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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.

NICOLAE TITULESCU
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Amândoi ne°am întâlnit cu Titulescu în urmæ cu decenii.
Am fost øi am ræmas fascinafli de inteligenfla sa fulgurantæ øi de gândirea

sa fertilæ.
Am învæflat din înflelepciunea sa øi i°am dedicat ani de cercetare, doritori

fiind sæ restituim urmaøilor lui øi contemporanilor noøtri mesajul integral
al ilustrului nostru compatriot.

La împlinirea a 125 de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu supunem
atenfliei cititorilor un volum de contribuflii pe un larg diapazon problematic.

Evocærii unor momente mai puflin cunoscute ale destinului sæu atât de
încercat, i°am adæugat analize ale unor proiecte øi demersuri politico°diplo-
matice grave øi radiografii ale unor concepte øi idei care au îmbogæflit dreptul
øi practica relafliilor internaflionale.

Îl omagiem pe Nicolae Titulescu, omul øi opera, în primul an al
apartenenflei României la Uniunea Europeanæ.

Istoria preocupærilor øi demersurilor româneøti hrænite în timp din vocaflia
noastræ europeanæ înscrie numele lui Nicolae Titulescu printre precursorii
øi promotorii de marcæ ai acestei aspiraflii naflionale.

Nicolae Titulescu øi°a asumat dificila sarcinæ de a duce România în
Europa øi de a aduce Europa în România.

Subliniem încæ o datæ acest merit, convinøi cæ facem un act de justiflie
istoricæ. 

Contribufliile pe care le reunim în acest volum — acoperind o varietate
tematicæ øi de genuri publicistice — aruncæ, speræm, noi fascicule de luminæ
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asupra gânditorului, omului politic øi omului de acfliune, asupra vieflii sale
publice øi private. 

Demersul nostru se înscrie în ansamblul eforturilor coerente øi stator-
nice ale Fundafliei Europene Titulescu de a pune în valoare mesajul acestui
mare contemporan.

Faptul cæ ne putem prezenta în fafla cititorilor cu aceastæ carte îl datoræm
Bæncii Comerciale Române, cæreia îi exprimæm profunda noastræ gratitudine.

AUTORII

Bucureøti, mai 2007
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Nous avions rencontré Titulescu, tous les deux, il y a des décennies.
Nous étions et nous sommes restés fascinés par son intelligence fulgurante

et par sa pensée féconde.
Nous avons appris de sa sagesse et nous lui avons dédié des années de

recherches, car nous lui devions, à notre illustre compatriote, de rendre à
ses successeurs et à nos contemporains son message dans son intégralité
entière.

À l’occasion du 125e anniversaire de la naissance de Nicolae Titulescu,
on soumet à l’attention des lecteurs un volume de contributions qui abordent
un large diapason thématique. 

À l’évocation des moments moins connus de sa destinée si éprouvée on
a rajouté des analyses de certains projets et démarches politiques et
diplomatiques, aussi que des radiographies des concepts et des idées qui
ont enrichi le droit et la pratique des relations internationales.

Nous rendons hommage à Nicolae Titulescu, à l’homme et à son oeuvre,
en premier an de l’appartenance de la Roumanie à l’Union Européenne.  

L’histoire des préoccupations et des démarches roumaines nourries au
fil du temps par notre vocation européenne inscrit le nom de Nicolae
Titulescu parmi les précurseurs et les promoteurs de marque de cette
aspiration nationale. 

Nicolae Titulescu a assumé sa lourde tâche de mener la Roumanie à
l’Europe et de ramener l’Europe en Roumanie.

On souligne une fois de plus ce mérite, forts de la conviction que c’est
un acte de justice historique.
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Les contributions rassemblées sous ce volume — d’une grande variété
thématique et de genres littéraires — projettent, nous espérons, de nouveaux
faisceaux de lumière sur le penseur, l’homme politique et l’homme d’action,
sur sa vie publique et privée.

La démarche se situe dans l’ensemble des efforts cohérents et constants
de la Fondation Européenne Titulescu, censés mettre en valeur le message
de ce grand contemporain.

Si nous pouvons présenter ce livre à nos lecteurs, c’est grâce à la Banque
Commerciale Roumaine, à laquelle nous exprimons toute notre gratitude.

LES AUTEURS

Bucarest, mai 2007
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We have both met Nicolae Titulescu several decades ago. 
We have been fascinated by his dazzling wits and by his prolific mind. 
We have learned from his wisdom and have devoted to him long years

of researches, eager to restitute to his successors and our contemporaries
the intact message of our illustrious fellow countryman. 

Now, on the 125th anniversary of Nicolae Titulescu’s birthday, we
submit to our readers’ judgment and consideration a volume of contri-
butions covering a large range of themes. 

Besides evoking less known moments of his hard°tried destiny, we have
analyzed some weighty political and diplomatic projects and X°rays of some
general notions and ideas which had enriched the jurisprudence and practice
of international relations.

We are paying homage to Nicolae Titulescu, to the man and his oeuvre,
in the first year of Romania’s accession to the European Union.

The history of Romanian concerns and demarches, fostered along times
by our European vocation, enters Nicolae Titulescu’s name among the
front°ranking precursors and promoters of this national aspiration.

Nicolae Titulescu assumed the difficult task to take Romania into Europe
and to bring Europe into Romania. 

We emphasize once again this merit, convinced as we are that we are
fulfilling an act of historical justice. 

The contributions gathered in the present volume — covering a great
variety of themes and literary genres — throw, we hope, new flashes of
light on the thinker, man of politics and man of action, on his public and
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private life. Our project is part and parcel of all the coherent and steady
efforts made by the Titulescu European Foundation to highlight the message
of this great contemporary. 

We would like to express our whole gratitude to the Romanian
Commercial Bank for having offered us the possibility to present this book
to our readers.

THE AUTHORS

Bucharest, May 2007
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S°a næscut în urmæ cu 120 de ani la Craiova, în inima Olteniei, træind,
sub aura Ræzboiului de Independenflæ câøtigat, bucuria øi gustul libertæflii;
a învæflat la Paris, în inima Franflei, cizelându°øi spiritul profund øi asimi-
lându°øi virtuflile democrafliei; a profesat la Iaøi, în inima Moldovei, ridicând
rigoarea la rangul de disciplinæ a cugetului øi moralei; s°a aøezat la Bucureøti,
în inima României, dând sens operei sale politico°diplomatice, operæ pusæ
total øi definitiv în slujba fiærii. 

A stræbætut Lumea, ca ambasador al conøtiinflei øi vocafliei poporului
român, pentru a ridica Pacea de la Ideal la Realitate; a dorit mereu sæ revinæ
Acasæ pentru a se odihni, pentru a°øi sprijini fruntea de tâmpla fiærii,
simflindu°i respiraflia øi forfla, pentru a°i cere binecuvântarea pentru faptele
sale, pentru a°i înflelege mesajul øi a redobândi puterea de a continua neabæ-
tut, cu toatæ fiinfla, misiunea pe care Istoria româneascæ i°a încredinflat°o
în prima jumætate a secolului încheiat.

A fost unul dintre semnele dumnezeieøti care au îmbogæflit devenirea,
aspiraflia, truda øi jertfa Neamului Românesc. 

Luptætor pentru unitatea naflionalæ, pe toate fronturile democrafliei euro-
pene, în marile capitale ale lumii, s°a angajat cu onestitate øi demnitate în
slujba României, pe care a dorit°o întreagæ øi eternæ, urmând testamentul
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Adrian Næstase

Ziditor de Mari Idealuri*

* Cuvânt înainte de Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei
Europene Titulescu, la Albumul Nicolae Titulescu. Un mare Român, un mare European, un mare
Contemporan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2002, pp. 9–12.
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de credinflæ al înaintaøilor øi alæturându°se eforturilor generoase ale marilor
sæi conaflionali, înaintaøi sau contemporani. 

Are dreptul de Cetate de a fi fost unul dintre fæuritorii României Mari.
Ræmâne pentru eternitate în paginile de aur ale istoriei naflionale acel

vibrant øi înælflætor discurs rostit la 3 mai 1915 — Inima României — când
a pledat patetic øi convingætor pentru intrarea României de partea Aliaflilor,
aliniere fraternæ, de idee øi interes, naflional øi european, care ne°a adus
Victoria: Tratatul de pace de la Versailles, ca øi celelalte din sistem, de la
Trianon, Sèvres, Neuilly°sur°Seine, consacrând voinfla popularæ de Unire
pentru vecie a tuturor provinciilor româneøti, intrarea noului stat român
modern, cu drepturi depline, în comunitatea internaflionalæ.

A înscris România, alæturi de alfli corifei ai neamului, printre membrii
fondatori ai Societæflii Nafliunilor deschizætoare de speranfle øi orizonturi
în viafla internaflionalæ. 

Timp de aproape un sfert de secol, a fost o figuræ centralæ a scenei politice
româneøti øi internaflionale, ca original øi curajos ministru de Finanfle în
douæ Cabinete, ca prestigios ministru al României la Londra øi neostenit
prim°delegat la Societatea Nafliunilor, ca redutabil negociator în complexe
øi spinoase probleme economico°financiare, dar øi social°umanitare, ca
inegalabil preøedinte, în douæ rânduri, al Adunærii Societæflii Nafliunilor,
fæuritor al unei filosofii a Pæcii, ca ministru de legendæ al Afacerilor Stræine
în 1927–1928 øi 1932–1936, inifliator øi semnatar al unor tratate øi acorduri
care jaloneazæ politica externæ româneascæ øi, de ce nu, cea europeanæ, ca
exponent indefectibil al intereselor româneøti, în marile capitale ale Europei
øi dincolo de Ocean, ca inspirator, constructor øi inimæ vie a unor organisme
de securitate regionalæ, precum Mica Înflelegere øi Înflelegerea Balcanicæ,
ca preøedinte sau ca figuræ proeminentæ a  unor instituflii sau structuri din
sistemul Societæflii Nafliunilor, precum øi  al unor societæfli savante din flaræ
øi stræinætate, reflinând doar Academia Diplomaticæ Internaflionalæ, Comi-
sia de Cooperare Intelectualæ Internaflionalæ (precursoarea Organizafliei
Nafliunilor Unite pentru Educaflie, Øtiinflæ øi Culturæ), Curtea Permanentæ
de Arbitraj de la Haga øi, nu în ultimul rând, membru al Academiei Române. 

14
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A fost propus în 1935 ca laureat al Premiului Nobel pentru Pace. 
Adversitatea forflelor politice interne øi externe, ostile gândirii øi acfliunii

sale, l°a scos de pe scena politicæ, lipsindu°l de aceastæ consacrare bine-
meritatæ. 

La aniversarea centenarului sæu în 1982, avea sæ i se atribuie titlul de
„Om al secolului pentru Pace øi Înflelegere Internaflionalæ“, act de rezonanflæ
mondialæ. 

Europa Unitæ de astæzi recunoaøte în el un precursor îndræznefl, un
vizionar lucid, un constructor inspirat, un democrat øi un umanist, un luptæ-
tor°erou care°øi meritæ aøezarea øi cinstirea în Panteonul ziditorilor de mari
idealuri.

La împlinirea a 120 de ani de la naøtere, Fundaflia Europeanæ Titulescu
îi aduce un vibrant omagiu acestui Mare Român, Mare European, care a
fost øi va ræmâne prin spirit, pentru totdeauna, un Mare Contemporan.

Avem privilegiul de a oferi astæzi o adeværatæ istorie în imagini a ilustrului
nostru predecesor. 

Împærtæøim opinia cæ ea nu va fi niciodatæ suficient de cuprinzætoare
pentru a acoperi un univers de idee øi acfliune, care, în ciuda existenflei altor
iluøtri oameni politici øi diplomafli români, nu are la noi egal. 

Asemenea nouæ, væ putefli pune întrebarea în ce mæsuræ fotografiile øi
facsimilele selectate, portretele sau instantaneele de la negocieri øi tratative,
bi° øi multilaterale, de la prezenfle øi intervenflii la tribune academice øi
conferinfle internaflionale, surprind øi fixeazæ gândul intim, træirea, tensi-
unea, încrederea øi temerea, bucuria succesului øi amæræciunea nereuøitei.

Acest album este o necesaræ øi fericitæ complementaritate a operei scrise
a omului politic øi diplomatului român (conferinfle, cuvântæri, memorii,
memorandumuri, rapoarte, telegrame, declaraflii, interviuri, însemnæri zil-
nice, corespondenflæ) — pe care Fundaflia Europeanæ Titulescu øi°a propus
øi urmæreøte sæ o restituie în integralitatea sa — øi a culegerilor de documente,
antologiilor øi exegezelor tot mai numeroase, elaborate øi editate în flaræ øi
în stræinætate, în ultimele câteva decenii.

Construcflie deopotrivæ riguroasæ øi imaginativæ — unind ilustraflia cu
informaflia bibliograficæ amplæ — albumul ne introduce, prin fiecare paginæ,
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cu o fluenflæ aproape filmicæ, în biografia individualæ øi cea publicæ, intelec-
tualæ øi politicæ, a naøterii, morflii øi posteritæflii sale, cu oamenii øi locurile
sale, cu ineditul øi parfumul lor de epocæ, peste care timpul a trecut uneori
nemilos. 

Vefli descoperi chipul interogativ al unui genial orfan, care a fost totdeauna
primul, la øcoalæ øi la universitate, la Craiova sau la Paris, ochii, da ochii,
celui care avea sæ devinæ fermecætorul profesor de drept civil la Iaøi øi la
Bucureøti, când mai avea sæ treacæ timp pânæ va împlini 30 de ani, serenitatea
avocatului care înnobila, încæ de la începuturile carierei sale, prin øtiinflæ
øi har, Baroul românesc, forfla øi siguranfla omului politic care îøi marca
intrarea în Parlamentul României printr°un discurs ce fæcea epocæ. 

Destinul implacabil l°a adus alæturi de cei care au luptat pentru Unire,
de cei care au gândit øi croit harta României Mari. Îi identificafli, în paginile
Albumului, prezenfla la Paris, la Consiliul Naflional al Unitæflii Române, la
Albano, în chiar ziua de 1 decembrie 1918, la Conferinfla de Pace, la
Trianon, unde semneazæ pagina de dreptate a revenirii la fiara Mamæ a
Transilvaniei, Banatului, Criøanei øi Maramureøului. 

Dincolo de fracturile memoriei scrise, sæpatæ de atâtea tragedii indivi-
duale sau colective, Albumul restituie celor de azi — intelectuali sau oameni
de rând, politicieni sau diplomafli, tineri øi mai puflin tineri, români øi stræini
— itinerarii ale cunoaøterii, tensiunii øi confruntærii, ale blocajelor egoiste
sau conservatoriste, ale refuzului øi descurajærii, parcurse de conaflionalul
nostru cu misiunea de luptætor pentru o cauzæ dreaptæ.

Este terenul explorat doar parflial pe care cercetætorii români øi stræini
au øansa sæ°l parcurgæ spre mai departe cu bucuria continuæ a revelafliei.

Fototecile øi arhivele, personale sau publice, ne oferæ prin intermediul
acestui Album mærturiile prezenflei sale la negocieri, tratative øi dezbateri,
care aveau început dar pæreau sæ nu mai aibæ sfârøit, ce se concentrau asupra
reparafliilor øi datoriilor de ræzboi, securitæflii continentale øi internaflionale,
dezarmærii, reconstrucfliei economice, statutului minoritæflilor, prevenirii
terorismului ø.a., probleme care, în cvasitotalitatea lor, sunt la fel de actuale
øi azi.
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A stræbætut Continentul într°un ritm adeseori ameflitor, parcurgând flaræ
dupæ flaræ, poposind în cancelarii diplomatice prietene sau mai puflin prie-
tene, întreflinându°se cu oameni de stat — regi, preøedinfli de republicæ,
prim°miniøtri, miniøtri de Externe, în primul rând, dar nu doar, cu numeroøi
alfli membri ai cabinetelor respective, oameni politici. diplomafli de carieræ,
înalfli prelafli, cu savanfli care øi°ar gæsi locul într°o listæ fie chiar øi de°o paginæ,
cu ziariøti, creatori de opinie.

Nu este rostul acestor rânduri sæ facem prin ele un comentariu al unui
flux de imagini øi informaflii a cæror dialecticæ restituie sensul øi substanfla
unui demers, ale unui mesaj, ale unei prezenfle. 

La Washington — White House, State Department, Treasury Depart-
ment; la Paris — la Elysée øi Quai d’Orsay; la Londra — la Court of St.
James’s; la Roma — la Palazzo Viminale øi Palazzo Chigi, dar øi la tribunele
internaflionale øi în amfiteatre ale unor academii, universitæfli, societæfli savante
— øi cât ar trebui încæ sæ continuæm aceastæ prestigioasæ enumerare —
Marele Român era primit cu surprizæ, interes øi consideraflie, cucerind prin
inteligenfla puræ — a unui Kant; prin forfla øi economia expresiei — ale
unui Bergson; prin dialectica desævârøitæ — a unui Hegel; prin sensul istoriei
— asemenea unui Kogælniceanu; prin rafinamentul diplomatic — al unui
Talleyrand; prin talentul oratoric — al unui Jaurès; prin impetuozitatea
øi patetismul bine°temperate — ale unui Delavrancea; prin eleganfla limba-
jului — a unui Eden; prin intransigenfla înfleleaptæ — a unui Stresemann;
prin subtilitatea clasicæ — a unui Politis ø.a., paginile ziarelor øi revistelor,
filele agenfliilor de presæ, emisiunile de radio dând mereu acestor evenimente
valoare de simbol. 

Publicarea într°o zi a însemnærilor øi jurnalelor sale — atâtea câte s°au
pæstrat — semnalate de Album, va oferi chiar øi titulescologilor incredibilul
diapazon, ca amploare øi varietate, al contactelor sale, pe care nu°l egaleazæ
facilitatea mijloacelor moderne. 

Documente, purtând sigiliul de culoarea sângelui, al suferinflei, al
compromisului, al împæcærii, al alianflei pentru a stævili præpædul îngropærii
Dreptului sub loviturile Forflei, pentru a desfæøura „sârma ghimpatæ“ a
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inteligenflei, justifliei  øi umanitæflii împotriva ræzboiului, sunt oferite marelui
public, prin intermediul acestui Album, unele dintre ele pentru prima datæ.

În toate aceste documente — tratate, acorduri, declaraflii politice, confe-
rinfle publice, acte de cancelarie — inifliate øi elaborate, pronunflate de el
sau la care a subscris — vefli identifica „un om pentru o idee“, „un ziditor
de idealuri“, „un apostol al pæcii“, un om al secolului ce avea sæ vinæ, un
precursor al Europei de astæzi, pe care a dorit°o rupând pentru totdeauna
cu præpastia între zone, ideologii, etnii, religii, abandonând egoisme, interese
partizane øi adversitæfli, o Europæ pe care a dorit°o unitæ, beneficiind de
„spiritualizarea frontierelor“, în care omul sæ poatæ vorbi omului de pretu-
tindeni, în care sæ se regæseascæ aproape fiecare de fiecare, într°o comuniune
— conceputæ într°o viziune globalæ — în care valorile creative, intelectuale
øi morale, sæ fructifice într°un destin al prosperitæflii, al progresului, al unei
noi umanitæfli. 

Acest om care a træit doar pentru flaræ, care a ars pentru ea cu intensitatea
incandescenflei, a fost înlæturat la 29 august 1936 din viafla politicæ dupæ
20 de ani de activitate prometeicæ în slujba României. 

Este reprodus în Album actul ignobil al debarcærii sale, la capætul intrigilor
øi presiunilor duømanilor ireductibili din flaræ øi stræinætate, primit cu
stupoare, dezaprobare øi durere sau, dupæ caz, cu o satisfacflie deøænflatæ din
partea regimurilor, partidelor øi grupærilor fasciste sau profasciste,
xenofobe, extremiste, teroriste. 

A fost silit sæ ia calea Exilului. 
Devenea un Proscris. 
A mai revenit Acasæ o singuræ datæ, la sfârøitul anului 1937, pentru o

singuræ lunæ, nevoit sæ pæræseascæ fiara. Ameninflat încæ o datæ cu moartea,
dupæ numeroasele tentative de lichidare fizicæ de la mijlocul anilor ’30, s°a
stabilit definitiv în stræinætate, unde a ræmas pânæ la 17 martie 1941, când
moartea l°a surprins la Cannes, în Franfla.

A træit dramatic Exilul, traumatizat psihic, din ce în ce mai bolnav, cu
dificultæfli materiale, urmærit øi spionat. 

Va rupe în douæ rânduri pânza indiferenflei øi iresponsabilitæflii politice
a guvernanflilor vremii — în 1937 øi 1939 — prin întâlniri øi convorbiri
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cu lideri politici øi oameni de stat sau prin conferinfle în fafla unor parla-
mentari, personalitæfli publice, universitari øi ziariøti — lansând serioase
semnale de alarmæ privind pericolul ræzboiului ce bætea la uøæ. 

A fost osândit sæ aibæ destinul Casandrei. A avertizat, dar în zadar.
Declanøarea celei de a doua conflagraflii mondiale, præbuøirea frontierelor,

dezmembrarea României Mari l°au aruncat într°o dureroasæ øi tragicæ agonie.
Cu ultimele resurse ale muribundului, dar cu gândul la fiaræ, trimitea

guvernanflilor de la Bucureøti ample analize ce trebuiau sæ serveascæ României
la sfârøitul nopflii apocaliptice ce cuprinsese lumea, la Conferinfla de Pace
ce avea sæ vinæ pentru a aøeza în orânduialæ Planeta. 

Albumul aduce în circuit public mærturii foto°documentare inedite
privind ultimii sæi ani de viaflæ, suferinfla sa, decesul øi înmormântarea sa,
departe de fiaræ, altfel de cum øi°o dorise. 

Sunt reproduse ultimele sale douæ testamente politice, care au apæsat
greu asupra conøtiinflei publice româneøti, timp de øase decenii, toate ismele
regimurilor ce s°au succedat împiedicând sæ i se respecte ultima dorinflæ. 

„Dacæ aø dori sæ dau acestui testament o devizæ — scria marele nostru
compatriot — aø spune cæ el este opera unui om prin mintea cæruia n°a
trecut niciodatæ, dar absolut niciodatæ, un alt gând decât acela în legæturæ
cu interesele fiærii øi ale Neamului Românesc“.

Legatul sfânt de a se odihni pentru veønicie în inima Transilvaniei, la
Braøov, i°a fost împlinit — în mod legal, cu solidaritatea øi concursul tuturor
forflelor politice majore din România — la 7 martie 1992, când osemin-
tele sale au fost aduse în fiaræ, o sæptæmânæ mai târziu, la 14 martie 1992,
fiind depuse pentru eternitate în curtea Bisericii „Sf. Nicolae“ din Øcheii
Braøovului. 

Funeraliile naflionale dædeau Proscrisului laurii de Învingætor. 
Paginile Albumului perpetueazæ în timp imaginile primirii sale trium-

fale Acasæ. În trecere spre Braøov,  „Marele Tit“ a pæøit suveran ultima datæ
prin fafla Casei, cunoscutæ din øi pentru totdeauna drept „Casa Titulescu“,
certându°ne cu blândefle pentru degradarea ce o suferise acest centru vital
al diplomafliei româneøti, a acestui laborator în care s°a desævârøit alchimia
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unor mari inifliative øi acfliuni de politicæ externæ, a acestui univers al
sinceritæflii, prieteniei øi generozitæflii. 

Deceniul 1991–2001 — în care a luat fiinflæ Fundaflia Europeanæ Titulescu
— s°a încununat acum, în 2002, Anul Titulescu, prin restaurarea acestui
Templu la capætul unei acfliuni complexe, rapide øi curajoase, inteligentæ,
profesionalæ øi rafinatæ, o adeværatæ provocare adresatæ Timpului, susflinutæ
cu mintea øi inima unor adeværafli maeøtri, reunifli din Dragoste pentru acest
Director de Conøtiinflæ Româneascæ. 

Reuøita — surprinsæ în imagini care aduc ceva din duhul marelui dispærut
— a fost însoflitæ în acest an de relansarea Fundafliei Europene Titulescu,
care gæseøte de acum înainte în Casa Titulescu terenul pentru adaptarea øi
readaptarea la noi forme de evoluflie intelectualæ, care sæ asigure — dincolo
de conjuncturi — continuitate, coerenflæ, dinamism, o abordare sistemicæ
a problematicii titulesciene, în particular, øi a celei internaflionale, în general,
în legæturæ nemijlocitæ cu mediile academice øi diplomatice din flaræ øi
stræinætate, o proiecflie convingætoare a sensului øi substanflei demersului
ideatic pe care îl avem în vedere, o percepflie plinæ de receptivitate øi consi-
deraflie a procesului european de azi, care sæ deschidæ tribuna rostirii unor
discursuri magistrale øi sæ ofere ambientul unor întâlniri nonconformiste
ale unor personalitæfli ale establishmentului politic al lumii contemporane. 

Credem cæ aøa trebuie sæ°i înflelegem mesajul øi aøa trebuie sæ°i onoræm
chemærile de dincolo de veac, cæ aøa îi cinstim memoria, a unui om care
nu a avut  prejudecæfli, egoisme øi partizanate, care afirma — atunci când
vâslea în apele Amurgului —  „partidul meu de azi se cheamæ România!“.

Fundaflia Europeanæ Titulescu a dat în Anul Titulescu o nouæ dimensiune
viziunii contemporane asupra operei marelui diplomat øi om politic,
asociindu°øi Academia Românæ, Ministerul Afacerilor Externe, Academia
Diplomaticæ Internaflionalæ, Televiziunea Românæ în organizarea unor
prestigioase expoziflii foto°documentare øi lansæri de carte, conferinfle
evocatoare ale activitæflii sale, în sælile unor organisme internaflionale, la
importante universitæfli, instituflii, centre de cercetare øi biblioteci reputate,
în care contemporanii se întâlnesc cu Prezentul Istoric.
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Zeci de imagini semnificative, majoritatea inedite, aduc în Album sec-
venfle ale posteritæflii lui Nicolae Titulescu — din 1966, 1972, 1982, 1991,
1992, 2002 — aøa cum au fost gândite øi receptate în România øi pe multe
alte meridiane.

Ræzbate din ele interesul proaspæt al tinerelor generaflii, nevoia de Nicolae
Titulescu, un creator de drept internaflional, un filosof al pæcii, un om politic
øi un diplomat care reverbereazæ dincolo de secol, dându°ne suport øi
perspectivæ, simflindu°l aproape prin mæreflia gândului, inteligenfla acflio-
nalæ, generozitatea demersului, umanismul viziunii de nou început.

Exegi monumentum aere perennius spuneau latinii în urmæ cu douæ milenii.
Nimic mai potrivit øi pentru Nicolae Titulescu, care patroneazæ astæzi

tutelar Ministerul Afacerilor Externe al României, cæruia i°a adæugat la
butoniera autoritæflii profesionale toate ordinele recunoaøterii sale, pe toate
meridianele, pentru a fi slujit Adeværul, Justiflia, Pacea, Conlucrarea, cu
privirea îndreptatæ spre viitorul Umanitæflii. 

Datoræm acest Album confratelui George G. Potra, care adaugæ lucrærilor
închinate lui Nicolae Titulescu. pe parcursul a aproape patru decenii, o
nouæ reuøitæ de excepflie, ce îmbogæfleøte øi onoreazæ cartea de vizitæ a Fun-
dafliei Europene Titulescu. 

Inspiraflia øi imaginaflia, rigoarea øi perseverenfla, erudiflia øi profe-
sionalismul, la care se adaugæ dragostea øi devotamentul sæu meritæ pe deplin
omagiul øi gratitudinea noastræ, ce se extind øi asupra celor care i s°au alæturat,
redactori, traducætori, graficieni, fotoreporteri, tipografi, care au dæruit,
fiecare în felul sæu, ceva din inima lor. 

Albumul aduce în Lume o frânturæ din træirea unui om „care suferea
de insomnie lângæ destinele fiærii“, a unui Om care a fæcut Istorie.

He was a Good Man! 
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La 29 august 1936, Nicolae Titulescu era eliminat de pe scena politicæ.
Nedrept.
La 17 martie 1941, Nicolae Titulescu se stingea din viaflæ.
Prematur.
Se încheiau o existenflæ øi o carieræ sintetizate emblematic, de însuøi marele

om politic øi diplomat român, prin formula „20 de ani în tranøeele pæcii“,
opera øi acfliunea politico°diplomaticæ consacrându°i un loc proeminent în
istoria României moderne.

S°a scris øi se va scrie despre Nicolae Titulescu.
Niciodatæ prea mult.
Lucrærile, studiile, articolele ce i°au fost øi îi sunt consacrate contureazæ

o întreagæ literaturæ.
Elogiile ce i°au fost aduse mærturisesc fascinaflia exercitatæ de om øi operæ

asupra contemporanilor øi posteritæflii.
Fie°ne permis sæ apelæm la douæ mærturii, având drept autori doi „monøtri“

ai publicisticii secolului nostru.
În plin al Doilea Ræzboi Mondial, englezul Wickham Steed scria: „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 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, ca pe unul dintre cei mai mari oameni politici ai României“.
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George G. Potra

Nevoia de Titulescu*

* Eseu publicat în „Academica“, an II, martie 1992, nr. 5 (17), pp. 32, 31.
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În ajunul celui de-al Doilea Ræzboi Mondial, francezul Raymond Cartier
scria: „Ti°tu°les°cu! Cele patru silabe ale numelui sæu sonor au umplut istoria
diplomaticæ de dupæ ræzboi. El a fost unul dintre marii oameni ai României,
unul dintre marii oameni ai Micii Înflelegeri, unul dintre marii oameni ai
Genevei øi, pentru a spune totul, unul dintre marii oameni ai Europei…
El a fost cel mai strælucit øi cel mai dinamic dintre tofli cei care au vrut sæ
construiascæ o Europæ nouæ, bazatæ pe egalitatea puterilor øi pe respectul
tratatelor. Când norii au suit la orizont, el a fost unul dintre primii care a
înfleles øi primul care a vrut sæ ridice un dig contra inundafliei care se anunfla“.

La 110 ani de la naøterea sa, înflelegem nu doar sæ°i aducem un pios oma-
giu — meritat cu prisosinflæ —, ci sæ ne întoarcem, din nou øi din nou, la
el, ca la un model.

Opera lui Titulescu nu este o simplæ paginæ de istorie.
Opera lui Titulescu are valoarea unui mesaj de remarcabilæ actualitate.
Cel puflin noi, românii, aøa o înflelegem, aøa o resimflim.
Cæci Titulescu a fost o mare Conøtiinflæ.
Dacæ Acfliunea sa politico°diplomaticæ dæ conflinut unor întregi capitole

de istorie interbelicæ, Gândirea sa continuæ sæ fie un izvor de aleasæ inspiraflie
pentru judecarea øi descifrarea Istoriei, un exemplu de abordare lucidæ øi
constructivæ a treburilor lumii øi o pledoarie — amendabilæ în aspectele
sale particulare, dar valabilæ în esenfla ei — pentru soluflii care sæ dea Sens
øi Continuitate Devenirii, care sæ lase Umanitæflii noastre øansa de a intra
în Mileniul Trei.

Cineva compara, cândva, pacea cu sænætatea. Vorbim despre ele mai
frecvent øi mai patetic atunci când suntem pe punctul de a le pierde.
Politicienii au decretat cu emfazæ cæ Ræzboiul Rece s°a încheiat, ignorând
cæ acesta a fost ræzboiul care a fæcut cel mai mare numær de victime în istoria
umanitæflii øi cæ, de la sfârøitul celei de a doua conflagraflii mondiale, omenirea
a înregistrat sute øi sute de conflicte locale. Nu putem decât face presupuneri
în legæturæ cu percepflia posteritæflii privind acest fenomen de o amploare
øi complexitate færæ precedent al secolului nostru. Acceptând cæ Ræzboiul
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Rece s°a încheiat, putem oare considera noi, cei de astæzi, cæ ceea ce træim
este cu adeværat o stare de pace? Gândirea lui Titulescu oferæ contempo-
raneitæflii noastre dezamægite øi debusolate un model de abordare lucidæ øi
multilateralæ a problemelor pæcii, care îøi pæstreazæ nealteratæ validitatea
dincolo de toate evolufliile politico°militare înregistrate în ultima jumætate
de secol.

Pacea, consideratæ ca o condiflie sine qua non a dezvoltærii, a eliminærii
neîncrederii, îndoielii øi descurajærii øi, în acelaøi timp, o condiflie a afirmærii
plenare a spiritului øi forflei creatoare a tuturor nafliunilor, pacea ca drept
fundamental, sacru, al tuturor popoarelor, identificæ în Titulescu un apærætor
øi promotor dintre cei mai fervenfli. A afirmat øi apærat rolul esenflial al pæcii
într°o lume în care ræzboiul era un fenomen aproape ciclic. A înfleles indi-
vizibilitatea pæcii øi securitæflii, într°o lume øi într°un timp în care inter-
dependenflele erau mai dificil de sesizat. A militat pentru o pace globalæ øi
justæ, relevând cæ defecfliunile într°o direcflie sau alta pun în discuflie însuøi
conflinutul nofliunii de pace. A gândit pacea ca un fenomen dinamic, ca o
construcflie de interes general, în care popoarele sunt primele chemate sæ
se exprime. Prisma titulescianæ oferæ o posibilitate de înflelegere mai claræ
a atâtor øi atâtor evoluflii øi situaflii, fie cæ este vorba de unele din sechelele
celui de°al Doilea Ræzboi Mondial, niciodatæ reglementate printr°un tratat
de pace, fie cæ este vorba de negocieri øi înflelegeri privind conflicte mai
mult sau mai puflin recente, în care nu de pufline ori cei direct interesafli
au træit, sau træim, sentimentul cæ acordurile care îi privesc sunt concepute
øi realizate pe deasupra lor.

Buletinele de øtiri transmise zilnic de posturi de radio øi televiziune aduc
informaflii despre izbucnirea de noi conflicte sau despre radicalizarea altora,
înregistrând cu relativæ detaøare numærul victimelor, mai ales când e vorba
de „zone marginale“, departe de orgolioasa civilizaflie occidentalæ, europeanæ
sau nord°americanæ. Evoluflia mondialæ actualæ, înregistrând o negare tot
mai marcatæ øi o desprindere tot mai evidentæ de totalitarism, deci un pas
spre libertate, înscrie ca un paradox multiplicarea conflictelor, în Africa,
Asia, America de Sud, mai nou în Europa, dându°ne, nu de pufline ori,
sentimentul confuz al programærii savante în laboratoare oculte. Încep sæ
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se ræzbune toate hotærârile°dictat adoptate în timpul øi la sfârøitul celui de°al
Doilea Ræzboi Mondial de marii artizani ai dezordinii universale, Churchill–
Roosevelt–Stalin. Observatorul øi analistul vieflii internaflionale nu°øi pot
refuza constatarea cæ se jongleazæ, tot mai des, inclusiv la tribuna unor foruri
internaflionale, cu nevoia øi utilitatea sancfliunilor, cu imperativul unor
intervenflii militare adjudecat prin „hotærâri democratice“. Bunele oficii
pentru gæsirea unor soluflii negociate cedeazæ teren nervozitæflilor øi amenin-
flærilor øi, adesea, unor soluflii impuse de „cei ce øtiu mai bine ceea ce le
trebuie celorlalfli“.

Problematica ræzboiului øi a efectelor sale sociale identificæ în Titulescu
unul din analiøtii cei mai profunzi øi rafinafli. Titulescu are meritul de a fi
infirmat pânæ la descalificare argufliile privind caracterul imanent øi
implacabil al ræzboiului, de a fi demistificat ideea ræzboiului victorios, de
a fi pledat constant pentru ca forfla sæ fie eliminatæ din relafliile interna-
flionale øi de a fi susflinut, în mod argumentat, posibilitatea de a reglementa
toate diferendele internaflionale pe cale pacificæ, politicæ, indiferent de natura
lor, de zona de desfæøurare øi de factorii implicafli.

Concepflia lui Titulescu privind apærarea øi consolidarea pæcii se funda-
menteazæ pe doi factori de importanflæ extremæ: realizarea unei mentalitæfli
pacifice, pe de o parte, øi organizarea legalæ a pæcii, pe de altæ parte.

Titulescu a înfleles cæ dincolo de etnii øi religii, de frontiere, de sisteme
sociopolitice, alianfle øi ideologii, noi tofli aparflinem uneia øi aceleiaøi mari
familii umane. Titulescu a înfleles acest mare adevær øi a pledat patetic pentru
integrarea ideii solidaritæflii în conøtiinfla maselor, fiind convins cæ realizarea
unei mentalitæfli pacifice era în mæsuræ sæ asigure premisele øi cadrul pentru
abordarea øi rezolvarea problemelor pæcii.

Crezând în pace, luptând pentru pace, dedicând acesteia gândul øi fapta
sa, Titulescu a væzut în educaflia pentru pace mai mult decât un imperativ
moral, identificând într°un asemenea demers — la care erau chemafli sæ
contribuie solidar oamenii politici øi oamenii de øtiinflæ — o forflæ acflionalæ,
menitæ sæ modeleze conøtiinfla øi, pe cale de consecinflæ, sæ intervinæ în
adoptarea deciziilor politice la scaræ naflionalæ øi internaflionalæ. Cunoscând
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bine resorturile øi mecanismele determinærilor politice în arena internaflionalæ
a vremii sale, Titulescu — ca un adeværat democrat ce a fost — nu s°a
împæcat niciodatæ cu un anumit disprefl politicos manifestat faflæ de opinia
publicæ, omul politic øi diplomatul român afirmând, deopotrivæ, dreptul
acesteia de a fi informatæ øi dreptul acesteia de a fi ascultatæ. Evolufliile
postbelice, în general, øi cele actuale, în particular, nu fac decât sæ confirme
— prin atât de numeroasele lor tensiuni øi conflicte, prin manifestærile de
intoleranflæ øi violenflæ — permanenta actualitate a educafliei pentru pace,
acfliune cæreia Titulescu i°a fost precursor øi promotor.

Orice analizæ a ideilor øi acfliunilor lui Titulescu în privinfla organizærii
pæcii nu ar putea ocoli constatarea cæ ne aflæm în fafla unui sistem coerent,
fundamentat pe o mare capacitate de pætrundere øi înflelegere a sensului øi
conflinutului dezvoltærii social°istorice, în prezenfla unei concepflii øi a unei
acfliuni bazate pe rafliune øi moralitate, propunând direcflii øi obiective în
care se regæsesc interesele tuturor popoarelor.

Dezvoltarea relafliilor între state pe multiple planuri — relaflii întemeiate
pe principiile øi normele dreptului internaflional — reprezenta pentru
Titulescu un obiectiv primordial øi un mijloc sigur de organizare a pæcii.
Principiile independenflei øi suveranitæflii naflionale, deplinei egalitæfli în
drepturi, integritæflii teritoriale øi neamestecului în treburile altui stat repre-
zentau în concepflia sa condiflii sine qua non ale dezvoltærii relafliilor între
state, ale existenflei libere a tuturor popoarelor øi ale afirmærii plenare a
personalitæflii lor.

Sublinierea importanflei unor asemenea principii se impune cu acuitate,
cæci sfârøitul de secol ne confruntæ — în condifliile unei destructuræri a
sistemului postbelic de relaflii internaflionale øi ale eforturilor de construcflie
a unui nou sistem de relaflii internaflionale — cu numeroase tentative, evidente
sau insidioase, de golire de conflinut sau de ignorare a unor asemenea
principii.

Citirea øi recitirea atentæ a lui Titulescu nu lasæ niciun dubiu privind
contribuflia sa la definirea acestor principii øi, mai presus de aceasta, l°a înfle-
legerea øi afirmarea corelafliei intime dintre ele, a faptului, subliniat cu atâta
pregnanflæ, cæ ele reprezintæ un tot indivizibil, cæ nu e suficientæ doar recu-
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noaøterea lor de jure, ci se impune respectarea lor de facto, cæ, mai ales, pentru
statele mici øi mijlocii, ele reprezintæ, pentru o lungæ perioadæ istoricæ, valori
inalienabile. Pledând ca puflini alflii pentru cooperarea internaflionalæ, Titulescu
a înfleles sæ afirme færæ echivoc cæ ea nu se poate realiza decât între egali,
cæ niciun considerent nu poate justifica renunflarea la atributele de indepen-
denflæ øi suveranitate, cæ orice formulæ de asociere sau de cooperare cerând
un asemenea prefl nu poate fi acceptatæ decât cu riscul pierderii propriei
identitæfli.

„Exegefli“ de ultimæ oræ ai lui Titulescu, de la noi sau de aiurea, vor sæ
ne facæ sæ credem cæ Titulescu a operat cu asemenea principii în funcflie
de circumstanfle, cæ gândirea sa refuza o înflelegere stricto sensu a acestora
øi cæ o asemenea percepflie este proprie prizonierilor unei viziuni dogma-
tice, naflionaliste, exclusiviste, contemporani lui sau contemporani nouæ.
Nimic mai fals! Mærturiseøte în acest sens respingerea categoricæ de cætre
Titulescu a argufliilor tuturor celor care incriminau independenfla øi suvera-
nitatea ca un obstacol în calea organizærii pæcii øi a edificærii cooperærii
internaflionale.

Ni se repetæ — pânæ la intoxicare — cæ Titulescu a înfleles obstacolul
pe care frontierele îl reprezintæ pentru dezvoltarea colaborærii øi cæ el a pledat
pentru „spiritualizarea frontierelor“. Desprinderea, din discursul complex
al lui Titulescu privind fiara, a unei asemenea sintagme, de mare frumusefle
øi, mai ales, invocarea sa abuzivæ, nu înseamnæ altceva decât o alterare a
conflinutului gândirii øi demersurilor sale. Înainte de a evoca „spiritualizarea
frontierelor“, Titulescu a pledat øi a acflionat pentru unitatea naflionalæ øi
integritatea teritorialæ, pentru apærarea frontierelor. Începutul de secol, dar,
mai ales, anii de dupæ Primul Ræzboi Mondial au stat pentru noi, românii,
sub semnul revenirii la fiaræ a teritoriilor smulse prin violenflæ de imperiile
vecine, a redobândirii Transilvaniei, Basarabiei øi Bucovinei, a consolidærii
øi renaøterii drepturilor asupra acestor pæmânturi dintotdeauna româneøti,
a apærærii graniflelor sfinflite cu sângele atâtor milioane de eroi martiri, a
apærærii lor la Est, la Vest, la Sud, peste tot øi întotdeauna. Titulescu nu
s°a jucat cu cuvintele. „Spiritualizarea frontierelor“ nu a însemnat pentru
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el niciodatæ o plasare în plan secundar a ideii apærærii acestora øi, cu atât
mai puflin, a necesitæflii apærærii ferme a lor. „Spiritualizarea frontierelor“
însemna pentru el renunflarea la orice manifestæri de autarhie, izolaflionism,
exclusivism, însemna cooperare între egali, în condifliile prezerværii øi respec-
tærii drepturilor inalienabile ale fiecæruia. Aceasta este lecflia lui Titulescu,
lecflia învæflatæ de el însuøi de la tofli marii sæi înaintaøi, a cæror operæ Titulescu
a înfleles sæ o continue øi sæ o consolideze. Orice încercare de a°l acredita
altfel pe Titulescu fline nu doar de neînflelegere sau de discreditare, ci de
susflinerea unor interese care nu au nimic comun cu acelea ale poporului
român.

Refuzul oricærei tentative de ingerinflæ venind de aiurea constituia pentru
Titulescu un principiu complementar de cea mai mare importanflæ, dreptul
fiecærei flæri de a°øi elabora øi promova politica internæ øi externæ fiind în
afaræ de orice discuflie. Istoria naflionalæ înscrie la loc de cinste marile cam-
panii duse de cætre Titulescu contra tentativelor unor cercuri politice øi
financiare internaflionale de a interveni, între cele douæ ræzboaie mondiale,
în treburile româneøti, sub asemenea pretexte cum erau cuantumul datoriilor
de ræzboi, acordarea de împrumuturi externe pentru stabilizare, problema
optanflilor, regimul minoritæflilor. Evocând asemenea atitudini care°l definesc
în cel mai înalt grad ca patriot român, nu o facem doar din rafliunea de
a°i fixa cu mai multæ precizie locul în istorie, ci pentru a sublinia cæ o ase-
menea gândire øi o asemenea acfliune nu flin de circumstanfle, ci de exigenfla
fiinflærii noastre, acum øi în viitor, totdeauna. Respingerea categoricæ øi cu
demnitate a tuturor încercærilor unor instituflii sau foruri internaflionale, a
unor centre de putere sau personalitæfli politice de a se substitui voinflei
naflionale autentice, dreptului statului român de a decide în deplinæ suve-
ranitate asupra a tot ceea ce îl priveøte — politicæ, economie, naflionalitæfli,
religie —, a tuturor încercærilor de a ne impune un anume sistem de
organizare øi o anume evoluflie, de a ne plasa în zone sau sfere de interes(e)
dincolo de (sau nu totdeauna coincidente cu) interesul nostru naflional,
autentic, reprezintæ condiflia supraviefluirii noastre în demnitate, conti-
nuitatea unei gândiri øi unei conduite cærora Titulescu le°a fost — alæturi
de atâflia alflii — susflinætor øi promotor.
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Titulescu a înfleles cæ pacea nu ar ræmâne decât un simplu cuvânt dacæ
ea nu s°ar fundamenta pe securitate. Securitatea însemna pentru Titulescu
eradicarea forflei øi a ameninflærii cu folosirea forflei din relafliile internaflionale,
ceea ce presupunea eliminarea ræzboiului ca „instrument legal“ de soluflionare
a conflictelor dintre state, definirea agresiunii øi angajamentul de a nu recurge
la agresiune indiferent care ar fi argumentele de ordin intern sau extern
care ar putea sæ fie invocate, elaborarea de instrumente juridice internaflio-
nale instituind obligativitatea rezolværii pe cale politicæ a diferendelor între
state. Securitatea însemna pentru Titulescu acele structuri organizaflionale,
de tip subregional, regional sau continental, menite sæ asigure respectarea
normelor øi principiilor de drept internaflional, o politicæ de stabilitate øi
cooperare, o evoluflie paønicæ a raporturilor interstatale în zonele de
cuprindere.

Abordærile problemei securitæflii øi cooperærii europene din anii ’70 øi
’80 au confirmat în esenfla lor judecæflile titulesciene în materie. Evolufliile
pe continentul european au confirmat judiciozitatea combaterii de cætre
Titulescu a pozifliilor celor care împærfleau sau împart în mod artificial
preocupærile în aceastæ direcflie, în „securitate occidentalæ“ øi în „securitate
ræsæriteanæ“, cu toate efectele negative pentru acest proces, dupæ cum au
confirmat validitatea noului tip de securitate, rupând cu tradiflia care aprecia
gradul de securitate al unei flæri dupæ gradul sæu de înarmare. Schimbærile
fundamentale din flærile Europei de Est — cu toate consecinflele lor în plan
politic øi militar la nivel continental øi mondial — pun în termeni calitativi
noi problema structurilor øi mijloacelor menite sæ serveascæ securitatea
continentului. Tendinfle mai mult sau mai puflin evidente de a aborda aceastæ
chestiune pe aceleaøi traiectorii artificiale (Vest øi Est), cu ierarhizæri incerte
øi riscuri imprevizibile — pe de o parte de a înlocui în procesul decizional
privind securitatea øi cooperarea europeanæ principiul consensului, aøa cum
a fost el stabilit prin Actul final de la Helsinki, prin regula majoritæflii în
chestiuni în care unanimitatea nu poate fi ocolitæ decât cu riscul încælcærii
grave a normelor øi principiilor de drept internaflional, a drepturilor øi
intereselor unuia sau altuia dintre statele membre, pe de altæ parte — impun
diplomafliei româneøti atente evaluæri øi reevaluæri, în care apelul la modelul
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titulescian, concepând securitatea ca un tot — principii, structuri, mijloace,
instrumente — poate reprezenta o sursæ de inspiraflie pentru identificarea
øi promovarea celei mai adecvate acfliuni politico°diplomatice în prezent
øi în viitor.

Gândirea øi acfliunea îl recomandæ pe Titulescu ca pe un mare european.
A fost unul dintre cei care au relevat în modul cel mai pertinent acele con-
tribuflii 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 europene, ai lærgirii øi diversificærii
acesteia. A fost unul dintre cei ce au atras atenflia asupra marilor ræspunderi
ale Europei pentru evolufliile la scaræ planetaræ.

Titulescu a gândit totdeauna destinul României în coordonatele euro-
pene, înflelegând cæ România este în Europa øi cæ Europa færæ România
nu poate fi. Lucid øi demn, Titulescu nu a bætut niciodatæ la porflile Europei
pentru a asigura aøezarea flærii sale pe scaunul la care°i dau dreptul vechimea,
statornicia, locul øi rostul în istoria continentului, aportul la cauza apærærii
civilizafliei europene, contribuflia adusæ la îmbogæflirea patrimoniului euro-
pean în cele mai diferite teritorii ale inteligenflei øi frumosului.

Titulescu n°a cerut intrarea în Europa. Nu pentru cæ i°ar fi fost ruøine
sæ o facæ, nu pentru cæ i°ar fi fost fricæ cæ n°ar obfline°o, nu pentru cæ n°a
mai avut timp pentru un asemenea demers. Titulescu n°a fæcut°o pentru
cæ i s°ar fi pærut nefiresc øi gratuit sæ ceri ceea ce este, sæ obflii din partea
altora confirmarea unei calitæfli pe care dacæ o ai, o ai, dacæ nu o ai, nu o
ai, ea neputând fi obflinutæ printr°un scrutin mai mult sau mai puflin
democratic, pentru cæ i s°ar fi pærut nedemn sæ cearæ acte de recunoaøtere
pentru un dat istoric øi sæ solicite confirmæri pentru o realitate evidentæ.

Titulescu n°a gândit niciodatæ Europa în termeni Vest øi Est øi n°a
confundat niciodatæ Europa doar cu o parte a ei, Europa fiind popoarele
øi culturile ei toate, ideile øi aspirafliile nafliunilor ei toate, valorile sale, toate,
victoriile øi înfrângerile ei toate.

Omagiindu°l pe Titulescu, astæzi, ar trebui poate sæ°i mulflumim øi pentru
faptul cæ n°a cerut niciodatæ intrarea noastræ în Europa, considerând suficient
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sæ ne apere locul øi dreptul în Europa øi sæ ne reprezinte în Europa exact
la înælflimea demnitæflii româneøti.

Puflini sunt oamenii politici øi diplomaflii care au înfleles, asemenea lui
Titulescu, în urmæ cu mai mult de o jumætate de secol, importanfla rezolværii
problemelor economice pentru destinul pæcii europene øi internaflionale.
Afirmând cæ foamea, subdezvoltarea, lipsa de materii prime øi de debuøeuri
economice, de credite, comerflul îngrædit de bariere economice de tot felul,
determinæ neîncredere, teamæ, nemulflumire, blocheazæ canalele de comu-
nicare, îi slæbesc bazele înflelegerii øi ale colaborærii, generând în ultimæ
instanflæ tensiuni øi conflicte. Titulescu a atras atenflia asupra necesitæflii de
a adopta în toate aceste chestiuni mæsuri concrete øi coerente care sæ fie
fructul unei colaboræri vaste øi reciproc profitabile între toate statele, ceea
ce ne permite sæ°l consideræm un precursor al unei noi ordini economice
mondiale.

Dificultæflile economice pe care fostele flæri socialiste le traverseazæ astæzi
— considerate de nu puflini ca fiind mai grave decât cele încercate de statele
europene în perioada de dupæ cel de°al Doilea Ræzboi Mondial — readuc
în actualitate ideile lui Titulescu privind locul øi semnificaflia rezolværii
problemelor economice în procesul construcfliei europene, în edificarea øi
consolidarea unui sistem de securitate øi cooperare. Mesajul ineluctabil al
lui Titulescu este cæ pacea øi securitatea nu se pot obfline într°o lume împær-
flitæ brutal între bogafli øi særaci, între favorizafli øi dezmoøtenifli øi cæ în
interesul însuøi al supraviefluirii civilizafliei solidaritatea øi întrajutorarea se
impun ca o exigenflæ de prim ordin pentru ieøirea din impas.

Titulescu a pledat pentru organizaflia internaflionalæ cu vocaflie de uni-
versalitate — relevând øi susflinând constant rolul acesteia în apærarea pæcii
øi în dezvoltarea colaborærii —, împotriva denigratorilor, pesimiøtilor øi a
celor ce°i doreau dispariflia. Lucid øi critic, Titulescu recunoøtea insuficienflele
Societæflii Nafliunilor, nu pentru a°i diminua competenflele sau pentru a slæbi
încrederea în ea, ci pentru a stimula orice acfliune consacratæ perfecflionærii
sale, eliminærii tuturor elementelor divergente øi identificærii mecanismelor
de acfliune directæ, realæ, constructivæ, de interes general.
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Lærgirea numærului statelor membre ale Organizafliei Nafliunilor Unite
pânæ la a coincide cu cvasitotalitatea statelor lumii de astæzi, amplificarea
sferei de cuprindere sub raport problematic a organizafliei — politicul, eco-
nomicul, socialul, øtiinflificul, culturalul regæsindu°se complementar în sfera
preocupærilor —, perfecflionarea structurilor organizafliei în sensul unei mai
mari democratizæri, ca øi în acela al reflectærii mai exacte a realitæflii — øi
este suficient sæ evocæm perspectiva apropiatæ a sporirii numærului membrilor
permanenfli ai Consiliului de Securitate — îl confirmæ pe Titulescu în mod
strælucit în toate aprecierile sale privind vocaflia, rostul, preocupærile, funcfliile
øi ræspunderile organizafliei internaflionale.

În serviciul marilor sale idei, Titulescu a pus o acfliune perseverentæ,
remarcabilæ prin durata øi continuitatea sa, acfliune împlinitæ cu un entuziasm
færæ egal, cu o pasiune ardentæ øi o vitalitate neslæbitæ, diplomatul român
fertilizând cu generozitate dezbaterile, negocierile øi demersurile tuturor
marilor organizaflii øi conferinfle internaflionale ale vremii sale. 

„Pelerin al pæcii“, „tribun al pæcii“, „academician al pæcii“ — øi orga-
nizafliile internaflionale, societæflile academice, ziarele, revistele øi posturile
de radio ale timpului sæu l°au onorat cu atributele cele mai flatante, tra-
ducând în egalæ mæsuræ aprecierea øi stima pentru opera sa de excepflie —
Titulescu s°a fæcut pe cele mai diverse meridiane exponentul unei necesitæfli
øi apærætorul unui ideal.

Omul politic øi diplomatul român n°a fost un academist, ci un om de
acfliune, care a consacrat cu principialitate øi tenacitate gândirea sa øi demersul
sæu unuia øi aceluiaøi scop. Discufliilor sterile, proiectelor himerice, rivali-
tæflilor mari sau mici, verbiajului devorator de timp øi de acfliune, Titulescu
le°a opus un ansamblu de propuneri øi inifliative concrete susceptibile sæ
asigure materializarea dezideratelor în acfliune.

Dimensiunile gândirii øi acfliunii sale invitæ permanent la reflecflie, analiza
substanflei lor relevându°ne noi øi convingætoare dimensiuni ale unei opere
remarcabile prin armonia øi unitatea sa. Umanismul øi democratismul
concepfliei, pe de o parte, realismul øi pasiunea acfliunii, pe de altæ parte,
s°au îngemænat într°o operæ de mare valoare teoreticæ øi de remarcabilæ
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importanflæ practicæ, în care interesele naflionale au fost totdeauna înflelese
øi susflinute în deplin acord cu acelea ale comunitæflii internaflionale.

Înlæturat la 29 august 1936 din viafla politicæ a României — ca urmare
a unei vaste conspiraflii externe øi a numeroase intrigi interne — Titulescu
a fost obligat sæ ia calea exilului.

Devastat fizic de boalæ øi psihic de mari încercæri, trecând în lumea um-
brelor la începutul acelei nopfli apocaliptice în care fascismul italian, hitle-
rismul german øi militarismul japonez aruncaseræ umanitatea în flæcæri —
dar nu înainte de a fi bæut pânæ la fund paharul amæræciunii odatæ cu ræpirea
Basarabiei, Bucovinei, Herflei, Cadrilaterului, Transilvaniei — Titulescu
nu s°a sævârøit ca un înfrânt, ci ca un adeværat luptætor. Nu numai pentru
cæ el nu a renunflat la ideile sale, nu numai pentru cæ nu øi°a pierdut speranfla
în victoria rafliunii, a dreptului øi a dreptæflii, ci pentru faptul cæ pânæ în
ultima clipæ a existenflei sale a luptat contra ræzboiului, a subliniat respon-
sabilitæfli, a denunflat inerflii, a combætut false iluzii, a gândit la aøezarea mai
dreaptæ øi mai statornicæ a lumii de dupæ încheierea ræzboiului.

Circumstanfle complexe au împiedicat ca marele dispærut, sævârøit din
viaflæ la 17 martie 1941, la Cannes, sæ poatæ fi înmormântat în flaræ.

Încæ de la 5 ianuarie 1940, simflindu°øi sfârøitul aproape, Titulescu læsa
urmætorul testament: „În ce mæ priveøte, cum m°am considerat întotdeauna
ca un soldat al teritoriilor alipite României între 1918 øi 1920, doresc sæ
fiu îngropat la Braøov, într°un loc ceva mai la o parte. Prietenii mei din
Ardeal vor øti sæ gæseascæ un loc potrivit dorinflei mele. Take Ionescu sus
la Sinaia øi eu la picioarele lui, jos la Braøov, pentru repausul etern, este
felul cel mai convenabil øi doresc ca locuitorii Braøovului sæ accepte dorinfla
mea“.

Nevoia de Titulescu a primit în aceastæ primævaræ împlinirea într°un
act de semnificaflie.

Dupæ jumætate de secol el øi°a regæsit cu adeværat binemeritata odihnæ
în Pæmântul Românesc, la Braøov.
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Avându°l în Inima fiærii vom fi mai siguri øi mai puternici, prezenfla sa
reverberând peste Timp legatul sfânt al pæstrærii Integritæflii øi Neatârnærii
României, cæruia i°a închinat întreaga sa viaflæ de Gânditor øi de Luptætor.

Ardealul a fost unul din primele cuvinte rostite de cætre Titulescu în
cariera sa politicæ.

„România nu poate fi întreagæ færæ Ardeal; România nu poate fi mare
færæ jertfæ! // Ardealul e leagænul care i°a ocrotit copilæria, e øcoala care i°a
fæurit neamul, e farmecul care i°a susflinut viafla. Ardealul e scânteia care
aprinde energia, e mutilarea care strigæ ræzbunare, e fæflærnicia care cheamæ
pedeapsa, e sugrumarea care cere libertatea! Ardealul e românismul în
restriøte, e întærirea care îndepærteazæ duømanul, e viafla care cheamæ viafla!...
// Pentru Ardeal nu°i viaflæ care sæ nu se stingæ cu plæcere; pentru Ardeal
nu°i sforflare care sæ nu se ofere de la sine; pentru Ardeal totul se schimbæ,
totul se înfrumusefleazæ, pânæ øi moartea se schimbæ: înceteazæ de a fi hidoasæ,
devine atrægætoare! // Ardealul nu e numai inima României politice; privifli
harta: Ardealul e inima României geografice!“

Ardealul a fost probabil unul din ultimele cuvinte rostite de cætre
Titulescu.

Avem nevoie de Titulescu — ca øi de tofli ceilalfli tribuni ai Unitæflii øi
Neatârnærii Româneøti — pentru a pæstra vie flacæra Speranflei øi a Credinflei
în Destinul României Eterne.

Suferind de insomnie lângæ destinele flærii øi având ca singur partid,
România, Titulescu ne°a încredinflat un legat pe care avem datoria sæ°l
împlinim sub semnul Iubirii de fiaræ.
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Î.: Din câte am înfleles, Titulescu este modelul dumneavoastræ de lider
politic. Când l°afli descoperit pe Titulescu?

R.: La începutul anilor ’70.
Î.: Erafli deja student.
R.: Atunci am avut revelaflia personalitæflii sale. Cu câfliva ani în urmæ,

doar, la douæzeci øi cinci de ani de la moartea sa, adicæ în 1966, într°un
climat de oarecare dezghefl ideologic, s°au organizat manifestæri omagiale
la Bucureøti, Craiova, Iaøi, Cluj — nu sunt sigur cæ le enumær pe toate —
seminarii, expoziflii, s°au publicat numeroase articole øi studii, s°au tipærit
câteva lucræri, practic o monografie øi douæ volume de documente,
cuprinzând piese fundamentale ale gândirii øi acfliunii ilustrului nostru
înaintaø.

Titulescu redevenea o prezenflæ. Opera sa — o parte din ea — devenea
un bun public.

Am parcurs cu o tensiune intelectualæ pe care nu o avusesem pânæ atunci,
pot sæ spun chiar cu o anumitæ frenezie, toate aceste pagini. Intram într°un
teritoriu care ne fusese ascuns, un univers al marilor idei øi principii, al unor
judecæfli de istorie care ne fuseseræ constant ocultate, descopeream adeværuri
despre flaræ, lume øi oameni. Le parcurgeam cu nesafl, repede°repede, cu
teama ca nu cumva acest drept sæ ni se ræpeascæ. Bogafli pentru o clipæ,
riscam sæ fim din nou furafli, fiind lipsifli de ceva din ideal øi demnitate.
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Adrian Næstase

Mæ simt dator lui Titulescu!*

* Interviu publicat în Adrian Næstase, De la Karl Marx la Coca Cola (dialog deschis cu Alin
Teodorescu), Editura Nemira, Bucureøti, 2004, pp. 71–81.
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Ulterior, dupæ terminarea facultæflii, în cadrul Institutului de cercetæri
juridice, aveam sæ°i dedic lui Titulescu preocupæri coerente, studii înainte
de toate, depæøind plæcerea puræ a lecturii, cæutând sæ intru în profunzimea
universului sæu, sæ°l înfleleg, sæ°i urmæresc motivafliile øi sæ°i pricep logica.
M°am scældat fericit în baia de luminæ pe care ne°o læsase, descoperindu°i
gândirea, logica, stilul, tot atâtea daruri într°un singur nume. Lecturile
ulterioare — oameni, curente de gândire, operæ — mi s°au plasat pe drept
în propria conøtiinflæ ca un primus inter pares, continuatorul fidel, dar øi
creatorul ilustru de øcoalæ diplomaticæ româneascæ, onoratæ în timp de alte
øi alte personalitæfli româneøti ale cæror figuri øi opere depæøesc veacul.

Cred øi astæzi cæ la Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Interna-
flionale la care am fost invitat, mai întâi ca student în anii terminali øi mai
apoi în calitate de cercetætor, sentimentele mele pentru Titulescu au devenit
mai profunde, pot spune chiar cæ omul øi opera sa, opera mai ales, au ajuns
sæ fie o pasiune.

Mæ aflam în Casa Titulescu. Cælcam pe urmele paøilor sæi, îi simfleam
duhul oblæduitor, generos, dar pretenflios, susflinându°ne øi încurajându°ne
în efortul de a ne exprima cu rigoare ideile, de a ne pronunfla cu demnitate
adeværul.

Istorici, juriøti, sociologi, diplomafli, literafli, ziariøti dedicau statornic lui
Titulescu cercetæri de arhivæ, eforturi nu doar de cunoaøtere în sine a operei,
ci øi actele, importante, de descifrare øi evaluare a proiecfliei sale în contem-
poraneitate.

Dupæ aproape trei decenii de tæcere — fusese înlæturat la 29 august 1936
øi trecuse în nefiinflæ la 17 martie 1941 — tæcere vinovatæ, ale cærei ræspun-
deri se gæsesc în regimuri diferite, Titulescu era îmbræfliøat de cvasitotalitatea
intelectualitæflii româneøti, øi nu numai, cu emoflie, bucurie, satisfacflie.
Redescopeream øi træiam cu mândrie cultul Titulescu. Nu sunt sigur dacæ
atunci, poate mai devreme, poate mai târziu, descoperisem în spusele lui
Titulescu cuvinte care aveau sæ mæ obsedeze în mod fericit: „Cei ce mor
pentru o idee sunt eroi al cæror unic testament este un singur cuvânt:
continuafli!“

Î.: Cred cæ existæ øi pe plan extern un anume respect pentru Titulescu.
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R.: Nu deflin ansamblul datelor pentru a formula o asemenea judecatæ,
pentru a confirma sau a infirma o asemenea apreciere. La nivelul epocii
pe care a træit°o, Titulescu a avut parte de prieteni øi duømani, de partizani
øi adversari, de oameni care l°au iubit øi de oameni care l°au urât. Ideologii
øi orientæri politice diverse, interese partizane, de principiu uneori sau
meschine alteori, au plasat regimuri øi personalitæfli de dreapta øi de extre-
mæ°dreapta printre duømanii ireductibili ai lui Titulescu. În unele din
capitalele regimurilor totalitare øi ale unor regimuri profasciste, Titulescu
era considerat Inamicul Public Numærul Unu. Un volum atât de sugestiv
intitulat Pro øi contra Titulescu, apærut în urmæ cu doi ani sub egida Fundafliei
Europene Titulescu, ilustreazæ percepfliile øi atitudinile contemporane, læsând
sæ vorbeascæ, din perspective contradictorii, susflinætori øi adversari, din inte-
rior øi din exterior. Acest larg diapazon de atitudini øi poziflii — ce nu pot
fi ignorate în niciun fel — ne permite sæ înflelegem tensiunea, dramatismul
øi tragismul destinului politic al marelui nostru înaintaø.

Cât priveøte perioada postbelicæ, trebuie sæ avem în vedere urmærile anilor
tragici ai ræzboiului, ræsturnærile politice øi ideologice, dispariflia unor struc-
turi internaflionale, trecerea în lumea umbrelor a unor personalitæfli afirmate
pe scena Societæflii Nafliunilor. Numærul martorilor în viaflæ se micøora
dramatic de rapid. Continuau sæ mai vinæ din istorie voci ale supra-
viefluitorilor acelor ani. Unele nume le°am descoperit din propriile mele
lecturi, altele mi°au fost semnalate de prieteni øi colaboratori mai vechi sau
mai noi. Mæ gândesc la omul politic øi diplomatul Joseph Paul°Boncour,
la diplomaflii Thanassis Aghnides øi Pablo de Azcarate y Flores, ce s°au
afirmat în poziflii de vârf pe scena Societæflii Nafliunilor, la celebrul jurist
René Cassin, la diplomafli (uneori øi scriitori øi ziariøti) precum Paul Bastid,
Henri Bonnet, René Massigli, Albert Mousset, David Waley øi mulfli°mulfli
alflii. Lor li se adaugæ unii dintre românii care aleseseræ calea exilului, precum
Constantin Viøoianu, D.N. Ciotori, George Anastasiu ø.a.

Da, ei l°au prefluit pe Titulescu. Nu færæ limite. Dar au fæcut în stræinætate
un act de dreptate. Aduceau în prim°plan un Apostol al Pæcii, un om care
îøi dedicase viafla prevenirii ræzboiului, dar care, precum Casandra, nu fusese
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ascultat, un om care a cunoscut douæ ræzboaie mondiale, dar care nu øi°a
pierdut încrederea în victoria Rafliunii.

La împlinirea a o sutæ de ani de la naøterea lui Titulescu (în 1982) s°a
fæcut — nu færæ dificultæfli — un pas înainte pe calea restituirii omului
politic øi diplomatului român.

S°a întâmplat însæ ceva curios. S°au organizat øi desfæøurat atunci mai
multe acfliuni decât fuseseræ prevæzute øi aprobate de autoritæflile vremii,
care nu°øi puteau permite sæ scape de sub supraveghere un asemenea eveni-
ment cu mari reverberaflii naflionale øi internaflionale. Cu înflelepciune øi
tact, unele instituflii øi personalitæfli au scæpat sau au eludat rigorile fixate
de programul aprobat, prin care se stabileau, pânæ la amænunt, tematic øi
problematic, respectiv simpozioane, conferinfle, expoziflii etc. 

Nu°mi propun sæ væ împærtæøesc detalii, deøi cunosc nu pufline, privind
maltratarea unor lucræri româneøti tipærite în flaræ sau stræinætate.

Cred cæ aniversarea lui Nicolae Titulescu a fost ultima „scæpare“ a regi-
mului comunist. De la un anumit moment, nimic øi nimeni dintre cele øi
cei ce puteau reprezenta un factor concurent nu au mai avut parte de
tratamentul care fæcea din ele øi din ei evenimente øi personalitæfli de im-
portanflæ naflionalæ. Anul 1989 va gæsi o flaræ îngheflatæ ideologic.

Î.: Dar Titulescu convenea politicii din acea vreme?
R.: Da øi nu. Ideile øi principiile lui Titulescu au fost fraudulos însuøite,

declinate de guvernanfli când øi cum s°a vrut, procedându°se la mistificæri
prin ignorarea cadrului în care s°au formulat øi exprimat øi prin eludarea
unor fragmente ce modificæ sensul iniflial. Îøi fæcea loc un naflionalism
pernicios, care specula în mod absurd øi ridicol naflionalismul luminat al
lui Titulescu. Øi apoi, scuzatæ°mi fie abordarea, uøor macabræ: Titulescu
era mort! Se poate spune cæ pânæ aici Titulescu convenea. Dar mai erau
multe, multe altele, complet inconvenabile. Tocmai pentru un asemenea
motiv oficialitæflile regimului totalitar n°au încurajat — pentru a apela la
un eufemism — tipærirea integralæ a operei lui Titulescu. Departe de a°i
cunoaøte opera politico°diplomaticæ, acestea bænuiau — øi de aceastæ datæ
aveau dreptate — cæ ea era mai mult decât incomodæ, de°a dreptul pericu-
loasæ, prin ideile sale „subversive“ despre libertate, democraflie, viaflæ politicæ,
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pluripartitism øi parlamentarism, proprietate, apartenenflæ la øi ataøament
faflæ de valorile occidentale, Europa unitæ, spiritualizarea frontierelor ø.a.
Când øi°au dat seama, prea târziu, cæ au deschis o adeværatæ cutie a Pandorei,
respectiv apelul public, din ce în ce mai deschis exprimat, la Titulescu, la
cel adeværat øi integral, revendicat ca un drept individual øi naflional inalie-
nabil, autoritæflile au blocat, brutal sau insidios, perpetuarea modelului
Titulescu. Aøa stând lucrurile, nu putem spune — în termeni matematici
— cât convenea øi cât nu convenea Titulescu. Riscul lor era permanent.

Î.: V°afli gândit vreodatæ cæ totul se va schimba într°o bunæ zi? Cæ va
sosi clipa când Titulescu va dobândi dreptul de a fi cunoscut de conaflionalii
sæi, de a le spune ce a gândit, ce a græit, ce a vrut, ce a putut, ce n°a putut?

R.: Cum sæ nu! Prin formaflie, nu puteam gândi decât în coordonatele
rafliunii øi justifliei, democrafliei øi moralitæflii, omeniei øi progresului. Cred
cæ v°am spus totul. Cum altfel se putea întâmpla decât printr°o schimbare
totalæ, care sæ ne redea libertatea de gândire øi acfliune, care sæ aøeze societatea
româneascæ sub semnul normalitæflii, eliberând°o de pietrificarea totali-
tarismului?

M°am gândit mereu la Titulescu într°o asemenea perspectivæ a renaøte-
rii naflionale. Am crezut totdeauna cæ Titulescu trebuie sæ fie aøezat alæturi
de Eminescu øi Blaga, Iorga øi Pârvan, Caragiale øi Rebreanu, de Enescu
øi Brâncuøi, de tofli ceilalfli titani ai neamului românesc, pe care nu vom
obosi niciodatæ sæ°i evocæm øi sæ°i omagiem, nu doar pentru ceea ce au
fost — øi poate ar fi destul — ci øi pentru faptul cæ ræmân alæturi de noi
prin spirit.

Î.: Sæ înfleleg cæ asemenea rafliuni au dus la crearea Fundafliei Europene
Titulescu în 1991? Ce rol afli avut atunci ca ministru de Externe?

R.: Ræspunsul la prima parte a întrebærii dumneavoastræ ar putea fi, pur
øi simplu, da. Ar fi corect, dar incomplet. Fundaflia Europeanæ Titulescu
s°a næscut din nevoia de a redobândi øi de a da un plus de normalitate, de
a reuøi o coagulare a unor energii naflionale øi internaflionale în jurul unor
mari idei, al unor ilustre personalitæfli, s°a afirmat din dorinfla de a da Casei
Titulescu statutul de gazdæ a elaborærii øi lansærii unor programe fertile,
de a promova ideile europene øi pro°atlantice. E mult, e puflin?!
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Am considerat°o necesaræ. S°au alæturat acestei inifliative figuri marcante
din flaræ øi stræinætate, care i°au dat Fundafliei Europene Titulescu altitudine
intelectualæ, forflæ acflionalæ, cameræ de rezonanflæ.

Privind retrospectiv, trebuie sæ spun cæ existenfla Fundafliei Europene
Titulescu a fost marcatæ, din motive pe care nu le evoc aici, de momente
de nesiguranflæ øi stagnare.

Am însæ satisfacflia de a sublinia cæ la o sutæ douæzeci de ani de la naøterea
ilustrului nostru european, Fundaflia Europeanæ Titulescu øi°a relansat acti-
vitatea într°un mod spectaculos. Timpul scurs de atunci încoace confirmæ
perspective superioare asupra rostului Fundafliei Europene Titulescu, posi-
bilitatea de adaptare øi readaptare la continuitate, coerenflæ, dinamicæ, o
abordare pragmaticæ øi sistemicæ a problematicii titulesciene, în particular,
a celei internaflionale, în general, în legæturæ nemijlocitæ cu mediile academice
øi diplomatice din flaræ øi stræinætate, o înflelegere profundæ øi o proiecflie
convingætoare a sensului demersului ideatic pe care îl avem în vedere, o
percepflie plinæ de receptivitate øi consideraflie a procesului european de astæzi.

Î.: Ce ne putefli spune despre aducerea în flaræ a osemintelor lui Titulescu?
Ce v°a fæcut sæ væ implicafli în acest proiect øi ce afli întreprins?

R.: Ar fi multe de spus. Mai întâi de toate, ar trebui precizat cæ un ase-
menea proiect este mai vechi. Fie cæ vechiul regim nu s°a zbætut cu adeværat
sæ°l materializeze, fie cæ urmaøii lui Titulescu au respins categoric un dialog
concret øi fertil cu Bucureøtii pe aceastæ problemæ, cert este cæ, în 1992,
ne aflam în situaflia de a avea doar formulat acest obiectiv al Fundafliei, stabilit
atât prin Actul constitutiv, cât øi prin Statut.

Mæ obseda acest gând. Unii dintre colegii mei nu pierdeau ocazia de a
mæ ironiza pe acest subiect. Îmi aduc aminte de malifliozitæflile lui Adrian
Severin, care mæ acuza, nici mai mult, nici mai puflin, cæ am o idee fixæ.
Departe de aøa ceva. Titulescu era pentru mine — øi nu doar pentru mine
— un simbol. A°l aøeza în inima flærii, acolo unde øi°a dorit, era o datorie
sfântæ, o dovadæ cæ îi respectæm memoria. A°l aduce în flaræ însemna sæ
arætæm contemporanilor, din flaræ øi stræinætate, cæ øtim sæ ne respectæm
un legat, voinfla conaflionalilor, propriile noastre valori. Iar El, în inima flærii,
se simflea lângæ noi tofli, iar noi tofli ne simfleam mai aproape de El.
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Ce sæ væ mai spun? Au fost întreprinse demersuri politico°diplomatice,
s°au fæcut diligenfle — infructuoase din pæcate — pe lângæ urmaøi øi, în
fine, am ales calea justifliei. În martie 1992, Justiflia francezæ ne°a dat câøtig
de cauzæ øi în doar câteva ore l°am readus în patrie, unde a fost primit øi
reînhumat cu funeralii naflionale.

Ca ministru de Externe am træit o perioadæ de mari tensiuni. Am avut
satisfacflii, dar øi neîmpliniri. Ræmân dincolo de toate acestea bucuria, pli-
nætatea sufleteascæ de a fi contribuit — alæturi de alte personalitæfli, lideri
ai clasei politice româneøti — la ceea ce trebuia øi a fost fæcut. Nu vom
putea fi liniøtifli atât timp cât nu°i vom vedea acasæ øi pe Enescu, øi pe
Brâncuøi, øi pe Eugen Ionescu, ale cæror ræmæøifle îøi vor putea gæsi odihna
în pæmântul românesc. 

Î.: S°au fæcut aprecieri contradictorii în legæturæ cu aducerea în flaræ a
osemintelor lui Carol al II°lea. N°au lipsit tot felul de referiri la greøelile
sale politice, la duømænia pe care i°a arætat°o malefic lui Titulescu. Cum
se conciliazæ cele douæ acte ale dumneavoastræ, primul împlinit ca ministru
de Externe, cel de°al doilea ca prim°ministru?

R.: Desigur, pare un paradox, dacæ ne gândim cæ au fost adversari. De
la un anumit moment, Carol al II°lea i°a devenit duøman ireductibil. Titulescu
ocupa prea mult loc. În viafla politicæ româneascæ, pe scena internaflionalæ.
Carol al II°lea, un om foarte inteligent, dar extrem de orgolios, voia øi
urmærea sæ fie propriul sæu cancelar. Sæ fie creatorul øi promotorul politicii
externe româneøti. Sæ devinæ simbolul ei. Adversitæflile interne øi presiunile
externe ale regimurilor totalitare sau profasciste l°au ajutat pe Carol al II°lea,
sprijinit de Gheorghe Tætærescu, sæ°l înlæture pe Titulescu definitiv din viafla
politicæ.

Noi însæ nu putem face abstracflie cæ ei sunt parte a aceleiaøi istorii a
României. Mi s°a pærut stupid ca douæ personalitæfli importante din istoria
României sæ se odihneascæ undeva aiurea, iar eu sæ nu fac nimic pentru a
reinstaura normalitatea. Cred cæ trebuie sæ ne conciliem cu istoria, sæ accep-
tæm cæ avem o singuræ flaræ øi un singur popor, cæ trebuie sæ°i onoræm pe
cei ce øi°au pus amprenta într°un mod aparte pe devenirea româneascæ.
Cu respect øi decenflæ. Ar fi de adæugat un amænunt, nu puflin important.
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În memoriile sale, Carol al II°lea nota, la 8 ianuarie 1940, pe marginea
informafliilor privind starea de sænætate a lui Titulescu: „Am dat toate dispo-
zifliunile în consecinflæ, færæ nicio discuflie, i s°ar face funeralii naflionale“.
Aøa cæ…

Î.: Titulescu a læsat o Operæ. Vastæ, complexæ, în mare parte încæ ineditæ.
Ce facefli ca om de øtiinflæ øi ca om politic pentru a o restitui României øi
stræinætæflii?

R.: Bunæ întrebare, greu ræspuns. Fundaflia Europeanæ Titulescu este
angajatæ în acest demers. Sunt multe mii de pagini — peste zece mii —
care îøi aøteaptæ descifrarea, traducerea, adnotarea, prelucrarea redacflionalæ,
publicarea. Pagini ale profesorului — un mare civilist; pagini ale omului
politic — un original øi curajos ministru de Finanfle øi un ministru de legendæ
al Afacerilor Stræine; pagini ale diplomatului — un redutabil negociator
în spinoase probleme economico°financiare, dar øi social°umanitare,
prestigios ministru al României la Londra øi neostenit prim°delegat al
României la Societatea Nafliunilor; pagini ale oratorului — la Washington,
New York, Cleveland, Detroit, Paris, Berlin, Roma, Londra, Haga, Belgrad,
Bratislava, în toate marile forumuri internaflionale ale vremii sale.

Începând cu anul 2002, urmærim un program coerent de tipærire integralæ
a operei politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu, coordonat de domnul
George G. Potra. Aparifliile editoriale din ultimii doi ani confirmæ un anga-
jament intelectual øi moral superior într°un proiect care — dacæ premisele
economico°financiare vor fi asigurate — va cere cinci°øapte ani de muncæ.
Orice ediflie academicæ presupune profesionalism øi rigoare exemplare.
Dorim sæ o editæm la nivelul marilor ediflii similare din Occident. La toate
cele spuse mai sus, trebuie evocatæ o imponderabilæ. Viitorul ne poate oferi
fericita surprizæ de a descoperi øi cerceta noi depozite de documente,
neidentificate pânæ astæzi, dar despre a cæror existenflæ avem suficiente
semnale pentru a le cæuta øi spera în cercetarea lor cândva.

Î.: Cercurile de specialitate academice øi universitare, dar øi mass°media
au salutat pe bunæ dreptate aceste apariflii ca adeværate evenimente editoriale.
Oricum politicienii români de astæzi ar trebui sæ fie fericifli cæ au un asemenea
precursor. Sociologii români îi au pe H.H. Stahl øi Dimitrie Gusti, de la
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care am primit cu toflii un temei profesional. Care este moøtenirea intelec-
tualæ a lui Titulescu, ca român øi european, care este mesajul sæu, în ce
mæsuræ ræmâne contemporan?

R.: Titulescu a fost øi ræmâne unul din cele mai fericite mesaje primite
de noi.

Titulescu a fost øi ræmâne un simbol de devenire româneascæ, de gândire
europeanæ, un inifliator al construcfliei unui sistem de securitate øi cooperare
pe continent øi în lume, o flacæræ vie a universului mileniului III.

Evolufliile la scaræ mondialæ, din aceøti ultimi ani, l°au confirmat, încæ
øi încæ o datæ, uneori dramatic øi dureros, pe Titulescu. Cu mai mult de
jumætate de veac în urmæ, Titulescu a subliniat nevoia de a elimina forfla
øi de a face sæ prevaleze dreptul, de a eradica presiunile, ingerinflele øi agre-
siunile de tot felul, de a da øanse reale principiilor de drept internaflional,
de a fæuri o Europæ unitæ, de a elimina intoleranflele etnice, religioase sau
de alt fel, de a promova o culturæ a pæcii, a înflelegerii øi a conlucrærii. 

El ne este contemporan. Am fost mândru ca român, ca om de øtiinflæ
øi ca om politic sæ pot dobândi o asemenea certitudine, sæ constat cæ la
Paris, Londra øi New York, la Geneva, Bruxelles øi Strasbourg, în unele
organizaflii øi instituflii internaflionale, de vocaflie universalæ, la tribuna øi
în aula unor forumuri academice, Titulescu nu ræmâne doar o valoare de
istorie diplomaticæ interbelicæ, ci un reper major al gândirii politice actuale,
care susfline, dæ autenticitate øi credibilitate demersului european øi
euro°atlantic al României de astæzi.

Citesc øi recitesc paginile lui Titulescu, mereu sub semnul descoperirii
øi redescoperirii. Dinamica pæcii, Progresul ideii de pace, Societatea Nafliu-
nilor øi minoritæflile øi câte altele sunt pagini de antologie.

În urmæ cu un an, am avut onoarea de a fi omagiat în aula Universitæflii
„Komensky“ din Bratislava. Pregætindu°mi discursul de recepflie a Medaliei
de Aur a celebrei universitæfli, am recitit conferinfla Ordinea în gândire, sus-
flinutæ de predecesorul meu la Bratislava, la 19 iunie 1937, atunci când i
s°a acordat titlul de doctor honoris causa. Extraordinaræ! Atât de actualæ!
Unora nu le vine sæ creadæ cæ a fost rostitæ cu aproape øaizeci øi cinci de
ani în urmæ. Modul sæu umanist de concepere øi organizare a vieflii inter-
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naflionale — bazat pe ordine, stabilitate øi pe domnia legii — îl configureazæ
pe predecesorul muncii noastre pentru coeziune paneuropeanæ, pentru care
militæm statornic în politica noastræ externæ.

Titulescu a afirmat øi a susflinut în numeroase rânduri, pretutindeni, ideea
unei singure Europe, care reclamæ unitatea øi responsabilitatea tuturor
flærilor ei.

Pe bunæ dreptate îl evocæm pe Nicolae Titulescu ca pe un mare european,
un mare contemporan.

El este — aøa cum afirmam altundeva — Un Ziditor de Mari Idealuri.
Înainte de a fi european, Titulescu a fost român. A øtiut, ca tofli marii

sæi conaflionali, cæ nu poate reprezenta flara în Europa în afara unei identitæfli
naflionale determinate clar, direct øi categoric asumate. Unul dintre contem-
poranii sæi scria în mod inspirat cæ Titulescu „n°a suferit de modestia de
a fi român“. Titulescu a adus România în Europa øi a adus Europa în
România. Firesc. Cu demnitate.

Titulescu ræmâne un model pentru noi românii øi prin opera sa de
luptætor pentru unitate naflionalæ, pe toate fronturile democrafliei europene,
în marile capitale ale lumii, unde s°a angajat cu onestitate øi dæruire în slujba
României, pe care a dorit°o întreagæ øi eternæ, urmând testamentul de
credinflæ al înaintaøilor, alæturându°se eforturilor generoase ale marilor sæi
conaflionali. El este unul dintre pærinflii fondatori ai României Mari. „Dacæ
aø dori sæ dau acestui testament o devizæ — afirma Titulescu în amurgul
vieflii sale — aø spune cæ este opera unui om prin mintea cæruia nu a trecut
niciodatæ, dar absolut niciodatæ, un alt gând decât acela în legæturæ cu
interesele fiærii øi ale Neamului Românesc“.

Unii l°au acuzat pe Titulescu de idealism, alflii au considerat cæ a fost
un realist. Lui îi plæcea sæ se considere un idealist°înfæptuitor. Titulescu a
gândit øi a susflinut interesele României într°un context internaflional com-
plex, pe care l°a studiat, l°a cunoscut, l°a folosit în mod inteligent øi abil,
fie cæ a fost vorba de granifle, de minoritæfli, de optanfli, de datorii øi reparaflii
de ræzboi ø.a. A fæcut întotdeauna alegeri inteligente, drepte øi morale. În
anii 1935–1936, când se consuma conflictul italo°etiopian, prima confrun-
tare majoræ a Societæflii Nafliunilor, Titulescu a pledat încæ o datæ øi încæ
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o datæ pentru apærarea legii internaflionale, deasupra øi dincolo de interese
particulare øi imediate. România øi Italia aveau o relaflie de prietenie, impor-
tante interese economice øi financiare. Titulescu nu s°a sfiit niciodatæ însæ
sæ ia apærarea victimei øi sæ spunæ în fafla Societæflii Nafliunilor: „Politica
noastræ externæ urmeazæ linia dreaptæ a glonflului care, pentru a°øi atinge
flinta, stræpunge inima“. La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU
din 1990, consacratæ crizei din Golf, am citat extraordinarul discurs flinut
de Titulescu, care evocase la Geneva dificultatea alegerilor în politica externæ.
Discursul lui Titulescu pærea scris în acel an øi pentru acel an 1990. Propria
noastræ alegere se inspira øi se regæsea într°o asemenea judecatæ. Un asemenea
discurs va fi valabil oriunde øi oricând, în cazul tuturor crizelor majore, al
tuturor agresiunilor. 

Am întotdeauna sentimentul cæ trebuie sæ mai spun ceva øi încæ ceva
despre Titulescu.

Sub impresia unor lecturi recente, nu pot sæ nu amintesc discursurile
sale flinute în flaræ øi în stræinætate pentru consolidarea statului, pentru refor-
ma institufliilor øi înfæptuirea actelor de reformæ economicæ, financiaræ,
educaflionalæ ø.a. Celebrul discurs rostit de Titulescu în Parlamentul României,
la 22 martie 1921, în calitate de ministru de Finanfle, privind reforma
financiaræ a flærii, m°a impresionat profund øi mi°a dat temeiuri de adâncæ
meditaflie asupra celor ce avem de fæcut azi. Aprecierea mea în acest sens
este departe de a fi singularæ.

Copleøitor ca substanflæ, Titulescu continuæ sæ fie tulburætor prin bogæflia
øi cristalinitatea ideilor, prin forfla judecæflilor øi perenitatea mesajelor, prin
înalta moralitate øi profunda umanitate ale gândurilor øi faptelor sale, prin
aristocraflia verbului øi a cuvântului scris.

Ne°a învæflat ca mulfli alflii dragostea de flaræ, de muncæ, de liniøte, de
pace, de normalitate constructivæ.

A dorit øi a sperat o Românie a tuturor, o Românie a gândurilor øi a
faptelor bune, a fræflietæflii într°un destin nobil, în care sæ°øi gæseascæ împli-
nirea truda øi sângele atâtor generaflii de eroi.
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Îndræznesc sæ cred cæ noi, cei de azi, trebuie sæ ne aplecæm mæcar o clipæ
asupra spuselor sale, rostite la capætul unei viefli în care a dæruit flærii suflet,
minte, inimæ, inteligenflæ: „Partidul meu de astæzi se cheamæ România!“

Cel puflin pe mine, spusele lui mæ implicæ øi mæ inspiræ, îmi dau un
plus de sens øi de încredere.

Mæ simt dator lui Titulescu!
A.T.: Tofli suntem datori cuiva.
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Am sæ încep — poate surprinzætor — printr°o confesiune.
L°am descoperit pe Nicolae Titulescu în urmæ cu aproape 40 de ani,

chemat fiind la Oficiul de Studii øi Documentare al Ministerului Afacerilor
Externe de un erudit diplomat, academicianul Mircea Malifla de astæzi. 

Se încerca în epoca postbelicæ prima restituire — atâta cât putea fi —
a operei politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu. 

Mæ aflam la locul potrivit øi la timpul potrivit.
În Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, condusæ cândva, pe vremuri

bune, de un membru al Academiei Române, Constantin Giurescu, am avut
øansa sæ°l citesc pe Nicolae Titulescu.

Nu am îndræznit, øi nu îndræznesc nici astæzi, dupæ atâta timp, sæ afirm
cæ am reuøit øi cæ am avut norocul sæ°i parcurg toate înscrisurile. 

S°a næscut în mine dorinfla de a°i vedea chipul, ascuns opiniei publice
aproape un sfert de secol, cu speranfla obsesivæ de a avea revelaflia asocierii
dintre imagine øi scris, între ochii øi textele acestui mare truditor pentru
cauza româneascæ. 

Intuiam cæ e prea devreme pentru a spera øi, cu atât mai puflin, pentru
a încerca un album — øi poate øi alflii au avut acest gând —, dar am început
în secret, cu îndærætnicie, cæutarea mærturiilor.
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George G. Potra

Ne privim ochi în ochi de 40 de ani*

* Notæ asupra edifliei de George G. Potra, director executiv al Fundafliei Europene Titulescu
la Albumul Nicolae Titulescu. Un mare Român, un mare European, un mare Contemporan, Fundaflia
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2002, pp. 21–26.
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Muncæ anevoioasæ, de investigare øi cercetare, cu decepflii øi satisfacflii,
efectuatæ în arhive, biblioteci, anticariate, în colecflii particulare, în flaræ øi
stræinætate, introducând pas cu pas iconografie titulescianæ în primele volume
consacrate omului politic øi diplomatului român, ce aveau sæ spargæ cercul
intoleranflei de la noi la mijlocul anilor ’60 ai secolului trecut.

Albumul fructificæ rezultatele identificærii øi selecfliei unei mari cantitæfli
de material foto°documentar, din fonduri care — în nu pufline cazuri —
nu au fost øi continuæ sæ nu fie aranjate dupæ rigorile fototecilor de spe-
cialitate (având, mai grav încæ, referinfle pline de inadvertenfle), acoperind
aproape un secol de istorie, gândul øi fapta, viafla øi moartea, contempo-
raneitatea øi posteritatea lui Nicolae Titulescu.

În ciuda cæutærilor, în Album nu se regæsesc unele segmente ale prezenflei
øi activitæflii sale în spaflii temporale øi geografice substanfliale, fie cæ mærturiile
au fost pierdute sau distruse în timp, cæ ræmân rætæcite în fonduri ce nu
au cunoscut prelucrarea arhivisticæ øi, ca atare, nu au fost puse la dispoziflia
nici mæcar a cercetætorului, fie cæ egoismul le oculteazæ, cu efecte asupra
efortului nostru de reconstituire integralæ.

În spafliul românesc, mulfli dintre oamenii politici øi diplomaflii români
ai perioadei antebelice au fost lipsifli, la arestare, în crunflii ani ai stalinismului,
de o mare parte a înscrisurilor øi fotografiilor lor — adeseori chiar în totalita-
te —, familiile lovite de nenorocire, nu pufline, procedând la distrugerea
a ceea ce mai ræmæsese, pentru a nu fi invocate ca probe incriminatorii în
procesele ce li se înscenaseræ. 

Documentele lui Nicolae Titulescu au avut ele însele un destin cel puflin
ciudat, o traiectorie care nici pânæ astæzi nu poate fi reconstituitæ cu
exactitate, aflându°se nu doar în arhive øi biblioteci publice din România,
ci øi din stræinætate, ale cæror fonduri din perioada respectivæ sunt uneori
închise sau doar restrictiv deschise, pe de o parte, øi în colecflii particulare,
în care adesea moøtenitorii nu øtiu ceea ce au øi cum ar trebui sæ procedeze
cu aceste mærturii.

Deficienflelor mai mult sau mai puflin obiective li se adaugæ, spre pærerea
noastræ de ræu, lipsa de receptivitate intelectualæ øi profesionalæ a unora
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dintre cei solicitafli, care nu au înfleles, poate, generozitatea demersului nostru
ce depæøeøte interesul øtiinflific pentru timpul øi spafliul românesc. 

Speranfla de a regæsi noi øi noi piese iconografice, de a le aduna, organiza
øi fructifica în timp, ca originale sau cu titlul de copii, în cadrul Fondului
naflional iconografic Nicolae Titulescu, gæseøte temeiuri în prefluirea øi
receptivitatea Fundafliei Europene Titulescu pentru un asemenea demers. 

Cele aproape 600 de imagini — din care am pus la dispoziflie aproape
300 din colecflia personalæ — ar putea pærea suficiente, dacæ nu chiar cople-
øitoare ca numær, la nivelul unui album.

Øi totuøi! Ne încearcæ pærerea de ræu cæ nu avem — mai existæ oare? —
imagini de la întâlnirile sale cu preøedintele SUA, Calvin Coolidge, cu
Secretarul de Stat american Frank B. Kellogg; de la prezentarea scrisorilor
de acreditare Regelui Marii Britanii, George al V°lea, de la numeroasele
întâlniri cu Winston Churchill, Ramsay MacDonald, Austen Chamberlain,
Lord Cecil, cu Hoare, Henderson, Halifax øi Eden; de la primirea de cætre
preøedintele Franflei Albert Lebrun øi de la numeroasele întâlniri øi convorbiri
cu Philippe Berthelot øi Alexis Léger Léger; de la discufliile cu Salazar øi
Mussolini; de la îndelungatele convorbiri cu preøedintele Turciei, Kemal
Atatürk sau cu Regele Iugoslaviei, Alexandru I Karadjordjeviç; de la primirea
de cætre Papa Pius al XI°lea øi întâlnirea cu Negusul Etiopiei, Haile Selassie;
de la complexele øi frecventele schimburi de opinii cu Eric Drummond øi
Joseph Avenol, secretari generali ai Societæflii Nafliunilor, de la onorarea sa
cu titlul de doctor honoris causa al Universitæflii din Atena øi de la întâlniri
cu multe, multe alte personalitæfli. 

Suntem frustrafli astfel, aøa cum se întâmplæ øi pe alte meridiane, de o
parte de istorie; timpul va da poate satisfacflie aøteptærilor noastre, pentru
o nouæ ediflie, care nu va trebui sæ aøtepte împlinirea a douæ secole de istorie
titulescianæ. 

Resimt obligaflia intelectualæ øi moralæ de a exprima mulflumiri Ministe-
rului Afacerilor Externe — Direcfliei Arhivelor Diplomatice; Bibliotecii
Academiei Române; Bibliotecii Naflionale a României — Colecflia Fon-
duri Speciale; Arhivelor Naflionale Istorice Centrale; Arhivelor Naflionale
— Filiala Iaøi; Arhivelor Naflionale — Filiala Dolj; Muzeului Naflional de

49

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 49



Istorie a României; Muzeului de Istorie a Judeflului Dolj; Muzeului de Istorie
øi Artæ al Judeflului Olt; Agenfliei Naflionale de Presæ Rompres, care ne°au
pus la dispoziflie fondurile øi colecfliile lor de imagini fotografice. 

Nu am putea uita, înainte de toate, generozitatea familiei Antoniade
(doamna Marie Yvonne Antoniade øi domnul Vlad Antoniade), a dom-
nului inginer Vasile Stoian, care au oferit Fundafliei Euopene Titulescu nu
pufline piese inedite de deosebitæ valoare. Un gând pios pentru cele care
au fost Veturia Goga øi Mariella Emanoil°Neniøor, ce au conservat o bogatæ
memorie afectivæ a relafliilor cu Nicolae Titulescu, ca øi imagini, pe care
ni le°au pus la dispoziflie dezinteresat øi færæ rezerve.

Mulflumirile noastre se adreseazæ tuturor celor care au contribuit, într°un
fel sau altul, la reconstituirea, fie chiar øi parflialæ, a fondului de foto°docu-
mente, ce stæ la baza acestui Album. 

Marginalizafli, pânæ la excludere, lipsifli de dreptul de a studia øi de a
semna, cei care au træit dramaticii ani de dupæ ræzboi, pânæ la mijlocul
deceniului al øaptelea, ne°au dat informaflii mai mult decât utile, uneori
indispensabile, pentru ca piesele documentare sæ°øi poatæ gæsi locul firesc,
cu explicafliile øi adnotærile necesare, dupæ toate rigorile øtiinflifice. Gândul
nostru de recunoøtinflæ se îndreaptæ spre Savel Rædulescu, Ion Mircea Nonu,
Victor Cædere, Al. Duiliu Zamfirescu, George Oprescu, Iosif Igiroøianu,
Eugen Filotti, Paul Cernovodeanu, Corneliu Coposu, Mircea Grigorescu,
Leon Kalustian, Tudor Teodorescu°Braniøte, Constantin C. Giurescu,
Victor Slævescu, oameni care au træit acele vremuri, care au cunoscut°o øi
care prin informafliile date au împiedicat regretabile erori. 

Albumul de azi, primul de acest fel la noi, se doreøte o construcflie orga-
nicæ: eseul preøedintelui Fundafliei Europene Titulescu, prof. univ. dr. Adrian
Næstase, øi prezenta punere în temæ asupra reperelor temporale øi acflionale
ale demersului care a dus la apariflia lucrærii; setul masiv de foto°documente,
ce beneficiazæ de explicaflii øi de repere biobibliografice, toate în limbile
românæ, francezæ øi englezæ, în fine, anexe, cuprinzând reconstituiri
genealogice.

Mæ regæsesc — alæturi de colaboratorii mei — în valenflele acestui album,
fiind receptiv la toate sugestiile formulate de specialiøti, de la noi sau de
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aiurea, cærora le mulflumesc pentru interesul cu care se apleacæ asupra unei
asemenea întreprinderi, a cærei cameræ de rezonanflæ ne°o dorim în cel mai
înalt grad generoasæ, sperând ca acest mesaj de respect øi iubire pentru ceea
ce a fost Nicolae Titulescu sæ le ofere o satisfacflie intelectualæ øi artisticæ.

Acest Album este — dincolo de inifliativa personalæ — o operæ de echipæ,
în care se regæsesc înainte de toate domniøoara Cristina Pæiuøan øi domnul
Dumitru Preda, care în sfere diferite au contribuit la realizarea øi finalizarea
acestui demers, fæcând constant øi convingætor dovadæ de profesionalism,
dæruire øi o aleasæ flinutæ intelectualæ.

Doamna Irene Dumitrescu øi domnul Aurelian Dumitrescu au stæruit
luni de zile la punerea în paginæ a celor aproape 600 de imagini, dovedind
ræbdare, imaginaflie øi rigoare. 

În drumurile mele pentru descoperirea øi aducerea de noi mærturii, am
fost însoflit de doamna Alexandrina Radu, experimentat fotoreporter, færæ
de care unele imagini reproduse din colecflii de stat øi particulare nu ar fi
fost posibile, ca de altfel øi instantanee de la evenimente importante ale
Anului Titulescu 2002. 

Datoræm domnului Adrian Popescu nu doar sugestii preflioase, ci øi
intervenflia sa rafinatæ, de înalt profesionalism la valorificarea sub raport
artistic a fondului documentar øi a întregului câmp imagistic.

Gândul nu øi°ar fi gæsit drumul exact øi fidel cætre cititorii din stræinætate
færæ profunda înflelegere a subtilitæflii mesajului titulescian øi færæ acribia
exersatæ a doamnei Delia Ræzdolescu øi a domnului Costin Popescu, care
semneazæ traducerile în limbile englezæ øi francezæ. 

fiinuta tipograficæ øi de legætorie, elegantæ, a Albumului, o datoræm
echipei de excepflie de la „Monitorul Oficial“, care uneøte øtiinfla øi conøtiinfla
profesionalæ, sub autoritatea managerialæ recunoscutæ a doamnei inginer
Eugenia Ciubâncan øi a colaboratorilor ei din conducere, domnul director
Gheorghe Toma øi doamna directoare Carmen Nasta.

Gândurile cele mai alese de mulflumire se adreseazæ doamnei Valeria Toda
øi domnilor Øtefan Ghiflæ øi Marius Stan, alæturi de care am petrecut zile
întregi øi nopfli la rând, de emoflie øi bucurie.
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Într°o epocæ în care ne confruntæm cu atâtea dificultæfli economice øi
financiare øi în care sume nu mici de bani se consumæ pe tot felul de
frivolitæfli, Banca Comercialæ Românæ øi Societatea Naflionalæ a Petrolului
PETROM S.A. înfleleg sæ investeascæ în culturæ, sæ facæ din idei — acfliune,
susflinând prin acest Album cartea de vizitæ a României. Le exprimæm pentru
toate acestea întreaga noastræ gratitudine. 

Gândul øi efortul depus ar fi ræmas færæ finalitate dacæ nu ar fi întâlnit
exercifliul de admiraflie pe care prof. univ. dr. Adrian Næstase îl face de
aproape un sfert de veac pentru „Patronul“ diplomafliei româneøti, care a
fost Nicolae Titulescu. 

Sentimentul de solidaritate intelectualæ øi moralæ pe care ni l°a arætat a
fost dublat în Domnia Sa de voinfla øi abnegaflia de a aduce în Anul Titulescu
un elogiu Ziditorului de Mari Idealuri, cæruia i se potriveøte atât de bine
aprecierea pe care Nicolae Titulescu o fæcea cândva despre poetul Frédéric
Mistral: „Oameni ca el nu sunt doar forfle ale naturii, ci sunt adeværate
evenimente“. 

Dincolo de Timp. 
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Domnule vicepreøedinte al Academiei Române,
Domnule ministru al Afacerilor Externe,
Stimafli colegi,
Doresc mai întâi sæ væ mulflumesc pentru participarea dumneavoastræ

la acest eveniment special pentru diplomaflia românæ øi pentru viafla acade-
micæ din flara noastræ, prilejuit de marcarea celor 120 de ani de la naøterea
marelui diplomat øi om politic Nicolae Titulescu. Am ales acest moment
aniversar pentru a marca totodatæ øi relansarea oficialæ a activitæflii Fundafliei
Europene Titulescu — pentru care doresc sæ mulflumesc tuturor celor care
au acceptat sæ contribuie la reaøezarea sa în noua formulæ organizatoricæ.
Prezenfla dumneavoastræ øi interesul cu care afli acceptat sæ contribuifli la
succesul acestui proiect este o confirmare în plus a modului în care noi,
românii, înflelegem sæ ne raportæm cu consideraflie la marile spirite care
au marcat cu dæruire de°a lungul istoriei progresul nafliunii noastre.

Zecile de ore pe care le°am petrecut de°a lungul anilor pentru a studia
øi aøeza laolaltæ documentele pe care Nicolae Titulescu ni le°a læsat mi°au
întærit încredinflarea cæ sensibilitatea øi imensa sa dragoste pentru România
sunt valori de care doar noi, românii, suntem capabili. Ne întæreøte aceastæ
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Adrian Næstase

Vocaflia paneuropeanæ a mesajului titulescian*

* Discurs rostit de Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei Europene
Titulescu, la Simpozionul øtiinflific organizat de Fundaflia Europeanæ Titulescu cu ocazia aniversærii
a 120 de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu øi a relansærii oficiale a activitæflii Fundafliei,
Academia Românæ, Bucureøti, 14 martie 2002; publicat în Adrian Næstase, Titulescu,
contemporanul nostru/Titulescu, notre contemporain, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2002,
pp. 76–85.
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convingere istoria pe care a jalonat°o prin spiritul sæu unic dar, mai ales,
aøa cum descoperim la fiecare aniversare a sa, chiar prezentul nostru.

Aøa cum am mai afirmat în urmæ cu zece ani, aøa cum am plæcerea sæ
o constat astæzi, la aniversarea celor 120 de ani de la naøterea sa, fiecare
apropiere de opera lui Titulescu ne aduce revelaflia cæ între multiplele
paradoxuri ale existenflei marelui diplomat se numæræ øi acela, propriu
doar marilor vizionari, de a fi contemporanul urmaøilor sæi.

Nicolae Titulescu declara în anul 1928: „În România este dominantæ
concordanfla perfectæ dintre interesele române øi cele europene. Toate actele
politice trecute øi viitoare ale României se explicæ øi se vor explica prin aceastæ
træsæturæ fundamentalæ. Precum cele mai multe dintre nafliunile încercate
de Ræzboiul Mondial, România este înfometatæ de pace. Dar nu existæ pace
færæ ordine internaflionalæ øi nu poate exista ordine færæ o conøtiinflæ absolutæ
a stabilitæflii ei“.

A°l evoca pe Nicolae Titulescu ar însemna nu doar sæ stræbatem trei
decenii din istoria României, dar mai ales lecfliile de demnitate naflionalæ
pe care acesta le°a dæruit României moderne. Nu este cazul sæ refac traseul
vieflii øi operei titulesciene, deøi mereu øi mereu descoperim, fascinafli,
cæ valenflele sale nu au fost încæ epuizate de exegezæ.

Am sæ mæ refer la actualitatea viziunii sale despre identitatea europeanæ
a României, în acest an de importanflæ istoricæ pentru politica externæ a
flærii noastre øi în acest timp al consacrærii demne, definitive, a locului
României în formatul lumii libere de astæzi. Ne aflæm la ræspântia în care
putem rupe definitiv øirul ciclurilor frânte ale construcfliilor naflionale pentru
a ne aøeza într°o matcæ solidæ, durabilæ øi deopotrivæ cu ceilalfli europeni.
Viziunea lui Nicolae Titulescu, care transcede de la naflional, prin regional,
spre universal, se proiecteazæ astæzi în politica noastræ externæ prin spiritul
valorilor øi normelor comunitæflii euroatlantice pe care ni le°am asumat cu
toflii, într°un exemplar spirit de consens naflional.

Pentru România de azi, atracflia integrærii europene øi°a dovedit meritele
în noua ordonare a atributelor identitæflii noastre naflionale. Dupæ 1990
am reuøit sæ reconfirmæm întreaga diversitate a valorilor etosului românesc
pe care anii de comunism au acoperit°o cu înverøunare. Sunt aceste valori
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componentele profunde ale spiritului european actual? Sunt ele sincere øi
lipsite de prejudecæfli sau exprimæ doar, sub forme mimetice, conjunctura
aderærii la Europa Unitæ?

Am profunda convingere cæ identitatea noastræ naflionalæ — identitate
europeanæ —, exprimæ realitatea adeværatei noastre vocaflii istorice:
toleranflæ interetnicæ, solidaritate umanæ, spiritul emancipat al conviefluirii
paønice, bazatæ pe interesul comun, valori atât de prefluite de Titulescu.
Mai mult, am convingerea cæ asumarea de cætre România a sistemului
democratic bazat pe valorile europene a produs mutaflii durabile care nu
pot fi suspectate de conjuncturi sau dublu discurs. 

Færæ o asumare responsabilæ a esenflei valorilor comunitæflii, inclusiv
a valorilor statornice ale dreptului, eforturile noastre ar fi fost incomplete.
Acest adevær este însæøi expresia concepfliei generale a lui Titulescu despre
relafliile internaflionale.

Este, de fapt, reflectarea prefluirii sale constante pentru principiile juridice
øi morale ce ar trebui sæ guverneze viafla popoarelor øi relafliile dintre ele.
Modelul sæu umanist de organizare internaflionalæ — bazat pe ordine, sta-
bilitate øi eficienfla regulii de drept, reprezintæ efortul unui gânditor preocupat
de gæsirea cæilor øi mijloacelor practice pentru respectarea responsabilæ a
valorilor consacrate. Iatæ de ce progresele substanfliale înregistrate de diplo-
maflia românæ în ultimele luni în relafliile de colaborare øi parteneriat cu
vecinii noøtri sunt recunoscute øi apreciate de întreaga Europæ. Este spiritul
în care România a demonstrat responsabilitate øi înflelepciune prin încheierea
Memorandumului de înflelegere cu guvernul ungar, prin care sunt consfin-
flite respectarea întocmai a normelor europene privind minoritæflile naflionale.

Este un ræspuns actual atât de clar la spiritul deschis pe care Titulescu
s°a stræduit an de an sæ îl promoveze ca bazæ a bunei vecinætæfli într°un con-
text atât de potrivnic la vremea lui.

Este impresionant astæzi suportul larg pe care cetæflenii noøtri îl acordæ
obiectivului aderærii la Uniunea Europeanæ øi NATO, asumându°øi prin
aceasta apartenenfla la sistemul economic, social øi de valori european. El
exprimæ dorinfla noastræ de a marca ireversibilitatea reformelor politice øi
economice, integrarea economicæ într°un sistem ordonat, care funcflioneazæ
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øi este capabil sæ facæ faflæ noilor sfidæri ale globalizærii, accesul la cunoøtinflele
avansate.

Majoritatea românilor consideræ integrarea în Uniunea Europeanæ øi
NATO ca singura garanflie pentru suveranitatea noastræ democraticæ øi
adeværata garanflie pentru atingerea prosperitæflii øi securitæflii fiecærui cetæflean.
Istoria noastræ recentæ, precum øi amintirile noastre mai îndepærtate ne°au
ajutat sæ ne disciplinæm emofliile øi sæ vedem urmærirea acestui flel în termeni
raflionali. Noi am învæflat, cu preflul unui sacrificiu uman øi economic enorm,
adeværata valoare a democrafliei øi a suveranitæflii în cadrul sistemului euro-
pean øi euroatlantic bazat pe statul de drept øi demnitatea umanæ. Realism
øi renunflarea la vechile cliøee sunt repere actuale ale politicii noastre externe
øi dovezi ale aceluiaøi pragmatism pe care Titulescu l°a insuflat contem-
poranilor sæi.

Astæzi, rememorând curajul acfliunii politice a lui Titulescu, am convin-
gerea cæ România va fi cu atât mai respectatæ øi mai siguræ de identitatea
sa europeanæ cu cât va ieøi din umbra mæruntelor compromisuri, a
laissez°faire°ului, a împæcærii modeste cu soarta cæreia sæ°i fie doar martor.
Vrem sæ construim o comunitate naflionalæ care sæ flinæ seama de interesele
individuale øi colective ale cetæflenilor care îøi înfleleg identitatea în soli-
daritate, o comunitate în care speranfla sæ fie mai normalæ decât apatia sau
cinismul.

Nicolae Titulescu nu s°a sfiit sæ reaminteascæ marilor democraflii occi-
dentale cæ interesele lor nu se opresc la propriile granifle. El era deplin
conøtient de indivizibilitatea securitæflii europene, precum øi de faptul
cæ niciun stat al continentului — oricât de îndepærtat geografic de o zonæ
de conflict potenflial sau efectiv — nu se poate deroba de responsabilitæflile
ce°i revin în planul apærærii acesteia. Titulescu este precursorul acestei
neobosite lucræri pentru coeziunea paneuropeanæ la care politica noastræ
externæ contribuie zi de zi.

Impresionanta voinflæ de a face istorie a nafliunilor din Centrul øi Estul
Europei, care îøi proiecteazæ viitorul împreunæ cu cel al Europei Vestice øi
pe dimensiunea transatlanticæ, este astæzi energia de care solidaritatea
NATO are nevoie. Aparflinem cu toflii unei generaflii istorice a revolufliei
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pentru libertate øi democraflie. Aparflinem unui ciclu istoric care a schimbat
harta politicæ a împærflirii Europei prin Cortina de fier. Am dovedit fiecare
în felul nostru cæ avem curajul de a ne asuma responsabilitatea marilor
transformæri în numele celor mai profunde idealuri care dau sens existenflei
Europei Unite øi Alianflei Nord°Atlantice. Suntem capabili sæ aducem cu
noi viziune øi curaj. Un neobosit curaj øi o uimitoare sete de succes. Oare
nu de aceste merite are acum nevoie Europa? Oare nu de acest curaj are
acum nevoie Alianfla Nord°Atlanticæ?

Fundamentul politicii noastre externe de astæzi este aderarea la Uniu-
nea Europeanæ øi consolidarea puternicæ a dimensiunii transatlantice
marcatæ de parteneriatul strategic cu Statele Unite.

România, ca parte a spiritului Europei Occidentale, este pregætitæ sæ
îøi asume rolul de a translata simpla figuraflie geograficæ a aøa°zisei granifle
de Est a Europei Unite în puncte de lansare a valorilor europene în spafliile
adiacente. Reconectarea Balcanilor de Vest la spiritul european, dobân-
direa de cætre Republica Moldova a vocafliei europene, iradierea cætre spafliul
Mærii Negre øi caucazian a valorilor unitæflii europene sunt procese care vor
avea de beneficiat din experienfla noastræ regionalæ. Rolul activ pe timpul
preøedinfliei noastre la OSCE, recentele deschideri pe spafliul estic, incluzând
Parteneriatul pentru Europa cu Ucraina øi reaøezarea pe baze pragmatice
a relafliilor cu Rusia, sunt contribuflii la noul spirit de încredere ce dorim
sæ°l construim în Europa.

Devotamentul nostru profund pentru aderare nu înseamnæ neglijarea
relafliei cu partenerii din alte zone geografice øi înflelegem cæ a fi pro°Vest
nu presupune nici ambiguitate, dar nicio relaflie distantæ faflæ de partenerii
estici. Am convingerea cæ, urmând pe mai departe o politicæ externæ a armo-
niei, cu viziune øi perseverenflæ, vom gæsi øi ræspunsurile la întrebærile pe
care mai suntem încæ tentafli sæ ni le punem despre beneficiile istorice ale
integrærii în raport cu presupusele sacrificii istorice.

Celebrul ræspuns al lui Titulescu la problema liniilor de demarcaflie øi
graniflelor suna astfel: „Nu prin deplasarea frontierei câfliva kilometri cætre
Est sau Vest se serveøte mai bine pacea. Ceea ce trebuie fæcut pentru a asigura
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pacea este ca popoarele, cu toatæ sinceritatea øi færæ gânduri ascunse, sæ
lucreze la spiritualizarea frontierei prin acorduri de tot felul“.

Titulescu a înfleles, mai bine ca nimeni altul din epoca sa, cæ o consolidare
a relafliilor de bunæ vecinætate, inclusiv la nivelul relafliilor subregionale,
poate deveni o puternicæ garanflie pentru pace. Diplomatul român era
conøtient cæ atâta timp cât flærile Europei Centrale nu vor fi susflinute de
cætre flærile occidentale în aspirafliile lor de pace, atâta timp cât flærile
occidentale nu vor vedea în ameninflærile la adresa flærilor Europei Centrale
ameninflæri la propria adresæ, eforturile împotriva ræzboiului ræmân precare.
Înflelegerea Balcanicæ („Am suferit destul, spunea el, Balcanii au fost prea
multæ vreme câmpiile însângerate ale unei omeniri nebune“), Mica Înfle-
legere, sunt expresii ale concepfliei privind rolul preventiv al securitæflii inter-
naflionale, în climatul atât de agresiv øi revendicativ din perioada interbelicæ.

Noi înflelegem cæ cea mai siguræ cale cætre securitate øi stabilitate în Europa
este promovarea includerii øi nu a diviziunii, atragerea partenerilor din
vecinætate cætre valorile comune euroatlantice øi proiectarea de soluflii co-
mune la probleme comune. Acesta este sensul valorilor înscrise în Carta
pentru bunæ vecinætate, cooperare, stabilitate øi securitate în Sud°Estul
Europei care susfline solidaritatea regionalæ. Acesta este øi sensul recentei
inifliative de cooperare dunæreanæ lansatæ de România împreunæ cu Austria,
Comisia Europeanæ øi Pactul de Stabilitate, pe care o vom inaugura în curând
la Viena.

Devotamentul nostru pentru spiritualitatea româneascæ din afara
graniflelor este nu doar o datorie faflæ de cei care simt româneøte, ci øi o
contribuflie fireascæ la menflinerea diversitæflii solidare a Europei Unite.
Orice gândire emancipatæ, europeanæ, actualæ înflelege aceasta realitate
øi øtie sæ o aprecieze în termenii normelor europene care dau sens Euro-
pei Unite, care consacræ solidaritatea membrilor Consiliului Euro-
pei sau OSCE. De aceea, nu putem accepta agresivitatea politicianistæ
rudimentaræ pe care actualii oficiali din Republica Moldova încearcæ sæ
o propage anacronic øi iraflional împotriva României øi a spiritualitæflii
româneøti pentru a°øi motiva propriile limite øi eøecuri. Interesul nostru
este ca Republica Moldova, de care ne leagæ valori culturale øi spirituale
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comune, sæ îøi consolideze statalitatea, suveranitatea øi integritatea sa, precum
øi evoluflia democraticæ spre destinul sæu firesc în Europa Unitæ.

Europa va fi cu adeværat întreagæ øi liberæ odatæ ce vom înlætura definitiv
bariera psihologicæ a liniei ce separæ virtual zonele culturale ale Europei.
Demersul nostru european promoveazæ eliminarea liniilor de diviziune a
prosperitæflii prin încurajarea øanselor egale øi accesul deschis færæ a pre-
judicia specificitatea identitæflilor naflionale.

Modernizarea societæflilor europene nu poate ignora faptul cæ oame-
nii privesc dincolo de eficienflæ øi omogenitate globalæ cætre rædæcinile
lor, cætre valorile øi familiile lor. Pe de altæ parte, a fi cetæflean al Europei
Unite presupune o identitate întæritæ øi evitarea anonimatului, fie el naflional,
etnic, cultural, religios. Trebuie sæ evitæm ca încrederea cetæflenilor în noua
construcflie europeanæ sæ fie slæbitæ de dizolvarea suveranitæflii naflionale într°o
mæsuræ uniformizatæ politic în afara identitæflilor naflionale. „Suveranitatea
nafliunilor continuæ sæ existe, însæ grevatæ de o servitute internaflionalæ în
favoarea pæcii“, spunea Titulescu.

Noi înflelegem printr°o Europæ Unitæ mai mult decât simpla sumæ
a contribufliilor individuale ale fiecærui stat. O comunitate europeanæ în
solidaritate va putea fi o construcflie temeinicæ în mæsura în care tofli cetæflenii
sæi se vor simfli reprezentafli cu adeværat øi vor fi implicafli în marele proiect.
România, prin datele sale demografice, prin potenflialul sæu economic, uman
øi impresionanta sa calitate culturalæ europeanæ, va fi un nou membru sub-
stanflial, ca øi Polonia, la edificiul noii construcflii europene.

În acest context, România trebuie sæ încerce sæ se poziflioneze cât mai
favorabil în tabloul general al procesului de lærgire a Uniunii Europene,
în dezbaterile din cadrul Convenfliei privind viitorul Europei Unite.
Obiectivul nostru strategic este ca, la orizontul anului 2004, România sæ
se afle în situaflia de a participa direct la câteva momente deosebit de impor-
tante pentru viitorul construcfliei europene: alegerile pentru Parlamentul
European, dezbaterile privind viitorul Europei. 2002 reprezintæ anul acce-
lerærii pregætirilor pentru aderare, care sæ conducæ la constituirea masei critice
pentru finalizarea cât mai curând a negocierilor de aderare.
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Pentru noi, românii, spiritul deschis de competiflie ne dæ energie øi
este capabil sæ flinæ treaz sensul demnitæflii naflionale. Spiritul românesc nu
poate fi pur øi simplu modelat în matrifle vetuste. Noi nu dorim ca
integritatea europeanæ sæ se transforme într°o producflie de serie a unui model
unic. Altminteri, ne°am putea trezi în fafla unei uniformitæfli a Europei golitæ
de principalul avantaj competitiv — bogæflia øi diversitatea culturilor øi
competenflelor naflionale. Armonia naflionalæ a României este confirmarea
cea mai valoroasæ a meritelor coeziunii prin diversificarea cætre care
Europa Unitæ doreøte sæ se îndrepte: coeziune socialæ, coeziune culturalæ,
coeziune de interese, coeziune competitivæ.

Acestea sunt atributele noii paradigme europene pe care România øi°o
poate asuma: armonie, competitivitate øi atractivitatea modelului de societate
coezivæ prin diversitate.

Una din remarcabilele ipostaze ale operei lui Titulescu a fost crezul
ancorærii României în Europa øi a Europei în România. Acest devotament
a fost cheia de boltæ a reuøitelor sale de a demonstra vocaflia europeanæ
a poporului român. Dacæ, prin natura lucrurilor, noi, succesorii sæi, nu putem
fi moøtenitorii personalitæflii sale strælucite, putem în schimb, printr°un
devotament similar, sæ fim continuatorii acestei reuøite. Titulescu însuøi
ne°a încredinflat aceastæ misiune. „Ideile — spunea el — nu mor odatæ
cu cei ce le aduc pe lume. Cei ce mor pentru o idee sunt eroi al cæror unic
testament este un singur cuvânt: continuafli!“

Asemenea legæturii strânse între politica externæ øi cea internæ, la care
Titulescu fæcea apel, înaintea angajamentelor naflionale în fafla Europei se
afla angajamentul faflæ de tofli cetæflenii României: sæ asiguræm o dezvoltare
economicæ sænætoasæ øi durabilæ, în care investiflia în capitalul uman, în
educaflie, în øanse de progres individual, sæ fie sursa avantajului nostru
competitiv ca nafliune.

Cred cæ refondarea Uniunii Europene la care dorim sæ contribuim
printr°un efort naflional cât mai larg nu se va putea realiza prin disoluflia
identitæflilor naflionale europene. Mai degrabæ cred într°un proces de creare
a unei democraflii europene bazat pe cultura pluralitæflii øi pe respectul
nealterat al intereselor cetæflenilor. Riscul actual pentru România nu mai
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constæ în existenfla faliilor interetnice, ci în adâncirea polarizærii sociale øi,
mai mult, între elita globalæ în devenire øi marea masæ a clasei særace. Nu
integrarea europeanæ ca scop în sine, ci gradul de prosperitate poate da
mæsura plusvalorii produse prin integrare, capabilæ sæ atingæ fiecare dintre
zonele flærii, pe fiecare dintre cetæfleni.

Nu cred în actualitatea dilemei lærgire sau aprofundare a Uniunii Euro-
pene, ci am convingerea cæ noua coeziune europeanæ va fi posibilæ simultan
prin lærgire øi aprofundare. Ea va fi realæ în mæsura în care contribuflia flærilor
candidate va fi solidæ øi inclusivæ. Pe o asemenea bazæ vom fi capabili sæ
refondæm sensul profund al Europei Sociale. Europa Socialæ nu va însemna
doar aprofundarea identitæflii comune sau mai multe oportunitæfli lipsite
de obligaflii. Europa Socialæ va însemna deopotrivæ asumarea de obligaflii.

A fi europeni øi a ne sincroniza la ritmul de dezvoltare al Europei de
Vest înseamnæ reguli, respectul legii, seriozitatea angajamentelor, øtiinfla de
a negocia în interesul cetæflenilor, perseverenflæ pentru a ne duce la îndeplinire
obiectivele. De aceea corupflia este inamicul nostru dintâi, pe care printr°un
efort naflional trebuie sæ o învingem neîntârziat. De aceea criminalitatea
nu trebuie sæ fie toleratæ sub nicio formæ. De aceea reforma administrafliei
este o prioritate. De aceea privatizarea øi economia de piaflæ transparente
sunt criterii pentru accelerarea aderærii. O politicæ externæ eficace øi în slujba
fiecærui cetæflean trebuie susflinutæ de o politicæ internæ coerentæ øi curajoasæ.
Astfel vom fi mai credibili øi mai respectafli øi ne vom confirma cu adeværat
identitatea noastræ europeanæ.

Încæ în 1931, Nicolae Titulescu afirma: „Mæ gândesc la dezarmarea mo-
ralæ având ca obiectiv revizuirea cærflilor de øcoalæ în scop de a dezvolta în
tineret spiritul de solidaritate internaflionalæ“. Contribuflia potenflialului
nostru intelectual, cultural, uman la solidaritatea Europei presupune accesul
neîngrædit al tuturor cetæflenilor români la spafliul, cultura, sistemul de
educaflie øi øansele de pe piafla muncii din Europa Unitæ. Realizarea com-
patibilitæflii noastre cu Europa va însemna recunoaøterea identitæflii
europene a tuturor cetæflenilor noøtri, indiferent de apartenenfla lor etnicæ.

Am profunda convingere cæ marea reuøitæ a celor 12 ani de postcomu-
nism este noul militantism democratic al tinerei generaflii bazat pe înfle-
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legerea øi aplicarea nepervertitæ a curajului lor. Investiflia în capitalul
educaflional, în creativitatea lor din domeniile de vârf ale comunicærii
øi continua stimulare a spiritului democratic sunt investiflii pe care suntem
datori sæ le cultivæm neobosit.

„Træim o epocæ dificilæ; are loc o tranziflie de la o formæ de viaflæ colectivæ
la alta; multe adeværuri vechi au murit; noile adeværuri nu sunt încæ destul
de limpezi pentru a se putea transforma în forfle active“ — mærturisea la
vremea sa Titulescu. El a atins talia de diplomat european luptând împotriva
tuturor forflelor sau inifliativelor care puneau sub semnul întrebærii, în egalæ
mæsuræ, securitatea flærii sale øi ordinea europeanæ apærutæ la sfârøitul Primului
Ræzboi Mondial. „Pacea trebuie sæ fie cuceritæ øi nu proclamatæ“, precum
spunea.

O atare evaluare este valabilæ øi pentru epoca noastræ. Sfârøitul Ræzboiului
Rece este o certitudine sau aproape, dar contururile noii stabilitæfli sunt
încæ nedesævârøite. Logica securitæflii internaflionale îøi reformuleazæ din ce
în ce mai mult tiparele bipolaritæflii, desprinzându°se treptat de formele
sferelor de influenflæ în timp ce ameninflærile asimetrice au impus noile
prioritæfli de securitate. Diviziunea economicæ între flæri øi regiuni geografice
impune o nouæ solidaritate globalæ: restabilirea creøterii durabile, proiec-
tarea øi consolidarea unei securitæfli întærite în mæsuræ sæ facæ faflæ noilor
ameninflæri, redefinirea noilor provocæri pentru mediile de afaceri la nivel
naflional øi global øi refondarea unui sistem de relaflii comerciale deschise.

În acest mediu complicat, lærgirea NATO în acest an are o importanflæ
covârøitoare pentru destinul României în lumea euroatlanticæ øi pentru
participarea noastræ la interdependenflele globale. De aceea, atunci când
ne referim la argumentele noastre în favoarea integrærii în NATO, nu pu-
tem sæ facem abstracflie de mediul în care aceastæ integrare este posibilæ øi
necesaræ.

Noi credem cæ invitarea noilor democraflii în NATO va consolida sta-
bilitatea øi democraflia în Europa Centralæ øi de Est. Va contribui la întærirea
securitæflii demografice a Europei. Va øterge, în sfârøit, vechea diviziune a
Ræzboiului Rece øi va desævârøi o Europæ liberæ øi unitæ. Eu nu subscriu
acelei teze conform cæreia existæ mai multe Europe. Prefer sæ cred cæ este
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o singuræ Europæ, care are nevoie de noi tofli pentru a vindeca vechile sale
fracturi. Lecflia de istorie a secolului trecut este evidentæ; revizuirea fron-
tierelor øi crearea spafliilor epurate pe criterii etnice sau religioase conflin
inevitabil germenii insecuritæflii. De aceea, politica noastræ externæ va con-
tinua sæ combatæ øi sæ descurajeze orice tentaflii naflionaliste sau revizioniste
rupte de realitatea europeanæ contemporanæ øi aflate în totalæ contra-
dicflie cu spiritul relafliilor între state cu identitate democraticæ.

Astæzi, crima organizatæ, lipsa legalitæflii øi actele extremiste sunt boli care
ameninflæ stabilitatea øi care prolifereazæ în zonele negre ale lipsei de perspec-
tive. Særæcia øi lipsa unor øanse credibile pentru o viaflæ decentæ în multe
dintre comunitæflile din Balcanii de Vest, Estul Europei, Asia Centralæ,
constituie o grea povaræ de pe urma anilor de tranziflie de la dictaturæ la
democraflie, de la ræzboi la cooperare. Intoleranfla etnicæ øi religioasæ,
fundamentalismul, vechile obsesii naflionaliste ale trecutului sunt încæ mai
puternice în unele zone decât perspectiva pentru o sincronizare la valorile
europene. Faflæ de aceste sfidæri, noi credem cæ prin integrarea noilor demo-
craflii din Centrul øi Sud°Estul Europei în NATO øi Uniunea Europeanæ
putem contribui mai bine la construirea stabilitæflii politice øi economice
în beneficiul întregii Europe.

Nu existæ o asigurare mai bunæ împotriva terorismului øi ameninflærilor
neconvenflionale decât lærgirea NATO prin invitarea unor flæri cu societæfli
stabile, multietnice øi bazate pe statul de drept care împærtæøesc aceleaøi valori
ce leagæ America de Nord de Europa.

Ceea ce unii cred cæ este un dezavantaj al candidaturii României la ade-
rarea la NATO, robusteflea noastræ geograficæ, este, din contræ, un avantaj
pentru o asemenea construcflie solidæ în aceastæ regiune. România împreunæ
cu Bulgaria vor putea astfel sæ constituie pentru flancul sudic al Alianflei
un pod solid, puternic øi pozitiv, între cei din interiorul øi cei de dincolo
de spafliul actual al Uniunii Europene. Integrarea în NATO øi Uniunea
Europeanæ nu înseamnæ transplantarea unei flæri dintr°o regiune în alta sau
renunflarea la legæturile tradiflionale în plan regional. Noile state membre
ale NATO pot øi trebuie sæ întæreascæ noua solidaritate în spafliul euro-
atlantic cu flærile din vecinætatea lor, din spafliul Estic sau al Balcanilor.
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Hotærârea României de a avea o conduitæ ca membru de facto al Alianflei
Nord°Atlantice este o consecinflæ fireascæ a opfliunii strategice de politicæ
externæ øi în planul securitæflii naflionale pe care am fæcut°o øi pentru realizarea
cæreia suntem consecvenfli. Am dovedit în repetate rânduri aceastæ conduitæ
prin sprijinul concret dat operafliunilor militare ale Alianflei, inclusiv în
campania din Afganistan. Am anunflat o importantæ contribuflie strategicæ
la eforturile europene de constituire a viitoarei forfle europene de reacflie
militaræ øi a forflei poliflieneøti comune cu trupe terestre, forfle navale øi
avioane de luptæ øi transport. Reforma armatei øi o mai mare alocaflie
bugetaræ pentru modernizarea acesteia confirmæ acest angajament strategic.

Invitarea României øi Bulgariei în Alianflæ la summitul de la Praga
din acest an nu va reprezenta doar recunoaøterea imenøilor paøi fæcufli
înainte, a contribufliei consistente la obiectivele partenerilor NATO sau a
sacrificiului nostru economic din cei peste 10 ani ai tragediei balcanice.
Succesul aderærii României øi Bulgariei, împreunæ cu un traseu clar vizând
integrarea lor în Uniunea Europeanæ, vor fi un stimulent credibil pentru
progresul nafliunilor din Balcanii de Vest, confirmând angajamentul Occi-
dentului pentru integrarea lor øi înlæturarea falsei demarcaflii, invizibilæ dar
mereu prezentæ, între Centrul øi Sud°Estul Europei. De aceea, noi credem
cæ prezenfla NATO în Balcani poate fi înlocuitæ doar de prezenfla nafliunilor
din Balcani în NATO.

fiinta României de a se alætura NATO este fundamentalæ øi ireversibilæ.
Peste o sæptæmânæ, România va fi onoratæ sæ gæzduiascæ primii°miniøtri ai
noilor democraflii europene pentru a discuta contribuflia noastræ la o
Alianflæ Nord°Atlanticæ mæritæ. Va fi o întâlnire ce va celebra valorile
comune, va discuta ameninflærile comune øi va confirma cooperarea noastræ
strategicæ. Nu vedem aderarea noastræ la NATO ca pe scopul final, ci mai
degrabæ ca pe un pas înainte în angajamentul nostru de a împærfli respon-
sabilitæflile pentru consolidarea securitæflii în Europa. Este, poate, o împlinire
la o altæ scaræ a proiectului vizionar al lui Titulescu de consolidare a
solidaritæflii central øi sud°est europene în slujba securitæflii europene øi
euroatlantice. De aceea, pentru noi, summitul NATO de la Praga nu este
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o provocare, ci o oportunitate — o oportunitate istoricæ pentru constru-
irea unei Europe libere øi unite.

Suntem acum într°un moment în care România îøi reaøeazæ fundamentele
edificiului sæu european odatæ cu integrarea în Uniunea Europeanæ øi
NATO, operæ la care clasa politicæ, oamenii luminafli ai nafliunii noastre,
mediul academic øi societatea civilæ sunt chemafli sæ îøi alæture energia øi
viziunea ca pærinfli fondatori ai unei noi Românii. Este un îndemn ce izvo-
ræøte din însuøi exemplul muncii marelui Titulescu pe care îl aniversæm
astæzi. În panoplia personalitæflilor secolului trecut — marcat de mari
izbânzi øi suferinfle ale fiinflei româneøti —, Nicolae Titulescu se distinge
ca una dintre cælæuzele noastre cardinale. Tocmai pentru cæ a îmbinat datoria
cu dragostea de patrie, patriotismul sæu a reuøit sæ gæseascæ færæ greøealæ
mæsura justæ între interesele flærii øi cele ale continentului. De o astfel de
mæsuræ este nevoie acum de la spiritele vizionare ale României. 

Rememorând astæzi câteva dintre ideile vizionare ale lui Titulescu,
am convingerea cæ fiecare dintre noi vom reflecta cu o justificatæ mândrie
patrioticæ la meritele identitæflii sale europene, în stare sæ atragæ interesul
øi admiraflia întregii lumi. Am încredere cæ este în puterea noastræ sæ facem
ca România pe care øi°a dorit°o respectatæ øi consacratæ prin munca sa
neobositæ sæ fie respectatæ øi consacratæ astæzi øi în viitor în marea familie
europeanæ. Am încredere cæ eforturile noastre meritæ øi cæ istoria îi va da
dreptate sæ fi visat la destinul puternic øi respectat al României. Este o
provocare peste timp a marelui nostru înaintaø, este o datorie pe care o
avem pentru a°i împlini dragostea sa profundæ øi neîmpæcatæ pentru
poporul român.
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Domule director,
Excelenflæ,
Doamnelor øi domnilor,
Dragi prieteni,
Am onoarea øi marea plæcere de a mæ adresa astæzi dumneavoastræ,

exprimându°væ cele mai vii mulflumiri pentru prezenfla dumneavoastræ aici,
pe care o apreciez ca un sincer omagiu adus memoriei lui Nicolae Titulescu,
omul politic øi diplomatul de o realæ anverguræ internaflionalæ.

România celebreazæ în acest an — atât în mediile academice, cât øi în
cele diplomatice — cea de a 120°a aniversare a naøterii ilustrului nostru
predecesor. Unde am putea face mai bine acest lucru decât la Geneva, oraø
care evocæ, prin excelenflæ, pacea øi avântul relafliilor internaflionale de mai
bine de un secol?

Pe de altæ parte, Guvernul României a declarat anul 2002 „Anul
Titulescu“, ca o dovadæ a înaltei consideraflii pe care poporul român o acordæ
imaginii eminentului nostru compatriot. Într°adevær, Nicolae Titulescu a
fost, la timpul sæu, un mare european øi o personalitate contemporanæ, prin
viziunea sa complexæ a lumii øi a viitorului ei, o sursæ de inspiraflie pentru
prezent, în folosul omenirii.
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Prin puternica sa personalitate, prin gândirea sa activæ øi novatoare, el
a reuøit sæ armonizeze idealismul sæu cu o analizæ realistæ øi lucidæ a evolufliei
raporturilor între state, într°un unic scop: sæ le dirijeze pe calea progresului
economic øi social°cultural. Concepflia øi acfliunea sa susflinutæ în favoarea
Societæflii Nafliunilor, forum cu vocaflie universalæ în menflinerea pæcii øi
întæririi cooperærii internaflionale, sunt bine cunoscute. Nicolae Titulescu
a contribuit la eforturile consacrate perfecflionærii acestei organizaflii pentru
ca ea sæ poatæ ræspunde sfidærilor epocii sale øi necesitæflii îndeplinirii
scopurilor sale fundamentale.

Opera sa aparfline perenitæflii, reprezentând un mesaj de o evidentæ
actualitate.

Noi ne aflæm aici la Geneva, în Elveflia, oraø øi flaræ care au fost timp de
douæ decenii atât de intim legate de acfliunea neobositului soldat în tranøeele
pæcii — este vorba chiar de cuvintele prin care Titulescu îøi definea viafla.
Trebuie, în acelaøi timp, sæ°i omagiem pe tofli cei care, asemenea lui, øi°au
consacrat eforturile promoværii valorilor esenfliale ale democrafliei, afirmærii
libere a nafliunilor, creærii unor noi fundamente pentru relafliile între state,
øi acest lucru, în condifliile integrærii lor active în structurile øi mecanis-
mele destinate apærærii øi întæriri respectærii dreptului internaflional, con-
ferindu°i acestuia ordine øi stabilitate.

Titulescu nu a fost un simplu teoretician de drept internaflional, ci un
luptætor viguros pe scena internaflionalæ. Numeroasele sale luæri de poziflie,
pline de energie, în momente de crizæ, dovedesc atitudinea sa lucidæ,
constructivæ pentru crearea instrumentelor politice, juridice, economice,
culturale sau militare — continentale sau regionale — capabile sæ ofere
eficacitatea necesaræ soluflionærii problemelor atât de complexe din
perioada anterioaræ celui de°al Doilea Ræzboi Mondial.

„Orator al pæcii“, aøa cum a fost numit de numeroøi contemporani ai
sæi, Titulescu a fæcut mereu apel la rafliune øi la responsabilitate faflæ de
destinul omenirii. Din acest punct de vedere, opera sa continuæ sæ facæ apel
astæzi, prin puternicul sæu ecou de formare øi determinare a evolufliilor
geopolitice, la o profundæ øi necesaræ reflexie, øi, în acelaøi timp, la nece-
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sitatea unei acfliuni vigilente øi continue, la care trebuie sæ contribuie toate
statele øi nafliunile.

El afirma: „Pacea nu este posibilæ decât în mæsura în care comunitatea
internaflionalæ, relafliile dintre state se bazeazæ pe respectul reciproc al
independenflei øi pe egalitatea în drepturi, øi anume, pe dreptul suveran al
fiecærei flæri de a°øi construi propriul sæu destin“.

În concepflia sa, „fundamentul pæcii“, ca sursa de viaflæ øi de progres,
trebuia sæ vinæ dintr°o „stare de spirit“, care stimuleazæ dialogul øi cooperarea,
depæøind contradicfliile dintre state.

Mæ voi referi acum la actualitatea viziunii sale privind construcflia unei
Europe Unite øi identitatea europeanæ a României, în acest an de o im-
portanflæ istoricæ pentru politica externæ a flærii noastre øi în aceøti ani de
consacrare, definitivæ — sper eu —, a locului României în configuraflia
lumii libere de astæzi. Ne aflæm acum la o ræspântie de drumuri, într°un
moment în care putem rupe definitiv cu lunga serie de cicluri sfærâmate,
pentru a intra într°o construcflie solidæ, durabilæ, împreunæ cu ceilalfli
europeni.

Viziunea lui Nicolae Titulescu, care trece de la naflional, prin regional,
spre universal, se proiecteazæ astæzi în politica noastræ externæ prin spiritul
de valori øi de norme ale comunitæflii euroatlantice pe care ni le asumæm
în spiritul consensului naflional.

Sunt profund convins cæ identitatea noastræ naflionalæ — identitatea
europeanæ — exprimæ realitatea adeværatei noastre vocaflii istorice; toleranfla
interetnicæ, solidaritatea umanæ, coabitare paønicæ, bazate pe interes comun,
valori atât de apreciate de Titulescu. De asemenea, am convingerea cæ
recunoaøterea sistemului democratic inspirat de valorile europene a produs
în România mutaflii durabile, care nu mai pot fi suspectate ca fiind situaflii
conjuncturale, sau cæ este vorba de un dublu discurs.

Færæ a asuma în mod responsabil esenfla valorilor comunitæflii, inclusiv
valorile stabile de drept, eforturile noastre ar fi fost incomplete. Acest adevær
este el însuøi expresia concepfliei generale a lui Titulescu asupra relafliilor
internaflionale. Este, în realitate, ilustrarea ataøamentului sæu constant la
principiile juridice øi morale care ar trebui sæ guverneze viafla popoarelor
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øi relafliile între ele. Modelul sæu umanist de organizare internaflionalæ —
bazat pe ordine, stabilitate øi eficienfla dreptului — reprezintæ efortul unui
gânditor preocupat de gæsirea cæilor øi mijloacelor practice pentru a face
faflæ respectærii în mod responsabil a valorilor consacrate.

De aceea, progresele substanfliale înregistrate de cætre diplomaflia românæ,
în ultimele luni în relafliile de cooperare øi de parteneriat cu vecinii sunt
recunoscute øi apreciate pretutindeni în Europa. Mæ gândesc, de exemplu,
la modul în care au fost încheiate relafliile de parteneriat cu Ungaria sau
la aplicarea normelor europene privind minoritæflile naflionale.

Este un ræspuns actual, continuând spiritul deschis pe care, an de an,
Titulescu a cæutat sæ°l promoveze ca o bazæ de bunæ vecinætate în contextul
atât de complicat al epocii.

Una din contribufliile remarcabile ale operei lui Titulescu a fost convin-
gerea sa privind ancorarea României în Europa øi a Europei în România.
Acest devotament a fost cheia de boltæ a succeselor sale care urmæreau
demonstrarea vocafliei europene a poporului român. Titulescu ne°a încre-
dinflat aceastæ misiune. „Ideile — spunea el — nu mor odatæ cu cei care
le°au dat naøtere. Cei ce mor pentru o idee sunt eroi al cæror unic testament
este un singur cuvânt: continuafli!“

Astæzi, rememorând curajul acfliunii politice a lui Titulescu, am convin-
gerea cæ România va fi mai respectatæ øi mai siguræ de identitatea sa euro-
peanæ dacæ ar ieøi din umbra micilor compromisuri, a lui „merge øi aøa“,
a resemnærii în fafla unui destin a cærui victimæ nu ar fi decât ea. Noi dorim
sæ construim o comunitate naflionalæ care sæ flinæ cont de interesele indivi-
duale øi colective ale cetæflenilor sæi care înfleleg identitatea lor prin solida-
ritate, o comunitate în care speranfla ar fi mai normalæ decât apatia sau
cinismul.

Nicolae Titulescu nu a ezitat sæ aminteascæ marilor democraflii occidentale
cæ interesele lor nu se opresc la propriile lor granifle. Pe deplin conøtient
de indivizibilitatea securitæflii europene, precum øi de faptul cæ niciun stat
de pe continent — oricât de îndepærtat geografic de o zonæ de conflict
potenflial sau efectiv — nu se poate sustrage ræspunderilor care îi revin pe
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planul apærærii sale, Titulescu este precursorul acestei solide opere de coeziune
paneuropeanæ la care politica noastræ externæ contribuie în fiecare zi.

Este impresionant sæ vedem cât de mulfli cetæfleni sprijinæ astæzi aderarea
la Uniunea Europeanæ øi NATO, asumând, prin acest sprijin, apartenenfla
la un sistem economic, social øi de valori europene. Acest sprijin exprimæ
dorinfla noastræ colectivæ de a marca ireversibilitatea reformelor politice øi
economice, integrarea economicæ într°un sistem ordonat, care funcflioneazæ
øi care este capabil sæ facæ faflæ noilor sfidæri ale globalizærii, ale accesului
la cunoøtinflele cele mai avansate.

Marea majoritate a românilor consideræ integrarea în Uniunea Euro-
peanæ øi în NATO ca singura garanflie pentru suveranitatea noastræ demo-
craticæ øi adeværata garanflie pentru atingerea prosperitæflii øi securitæflii fiecærui
cetæflean. Istoria noastræ recentæ, precum øi amintirile noastre mai vechi ne°au
ajutat sæ ne disciplinæm emofliile øi sæ urmærim acest scop în termeni raflionali.
Am învæflat, cu preflul unui enorm sacrificiu uman øi economic, adeværata
valoarea a democrafliei øi a suveranitæflii în cadrul sistemului european øi
euroatlantic bazat pe statul de drept øi pe demnitatea umanæ. Realismul øi
abandonarea vechilor cliøee sunt repere actuale ale politicii noastre externe
pe direcflia aceluiaøi program pe care Titulescu îl inculcase contemporani-
lor sæi.

Impresionanta voinflæ de a face „istoria nafliunilor“ din Centrul øi din
Estul Europei, proiectând viitoarea lor configuraflie asupra celei din Europa
Occidentalæ în dimensiunea transatlanticæ, este astæzi energia de care are
nevoie NATO. Noi aparflinem cu toflii unui ciclu istoric care a schimbat
harta politicæ a Europei prin Cortina de Fier.

Noi am dovedit, fiecare în felul sæu, cæ avem curajul sæ ne asumæm
ræspunderea marilor transformæri în numele celor mai profunde idealuri
care dau sens existenflei Europei Unite øi Alianflei Nord°Atlantice. Suntem
capabili sæ aducem cu noi acest curaj, un neobosit curaj øi o mare sete de
succes. Aceste merite nu sunt cele de care Europa are nevoie acum?

România, ca parte a spiritul Europei Occidentale, este gata sæ°øi asume
rolul de transformare a simplei figuraflii geografice, aøa°zisa frontieræ de est
a Europei Unite, într°o rampæ de lansare a valorilor europene în spafliile
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conexe. Ralierea Balcanilor de Vest la spiritul european, dobândirea pentru
Republica Moldova a vocafliei europene, proiectarea cætre spafliul Mærii
Negre øi al Caucazului a valorilor unitæflii europene sunt procese care vor
beneficia de experienfla noastræ regionalæ.

Profundul nostru ataøament de aderare la structurile europene øi euro-
atlantice nu înseamnæ cæ trebuie sæ neglijæm relafliile cu partenerii din alte
zone geografice, iar noi înflelegem cæ a fi prooccidental nu înseamnæ nici
ambiguitate, nici relaflie distantæ cu partenerii din Est. Am convingerea cæ
promovând o politicæ armonioasæ, prevæzætoare øi perseverentæ vom gæsi
øi ræspunsurile la întrebærile pe care suntem încæ tentafli sæ ni le punem —
privind beneficiile istorice ale integrærii în raport cu presupusele sacrificii
istorice.

Celebrul ræspuns al lui Titulescu privind chestiunea liniilor de demar-
care øi a frontierelor era: „Nu prin deplasarea frontierelor cu câfliva kilometri
spre est sau spre vest apæræm mai bine pacea. Ceea ce trebuie fæcut pentru
a asigura pacea este ca popoarele, cu toatæ sinceritatea øi færæ gânduri ascunse
sæ se angajeze în spiritualizarea frontierelor prin acorduri de toate felurile...“.

Titulescu înflelesese, mai bine ca nimeni altcineva la timpul sæu, cæ o
consolidare a relafliilor de bunæ vecinætate, inclusiv în ceea ce priveøte relafliile
subregionale, ar putea deveni o puternicæ garanflie a pæcii. Diplomatul român
era conøtient cæ atâta timp cât flærile Europei Centrale nu vor fi susflinute
de flærile occidentale în aspirafliile lor de pace, atât timp cât flærile occidentale
nu vor vedea cæ ameninflærile îndreptate înspre flærile Europei Centrale sunt
ameninflæri îndreptate chiar spre ele însele, eforturile de a evita ræzboiul vor
fi precare. Înflelegerea Balcanicæ („Am suferit destul — spunea el — Balcanii
au fost prea mult timp câmpiile însângerate ale unei omeniri nebune...“),
Mica Înflelegere, sunt expresii ale concepfliei sale privind rolul preventiv al
securitæflii internaflionale, în climatul atât de agresiv øi contestatar al perioadei
dintre cele douæ ræzboaie.

Înflelegem cæ drumul cel mai sigur cætre securitate øi stabilitate în Europa
este promovarea includerii øi nu a divizærii, apropierea partenerilor vecini
de valorile comune euroatlantice øi identificarea unor soluflii comune la
probleme comune. Acesta este sensul valorilor înscrise în Carta pentru buna
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vecinætate, cooperare, stabilitate øi securitate în Europa de Sud°Est, cel care
susfline solidaritatea regionalæ. Acesta este sensul recentei inifliative de
cooperare în zona Dunærii lansatæ de România, Austria, Comisia Europeanæ
øi Pactul de Stabilitate care va fi inauguratæ în curând la Viena.

Europa nu va fi cu adeværat întreagæ øi liberæ decât atunci când vom în-
depærta bariera psihologicæ a liniei care separæ virtual zonele de culturæ ale
sale. Demersul nostru european încurajeazæ eliminarea divizærii prosperitæflii
prin acfliuni ce urmæresc promovarea øanselor egale øi a accesului total, færæ
prejudicierea specificului identitæflii naflionale.

Modernizarea societæflilor europene nu poate ignora faptul cæ oamenii
privesc dincolo de eficienfla øi de omogenitatea globalæ, cætre rædæcinile lor,
cætre valorile lor øi cætre familiile lor. Pe de altæ parte, a fi cetæflean al Europei
Unite presupune o identitate puternicæ øi evitarea anonimatului indiferent
dacæ el este naflional, etnic, cultural sau religios. Trebuie sæ evitæm ca în-
crederea cetæflenilor faflæ de noua construcflie europeanæ sæ fie diminuatæ
prin dizolvarea suveranitæflii naflionale într°o masæ uniformizatæ dintr°un
punct de vedere politic dincolo de identitæflile naflionale. „Suveranitatea
nafliunilor continuæ sæ existe, dar grevatæ de o servitute internaflionalæ în
favoarea pæcii“ — spunea Titulescu.

Noi înflelegem printr°o Europæ Unitæ mai mult decât suma contribufliilor
individuale ale fiecærui stat. O comunitate europeanæ solidaræ va putea fi
o construcflie durabilæ în mæsura în care tofli cetæflenii vor avea sentimentul
cæ sunt cu adeværat reprezentafli øi vor fi implicafli în acest mare proiect.
România, prin datele sale demografice, prin potenflialul sæu economic, uman
øi impresionanta calitate culturalæ europeanæ, va fi un nou membru im-
portant al edificiului noii construcflii europene.

Armonia naflionalæ din România este configuraflia cea mai preflioasæ a
meritelor coeziunii prin diversitate, spre care Europa doreøte sæ se îndrepte:
coeziune socialæ, coeziune culturalæ, coeziune de interese, coeziune com-
petitivæ. Acestea sunt emblemele noii paradigme europene pe care România
poate øi vrea sæ øi le asume: armonie, competitivitate øi atragerea modelului
de societate unitæ øi diversificatæ. 
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Cred ca realizarea Uniunii Europene la care dorim sæ contribuim printr°un
efort naflional substanflial nu va putea fi atinsæ prin dizolvarea identitæflilor
naflionale europene. Cred, mai degrabæ, într°un proces de creare a unei
democraflii europene bazatæ pe cultivarea pluralismului øi a respectului
nealterat al intereselor cetæflenilor. Nu este vorba de o integrare europeanæ
ca un scop abstract (pentru ea însæøi), ci de gradul de prosperitate care poate
da mæsura plusvalorii produse prin integrare, de care trebuie sæ beneficieze
fiecare regiune, fiecare cetæflean. Pe un astfel de fundament noi vom fi
capabili de a recrea sensul profund al Europei sociale. Europa socialæ nu
va însemna numai aprofundarea identitæflii comune, ci øi mai multe opor-
tunitæfli færæ obligaflii. Europa socialæ va trebui sæ°øi asume obligafliile, printre
care, ræspunderea guvernelor faflæ de cetæflenii lor este primordialæ.

A fi european astæzi, sincronizat cu ritmul dezvoltærii Europei, înseam-
næ reguli, respectarea legii, seriozitatea angajamentelor. O politicæ externæ
eficientæ øi în serviciul fiecærui cetæflean trebuie sæ fie susflinutæ de o politicæ
internæ coerentæ øi curajoasæ.

Ca legæturæ strânsæ între politica externæ øi cea internæ la care se referea
Titulescu, înaintea angajamentelor naflionale cætre Europa, se plaseazæ anga-
jamentele cætre tofli cetæflenii României: asigurarea unei dezvoltæri econo-
mice sænætoase øi durabile, în care investiflia în capital uman, educaflia,
oportunitæflile de progres social sæ fie sursa avantajului nostru competitiv
ca nafliune.

„Træim o epocæ dificilæ; are loc o tranziflie de la o formæ de viaflæ colectivæ
la alte forme; multe adeværuri vechi au murit; noile adeværuri nu sunt încæ
destul de limpezi pentru a se putea transforma în forfle active“ — spunea
Titulescu. El a devenit diplomat european acflionând împotriva oricæror
forfle sau inifliative care puneau în discuflie, în egalæ mæsuræ, securitatea flærii
sale øi ordinea europeanæ rezultatæ dupæ Primul Ræzboi Mondial. „Pacea
trebuie cuceritæ øi nu proclamatæ“, afirma el.

O astfel de evaluare este valabilæ øi pentru epoca noastræ. Sfârøitul Ræz-
boiului Rece este o certitudine sau aproape, dar contururile noii stabilitæfli
încæ nu sunt fixate. Logica securitæflii internaflionale reformuleazæ tot mai
mult modelele bipolaritæflii, îndepærtându°se treptat de sferele de influenflæ
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atunci când ameninflærile asimetrice au impus noile prioritæfli de securitate.
Divizarea economicæ între flæri øi regiuni geografice impune o nouæ solida-
ritate globalæ: restabilirea creøterii durabile, acfliuni destinate proiectærii øi
consolidærii unei securitæfli întærite, capabilæ sæ ræspundæ noilor ameninflæri,
redefinirea noilor sfidæri pentru mediile de afaceri la nivel naflional øi
mondial, precum øi refacerea unui sistem de relaflii comerciale deschise.

Încæ din 1931, Nicolae Titulescu afirma: „Mæ refer la dezarmarea moralæ
ce are ca obiectiv revizuirea manualelor øcolare, pentru a dezvolta la tineri
spiritul de solidaritate internaflionalæ“. Realizarea compatibilitæflii noastre
cu Europa va însemna recunoaøterea identitæflii europene a tuturor cetæflenilor
noøtri, færæ deosebire de origine etnicæ.

Sunt profund convins cæ cea mai mare realizare a ultimilor 12 ani de
postcomunism este noul militantism democratic al noii generaflii, bazat pe
înflelegerea øi aplicarea sa curajoasæ. Investiflia în capitalul de educaflie, în
creativitatea tinerilor în domeniile de vârf ale comunicafliei øi stimularea
continuæ a spiritului democratic reprezintæ investiflii pe care trebuie sæ le
cultivæm færæ încetare.

Eu nu subscriu tezei dupæ care ar exista mai multe Europe. Prefer sæ
cred cæ existæ o singuræ Europæ, care are nevoie de noi tofli pentru a se vindeca
de vechile fracturi.

Lecflia de istorie a secolului trecut este evidentæ: revizuirea frontierelor
øi crearea de spaflii epurate dupæ criterii etnice sau religioase conflin inevitabil
germenii insecuritæflii. De aceea, politica noastræ externæ va continua sæ
combatæ øi sæ descurajeze orice încercare de naflionalism sau revizionism,
stræine realitæflii europene contemporane øi care s°ar afla în totalæ contradicflie
cu spiritul relafliilor între statele cu o identitate democraticæ. Acestea sunt
obiectivele pentru care Titulescu øi°a mobilizat, cu devotament øi curaj,
toatæ energia, obiective care sunt astæzi atât de prezente.

Astæzi, crima organizatæ, absenfla legalitæflii øi actele extremiste sunt boli
care ameninflæ stabilitatea øi care prolifereazæ în zonele negre, caracterizate
de lipsa de perspective.

Særæcia øi absenfla øanselor credibile la o viaflæ decentæ în mai multe
comunitæfli din Balcanii de Vest, din Europa de Est, din Asia Centralæ
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constituie o grea povaræ, ca urmare a anilor de tranziflie de la dictaturæ la
democraflie, de la ræzboi la cooperare.

Intoleranfla etnicæ øi religioasæ, fundamentalismul, vechile obsesii naflionale
ale trecutului mai sunt încæ, în anumite zone, mai puternice decât perspectiva
unei sincronizæri cu valorile europene.

În fafla acestei sfidæri, noi consideræm cæ prin integrarea noilor democraflii
din Europa Centralæ øi de Sud°Est în Uniunea Europeanæ øi în structurile
euroatlantice vom putea contribui mai bine la construirea stabilitæflii politice
øi economice, pentru binele întregii Europe.

În galeria personalitæflilor din secolul trecut, marcat de mari realizæri,
dar øi de enorme suferinfle pentru nafliunea românæ, Nicolae Titulescu se
distinge ca unul din cei mai iluøtri mentori ai noøtri. Øi aceasta, pentru cæ
el a øtiut sæ împleteascæ datoria cu dragostea de patrie pentru a gæsi justa
mæsuræ între interesele flærii øi interesele continentului øi ale lumii întregi.
Cu aceastæ mæsuræ noi, românii, contribuim astæzi la solidaritatea Nafliu-
nilor Unite.

Aceastæ evocare a unora din ideile vizionarului Titulescu, este o invitaflie
de a reflecta la meritele spiritului sæu european.

Sunt încrezætor cæ istoria îi va da dreptate cæ a visat la un destin solidar
al continentului nostru european. Este o sfidare de peste timp a marelui
nostru precursor øi o datorie pe care o avem, aceea de a transpune în acte
devotamentul sæu profund pentru pace, pentru coeziune europeanæ øi pentru
bunæ înflelegere între toate popoarele lumii.
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S°a næscut la 16 martie 1882.
A apærut în viafla politicæ româneascæ ca o adeværatæ explozie de inteligenflæ

øi talent.
Næscut sub arcul de luminæ al obflinerii independenflei naflionale, Titulescu

aducea în arena politicæ a României un intelect strælucit, cultivat la cele
mai înalte cote, o gândire cel mai adesea stræfulgeratæ de geniu, o perspectivæ
cuprinzætoare øi realistæ asupra rosturilor româneøti øi asupra vocafliei
României în lumea contemporanæ, un acut simfl al istoriei øi o dæruire
exemplaræ în slujba marilor cauze naflionale øi europene, a idealurilor gene-
roase pe care lumea øi le asuma la început de secol.

A fost eliminat de pe scena politicæ la 29 august 1936, ca urmare a unei
vaste conspiraflii externe øi a numeroase intrigi interne.

Nedrept.
A murit departe de flaræ, la 17 martie 1941, exilat, dupæ ce a bæut pânæ

la fund cupa amæræciunii datæ de præbuøirea iluziilor øi proiectelor sale øi
de sfârtecarea României la Vest, la Est, la Nord øi la Sud.

Prematur.
A cerut sæ fie îngropat în România, în inima Transilvaniei, la Braøov.
A revenit Acasæ abia dupæ 50 de ani în care sufletul i°a pribegit pe alte

meleaguri.
Gestul sæu îøi pæstreazæ peste timp valoarea de simbol.
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A træit „20 de ani în tranøeele pæcii“.
În cele douæ decenii în care a jucat un rol proeminent în viafla politicæ

øi diplomaflia româneascæ (ministru de Finanfle, în douæ rânduri, în anii
1917–1918; 1920–1921; trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la
Londra, în anii 1921–1927 øi 1928–1932; reprezentant permanent al
României la Societatea Nafliunilor; ministru de Externe în mai multe
rânduri, în anii 1927–1928 øi 1932–1936), dar øi în cea europeanæ (de
douæ ori preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor, în anii 1930 øi 1931;
vicepreøedinte în 1927 øi preøedinte în 1934 al Academiei Diplomatice
Internaflionale, pentru a aminti doar câteva magistraturi), Titulescu a pledat
øi acflionat cu un devotament exemplar pentru obflinerea unui nou statut
european øi mondial al României, pentru apærarea valorilor øi promovarea
intereselor ei, impunându°se drept un „campion al intereselor româneøti“.

A fost „bolnav de insomnie lângæ destinele flærii“, afirma marele filosof
român Lucian Blaga.

Titulescu a gândit destinele româneøti în coordonate europene øi
mondiale, având intuiflia numeroaselor øi complexelor interdependenfle ce
se næøteau øi aveau sæ se impunæ în viafla internaflionalæ de dupæ Primul
Ræzboi Mondial, a conøtientizat faptul cæ Pacea, Legalitatea øi Cooperarea
reprezintæ singura triadæ viabilæ øi acceptabilæ în mæsuræ sæ asigure
Securitatea, Stabilitatea, Perspectiva øi Progresul.

Glasul sæu a ræsunat lucid øi convingætor în toate centrele politice ale
vremii sale øi sub cupola celor mai prestigioase organizaflii internaflionale,
instituflii academice øi universitæfli multiseculare.

Gândirea øi acfliunea lui Titulescu îl recomandæ ca pe un mare european.
A avut o contribuflie esenflialæ în definirea øi afirmarea unor noi principii

de relaflii între state, identificându°le drept baza statornicæ øi siguræ a unor
relaflii de cooperare fructuoasæ. 

Afirmând cæ independenfla, suveranitatea, integritatea teritorialæ øi ne-
amestecul în treburile interne sunt atribuite inalienabile ale fiecærei flæri,
Titulescu a pledat pentru „spiritualizarea frontierelor“, respingând autarhia,
izolaflionismul, exclusivismul.
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A fost unul dintre cei care au relevat în modul cel mai pertinent acele
contribuflii ce 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 cei mai fervenfli pledanfli øi apærætori ai cooperærii
europene, înflelegând cæ România este în Europa øi cæ Europa færæ România
nu poate fi.

A cerut sæ se recunoascæ României locul øi demnitatea la care îi dau drep-
tul vechimea, statornicia, rostul istoric al poporului român, aportul la cauza
apærærii civilizafliei europene, contribuflia adusæ la îmbogæflirea patrimoniului
european în cele mai diferite teritorii ale inteligenflei øi frumosului.

Titulescu nu a gândit Europa în termenii Est øi Vest øi n°a confundat
niciodatæ Europa doar cu o parte a ei, Europa fiind popoarele øi culturile
ei, toate, ideile øi aspirafliile ei, toate, valorile sale, toate, victoriile øi
înfrângerile ei, toate.

A pledat pentru o Europæ unitæ, ideile øi demersurile sale proiectându°l
în istorie ca un precursor al devenirii familiei continentului nostru.

A îndræznit, a sperat øi s°a sacrificat pentru ideile øi aspirafliile sale.
Posteritatea i°a confirmat vocaflia, angajarea øi sacrificiul, opera sa dând

demersurilor româneøti temeinicie, autenticitate, credibilitate, forflæ de
iradiere øi capacitate de persuasiune.

Aducând în viafla internaflionalæ o nouæ perspectivæ asupra relafliei secu-
ritate°dezarmare, Titulescu a combætut alegafliile celor ce considerau gradul
de securitate al unei flæri dupæ gradul ei de înarmare, apreciind cæ o asemenea
premisæ este vetustæ øi periculoasæ.

Cæ apelul la forflæ persistæ, cæ forfla continuæ sæ fie pentru unii øi de cætre
unii principalul, dacæ nu chiar unicul suport al securitæflii, nu micøoreazæ cu
nimic realismul constructiv øi forfla moralæ a judecæflii conaflionalului nostru.

Titulescu a combætut deopotrivæ pozifliile celor care împærfleau preocu-
pærile în materie, invocând conceptele de „securitate occidentalæ“ øi „secu-
ritate ræsæriteanæ“, subliniind efectele negative ale unei asemenea disjungeri
artificiale.
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Aøa fiind, Titulescu a considerat deopotrivæ necesar sæ susflinæ øi sæ
promoveze formule noi de securitate regionalæ, cum au fost Mica Înflelegere
øi Înflelegerea Balcanicæ, apreciate metaforic, deosebit de sugestiv, ca „sârma
ghimpatæ a pæcii“.

*

S°au împlinit anul acesta, 70 de ani de la semnarea, la 9 februarie 1934,
la Atena, a Pactului Înflelegerii Balcanice, organizaflia defensivæ de securi-
tate regionalæ, din care fæceau parte Grecia, Turcia, Iugoslavia øi România.

Inifliator øi arhitect al acestei organizaflii, Titulescu a salutat cu satisfacflie
acest act major al anilor ’30, afirmând printre altele:

„În adevær, din toate nafliunile europene, nafliunea elenæ este aceea care
are cele mai intime legæturi cu eternitatea. Astfel, un tratat semnat pe
pæmântul elen împrumutæ din ambianfla înconjurætoare condiflia soliditæflii
øi a duratei pe care trebuie sæ o urmæreascæ orice operæ serioasæ.

Ideea care ne°a cælæuzit pe noi, fæuritorii Înflelegerii Balcanice, este simplæ.
Noi suntem dornici de pace. Dar øtim cæ pacea realæ îøi are izvorul în
încredere øi încrederea îøi are izvorul sæu în stabilitate. [...].

Tratatul de la Atena este înainte de toate un gest poruncit de interesul
de conservare. Tratatul de la Atena este o operæ de realism politic, care
serveøte pacea cu mult mai mult decât pactele în care limbajul de vatæ sau
vag øi generozitatea se amestecæ între ele pânæ într°atât încât nu se øtie
niciodatæ dacæ dispozifliile lor iau sau dau ceva.

Tratatul de la Atena este, în sfârøit, o operæ de justiflie, cæci respectæ
scrupulos dreptul altora pânæ într°atât încât invitæ pe tofli interesaflii sæ
participe la regimul pe care øi l°au creat semnatarii.

În adevær, casa pe care am construit°o este largæ øi ospitalieræ. Este loc
în ea pentru tofli acei care aøteaptæ inimile noastre. Dar casa noastræ este
luminoasæ. Lumina pætrunde în ea din toate pærflile. Oricine trece pragul
sæ pæræseascæ nædejdea cæ va putea gusta din voluptatea iluziei pe care o
creeazæ clarobscurul.

Dar dacæ pentru semnatarii de la Atena frontierele sunt un lucru definitiv
øi indiscutabil, frontierele în ele însele sunt øi bariere care divid pe oameni
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øi fac viafla lor mai grea. De aceea, noi suntem gata sæ întreprindem,
împreunæ cu tofli acei care vor recunoaøte definitiv øi loial frontierele noastre,
o vastæ muncæ de apropiere economicæ øi politicæ, care va devaloriza gradat
aceste frontiere, pânæ la spiritualizarea lor definitivæ.

În ziua aceea, patriile noastre actuale nu vor mai face decât una: marea
patrie a familiei umane, care ne va fi cu atât mai scumpæ cu cât va reprezenta
suma afecfliunilor pe care fiecare dintre noi o poartæ pentru patria sa.

Securitatea, înflelegerea, asociaflia, integrarea, iatæ cele patru coloane ale
templului pe care l°am ridicat astæzi pæcii, punându°se semnæturile pe Tra-
tatul de la Atena.“1

Crearea Micii Înflelegeri øi a Înflelegerii Balcanice a înscris douæ eveni-
mente majore în istoria perioadei interbelice.

Contribuflia României øi a øefului diplomafliei de la Bucureøti au primit
o recunoaøtere foarte largæ în epocæ.

„El a fost cel mai strælucit øi cel mai dinamic dintre tofli cei care au vrut
sæ construiascæ o Europæ nouæ, bazatæ pe egalitatea puterilor øi respectul
tratatelor. Când norii au suit la orizont, el a fost unul dintre primii care a
înfleles øi primul care a vrut sæ ridice un dig contra inundafliei care se
anunfla.“2

Faptul cæ în 1935 Titulescu a îndeplinit funcflia de preøedinte în exercifliu
al Consiliului Permanent al Micii Înflelegeri øi preøedinte în exercifliu al
Consiliului Permanent al Înflelegerii Balcanice a fost salutat ca una dintre
cele mai fericite coincidenfle în istoria celor douæ organizaflii, conferind
orientærii øi activitæflii acestora un plus de coerenflæ øi dinamism.

*

Istoria relafliilor româno°greceøti din epocile modernæ øi contemporanæ
are un suport care urcæ peste cu douæ mii de ani în urmæ.

Mærturiile sunt numeroase øi diverse, iar adunarea, analizarea øi comen-
tarea lor au condus la o adeværatæ literaturæ øtiinflificæ în fiecare din cele
douæ flæri, la care ne raportæm ca un bun comun al istoriei, culturii øi civi-
lizafliei noastre.
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Documentele politico°diplomatice aflate în cele douæ flæri ale noastre,
dar øi în alte arhive øi biblioteci europene øi de dincolo de Ocean, confirmæ
interesul constant al României pentru dezvoltarea øi adâncirea relafliilor cu
statele din Balcani.

Dacæ acestea au fost mai strânse cu Grecia, Iugoslavia øi Turcia, nu se
poate supune cæ au fost ignorate relafliile cu Bulgaria øi Albania, deøi aceste
state nu fæceau parte din Înflelegerea Balcanicæ.

La 12 martie 1928, Titulescu în calitate de ministru al Afacerilor Stræine,
a semnat cu omologul sæu grec, Andreas Michalakopoulos, un Pact de
neagresiune øi arbitraj între România øi Grecia.

Cercurile politico°diplomatice øi presa din cele douæ flæri, øi nu numai,
au apreciat valoarea lui pentru relafliile bilaterale româno°greceøti øi, mai
mult decât atât, ponderea øi semnificaflia lui pentru zona Balcanilor, pentru
întreaga Europæ de Sud°Est.

La puflin timp dupæ semnarea acestui Pact, preøedintele Consiliului de
Miniøtri al Greciei, Alexandros T. Zaimis, declara: „Sunt fericit, adânc fericit,
cæ sub preøedinflia mea Grecia a încheiat un pact cu România, flaræ pentru
care am atâta dragoste øi admirafliune. // Prin Pactul de la Geneva, prietenia
tradiflionalæ a popoarelor noastre este cimentatæ pentru viitor. // În afaræ
de legæturile dintre noi, marea însemnætate a Pactului greco°român nu poate
fi tægæduitæ de nimeni. // Începutul e greu, dupæ cum afli spus. Odatæ, însæ,
cel dintâi pact încheiat, celelalte îi vor urma. Pactul nostru le va da directive
øi ne putem mândri cæ el va fi în fruntea tuturor“.3

„Am crezut util — declara Titulescu — sæ pot da României arma unui
precedent.“4 Dezvoltând ideea, Titulescu preciza: „Faptul de a vedea cæ
statul, care este raportor [Grecia — n.n. G.G.P.] la Societatea Nafliunilor
în chestiunea arbitrajului este dispus sæ încheie cu noi o convenfliune pe
baza respectului intereselor naflionale româneøti mæ bucuræ“.5

Dând o înaltæ apreciere contribufliei de substanflæ a lui Titulescu la
dezvoltarea raporturilor bilaterale, la consolidarea relafliilor de încredere în
Balcani, la afirmarea øi promovarea înaltelor principii øi norme ale dreptului
internaflional, guvernul grec i°a conferit Ordinul Mântuitorului, Mare Cruce,
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remis la Bucureøti, la 25 iulie 1928, de trimisul extraordinar øi ministrul
plenipotenfliar al Greciei, Constantin Collas.

Adresându°se la 22 mai 1928 lui I.G. Duca, ministru de Interne øi
ministru a.i. al Afacerilor Externe, Nicolae Titulescu îl ruga sæ facæ Înaltei
Regenfle propunerea de a decora pe Andreas Michalakopoulos, ministru
de Externe, øi pe Nikolaos Sokrates Politis, fost ministru de Externe, cu
Ordinul Steaua României (cordon).6

În toamna anului 1933, Titulescu a întreprins un turneu politico°diplo-
matic în câteva flæri europene, incluzând în mod firesc øi fericit o vizitæ oficialæ
în Grecia,7 înscrisæ în perioada 19–23 octombrie 1933.

Presa din capitala elenæ — menflionæm doar „Proia“, „Elefteron Vima“,
„Kathimerini“ —  øi nu numai, a salutat vizita ca un eveniment nu doar
pentru relafliile bilaterale, ci pentru întregul spafliu sud°est european,
dedicând lui Titulescu numeroase articole elogioase, în care a exprimat în
mod firesc speranfla øi certitudinea cæ prezenfla sa la Atena va marca un pas
înainte pe linia adâncirii øi consolidærii înflelegerii øi conlucrærii între cele
douæ flæri prietene.

Intrând pe teritoriul Greciei, la 19 octombrie 1933, venind din Turcia,
etapa anterioaræ a turneului sæu, Titulescu a trecut succesiv prin localitæflile
Siton, Comotini, Xanti, Drama, Seres, pretutindeni fiind salutat de
oficialitæfli øi notabilitæfli, de autoritæflile civile øi militare, de un public
numeros.8

În cursul aceleiaøi zile, Titulescu, însoflit de soflia sa, Ecaterina Titulescu,
de membrii delegafliei române, a sosit la Salonic, venind de la Alexandropol,
cu un tren special pus la dispoziflie de guvernul grec. Presa consemna cæ
pe întregul parcurs Alexandropol–Salonic, Titulescu a fost obiectul unor
manifestæri cælduroase. În gara oraøului Salonic, el a fost salutat de guver-
natorul Macedoniei, Dragumis, de autoritæflile oraøului, de un numeros
public. Dupæ ample declaraflii fæcute presei greceøti øi stræine, Titulescu øi
echipa sa au fæcut, însoflifli de guvernatorul Macedoniei, un tur al oraøului
Salonic.9

În cursul dimineflii de 20 octombrie 1933, Titulescu a sosit la Atena.
Reportajele de presæ au relatat cu multe amænunte fiecare clipæ a vizitei.
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La coborârea din tren, Titulescu a fost salutat de Demetrios Maximos,
ministrul de Externe al Greciei, de directori din Ministerul Afacerilor Stræine,
de Mercuris, primarul Atenei, de Constantin Collas, ministrul Greciei la
Bucureøti, de miniøtrii Micii Înflelegeri la Atena. Primirea l°a emoflionat
pe Titulescu, care a flinut sæ°øi exprime în cuvinte pline de simflire recu-
noøtinfla pentru manifestærile cælduroase al cæror obiect a fost în toate oraøele
Greciei prin care a trecut. La ieøirea din garæ, Titulescu a strigat în greacæ:
„Træiascæ Grecia“, gest primit spontan cu urale de numerosul public venit
sæ°l întâmpine.10

Vizita în capitala Greciei i°a prilejuit întrevederi øi schimburi de vederi
cu cele mai înalte personalitæfli ale flærii gazdæ: Alexandros T. Zaimis,
preøedinte al Greciei; Panaghiotis Tsaldaris, prim°ministru; Demetrios
Maximos, ministru al Afacerilor Stræine; Gheorghios Kondylis, ministru
de Ræzboi; Pesmazoglu, ministru al Economiei Naflionale. În timpul øederii
la Atena s°a întâlnit, de asemenea, øi a avut convorbiri øi cu Eleutherios
Venizelos øi Alexandros Papanastasiou, foøti prim°miniøtri, cu Andreas
Michalakopoulos, fost ministru al Afacerilor Stræine.11

Departe de orice exagerare, se poate afirma cæ întrevederile au fost pline
de substanflæ, cæ ele au prilejuit — mai ales cele câteva runde de convorbiri
cu Panaghiotis Tsaldaris øi Demetrios Maximos — abordarea profundæ a
unor probleme de ordin general, privind pacea øi securitatea în Balcani,
dar øi aspecte punctuale ale relafliilor româno°greceøti, întærind încrederea
reciprocæ.

Presa greacæ øi presa românæ au subliniat semnificaflia, substanfla øi
importanfla acestor întâlniri øi convorbiri, acordând un spafliu larg opiniilor
øi luærilor de cuvânt ale liderilor din cele douæ flæri.

La prânzul de galæ oferit în onoarea lui Titulescu, Panaghiotis Tsaldaris,
prim°ministru al Greciei afirma:

„Sunt sigur cæ exprim în acest moment sentimentele întregului popor
elen, urându°væ, cu o bucurie deosebitæ, bun venit. fiara pe care o repre-
zentafli este legatæ de a noastræ prin atâtea relaflii de prietenie, încercate øi
sincere, încât ne este deosebit de plæcut ca, profitând de ocazia prezenflei
dumneavoastræ printre noi, sæ°i arætæm toatæ simpatia noastræ. Istoria a unit

83

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 83



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 dumneavoastræ putea sæ fie siguræ
de cea mai cælduroasæ primire în Grecia, vizita dumneavoastræ, domnule
ministru, provoacæ, aøa cum afli constatat, o simpatie øi o atenflie cu totul
speciale. 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
internaflionale. În dumneavoastræ 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.

Prezenfla dumneavoastræ 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 inte-
resele 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.“12

Discursul rostit de Nicolae Titulescu, la dineul oferit în cinstea sa de
premierul grec, a reflinut în mod particular atenflia, fiind reprodus integral,
la Bucureøti øi Atena.

La 70 de ani de la pronunflarea sa, la 21 octombrie 1933, acest discurs
continuæ sæ fie evocat cu prefluire pentru vocaflia sa, pentru fondul de idei,
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pentru generozitatea sa øi pentru mesajul de prietenie pe care Titulescu îl
aducea Greciei.

„Dacæ cuvintele cælduroase de bun venit pe care tocmai mi le°afli adresat
exprimæ sentimentele întregului popor elen — afirma Titulescu —, væ rog
sæ credefli cæ profunda gratitudine pe care o încerc este împærtæøitæ de întreaga
nafliune românæ.

De ce prietenia care leagæ cele douæ flæri ale noastre este indestructibilæ?
Pentru cæ prietenia greco°românæ nu este nici lucru nou, nici lucru schimbætor.

Ea dateazæ din ziua când, prin întrepætrunderea vieflilor noastre naflionale,
claritatea øi frumoasa ordine a gândirii greceøti a luminat viafla noastræ cu
o luminæ nouæ.

Ea a continuat prin comunitatea unui trecut istoric, care se caracterizeazæ
printr°o egalæ dorinflæ de libertate øi prin egale suferinfle pentru a o dobândi.

Ea s°a dezvoltat în ziua în care cele douæ nafliuni, stæpâne pe destinele
lor, n°au mai avut decât un singur ideal: o egalæ dragoste de pace.

Ataøamentul pentru pace al Greciei øi României fac din ele aliate care
luptæ pentru cea mai nobilæ dintre cauze.

Dar idealul mobilizator care lumineazæ destinele celor douæ popoare ale
noastre ne obligæ sæ træim într°o asociaflie permanent dinamicæ. Noi dorim
pacea øi o dorim înainte de toate acolo unde putem munci cu cea mai mare
eficacitate pentru ea.

În opera de organizare a pæcii în Balcani, politica Greciei øi României
oferæ mai mult decât o træsæturæ comunæ. Niciuna, nici alta din cele douæ
flæri nu urmæresc scopuri egoiste. Niciuna, nici alta din cele douæ flæri nu
vor sæ excludæ pe nimeni dintr°o organizaflie a pæcii stabile în Balcani. Politica
Greciei øi a României este prea claræ øi prea dezinteresatæ pentru ca noi sæ
fim stânjenifli s°o formulæm în mod public. Ceea ce dorim este simplu: în
interiorul frontierelor noastre, care prin sacrificiile fæcute au devenit pentru
totdeauna definitive, cele douæ flæri ale noastre înfleleg sæ munceascæ în liniøte
pentru a pune capæt suferinflelor atroce ale unei crize færæ precedent.

Dincolo de frontierele noastre, cele douæ flæri ale noastre înfleleg sæ întindæ
o mânæ fræfleascæ tuturor vecinilor lor øi sæ°i ajute, pe cât va fi posibil, pentru
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ca, printr°o colaborare extinsæ la toate domeniile, soarta noastræ sæ fie
îmbunætæflitæ.“13

Comunicatul oficial dat publicitæflii la încheierea convorbirilor sublinia:
„Aceste întâlniri, angajate în spiritul cel mai amical øi într°o atmosferæ de
perfectæ cordialitate, au permis sæ se constate completa identitate a punctelor
de vedere ale celor douæ guverne privind scopurile de urmat øi eforturile
de întreprins pentru consolidarea pæcii în Balcani. Cele douæ guverne au
cæzut de acord sæ continue aceastæ politicæ de consolidare în Balcani øi de
întærire a raporturilor de prietenie existente între ele“.14

Discufliile oficiale s°au interferat cu vizita la muzee, cu depunerea unei
coroane de flori la Monumentul Soldatului Necunoscut, unde un detaøa-
ment de evzoni i°a adus onoruri militare, iar fanfara a executat imnurile
naflionale român øi grec, cu o excursie la lacul artificial de la Marathon, cu
o vizitæ la expoziflia Zappeion.

Fotoreporterii ziarelor româneøti øi greceøti i°au imortalizat, în cursul
dupæ°amiezii de 21 octombrie 1933, pe Nicolae Titulescu øi Ecaterina
Titulescu, cu întreaga suitæ românæ, urcând pe Acropole.

Un moment de vârf al vizitei lui Titulescu în Grecia l°a constituit primirea
la Universitatea din Atena.

Era salutat un diplomat øi un om politic de talie internaflionalæ, care se
bucurase de consacrarea în cel mai înalt for al vremii sale — Societatea
Nafliunilor —, era salutat unul dintre marii oratori ai epocii, ale cærui dis-
cursuri la Geneva, Cambridge, Paris, Roma, Berlin se înscriseseræ deja în
istoria oratoriei universale.

Onorând o operæ øi consacrând o operæ, Universitatea din Atena i°a
acordat, la 21 octombrie 1933, titlul de doctor honoris causa.

Salutând un „apostol al unei pæci juste“, St. Seferiadis, rectorul Univer-
sitæflii din Atena, afirma cu ocazia decernærii acestui titlu:

„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

86

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 86



la Conferinfla de Pace øi v°afli pus semnætura 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°adevær,
aproape în toatæ lumea.

În aceste condiflii, la 11 septembrie 1930, cea de°a XI°a Adunare a Socie-
tæflii 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 man-
datul din 1930.

Îmi amintesc alocufliunile dumneavoastræ.
Unele devize conflinute în acestea vor trebui sæ fie gravate pe frontispi-

ciul operei Societæflii de la Geneva. Dumneavoastræ cereafli tuturor: 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, eminentele 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.

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 lumina øi a o cælæuzi“.

Fæcând acestea, afli urmat de°a dreptul deviza pe care dumneavoastræ o
invocafli în 1930: niciodatæ descurajafli. Øi o aplicafli øi astæzi, excelenflæ øi
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scumpul meu coleg, când, pentru a apropia pe membrii familiei universale
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 nu poate sæ existe în lume.“15

Emoflionat, Titulescu a ræspuns înaltelor onoruri care i se fæceau la
Universitatea din Atena.

Øi era firesc sæ încerce o asemenea stare sufleteascæ de excepflie. În urmæ
cu peste o jumætate de veac, acordarea titlurilor de doctor honoris causa se
fæcea mai rar decât astæzi, constituind un adeværat eveniment.

Arhitectonic ca structuræ, clasic ca stil, bogat în idei, lansând în eter acelaøi
mesaj al înflelegerii øi pæcii, pe care l°a profesat în întreaga sa viaflæ politicæ,
discursul lui Titulescu a fost primit cu înalte aprecieri din partea celor
prezenfli, bucurându°se, deopotrivæ, de largi ecouri în presa atenianæ øi în
presa românæ.

„Primesc cu emoflie din mâinile dumneavoastræ, domnule rector, —
afirma Titulescu — diploma prin care sunt proclamat doctor honoris causa
al unei universitæfli al cærei renume øtiinflific este universal stabilit, precum
sunt unanim recunoscute serviciile pe care le°a adus aceastæ universitate.
Sentimentele ce°mi umplu sufletul în fafla gestului dumneavoastræ, care
dovedeøte cæ pe mæsuræ ce domeniul cunoaøterii umane devine mai vast
cu atât creøte øi bunævoinfla între oameni, sunt singurul omagiu pe care îl
pot aduce acestei docte adunæri.

Este un omagiu modest, cæci nu pot da decât ceea ce am, dar este sincer
øi adânc.

Afli vorbit, domnule rector, de cariera mea, oprindu°væ asupra fiecærei
etape, fæcând aprecieri elogioase, pe care îmi vefli permite sæ le accept nu
drept ræsplatæ pentru trecut, ci drept o încurajare pentru viitor. Nu voi
pregeta sæ spun cæ aceastæ încurajare îmi este preflioasæ, cæci, pentru a birui
relele care stau la pândæ, umanitatea are nevoie de a crede nestræmutat în
imperativele nafliunii.

Aceste imperative omul de øtiinflæ le descoperæ în urma unei analize
obiective, într°un climat de seninætate sufleteascæ. Omului politic îi revine
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sarcina de a lupta pentru ca ele sæ fie acceptate de colectivitate. Sarcinæ grea,
sarcinæ ingratæ, dar cæreia trebuie sæ ne dedicæm clipæ de clipæ, cæci altfel
nu vom putea spune cæ ne°am îndeplinit datoria.

Existæ, totuøi, un domeniu în care sentimentul poate fi aliatul de prefl
al rafliunii: acest domeniu este acela al înflelegerii reciproce a popoarelor,
unica sursæ a unei pæci statornice øi roditoare. Relele provin din faptul cæ
nafliunile nu°øi dau seama cæ, în ciuda tuturor deosebirilor, ele alcætuiesc,
la urma urmelor, un tot indivizibil. Omul nu poate fi stræin omului numai
prin faptul cæ între ei se ridicæ o graniflæ. Øi pacea nu înseamnæ nimic altceva
decât conøtiinfla universalitæflii speflei umane.

Dacæ aøa stau lucrurile, cine sunt cei ce se stræduiesc cel mai mult pentru
realizarea acestei conøtiinfle øi, în consecinflæ, cei mai buni fæuritori ai pæcii
dacæ nu marii maeøtri ai gândirii omeneøti, care, prin învæflætura lor, ridicæ
pe glob faruri ce ræspândesc o strælucitoare luminæ, printre care Univer-
sitatea din Atena îøi are un loc de frunte?

La dumneavoastræ nu existæ frontiere, ci numai oameni, ori dincotro ar
veni ei øi oriunde s°ar duce. La dumneavoastræ nu existæ divergenfle iscate
de interese particulare, ci numai o comunitate de eforturi pentru a izbândi
în lupta dusæ cu materia. Nu avefli înfrângeri, cæci suntefli în permanentæ
cæutare a adeværului veønic. Înfrângerile pe care oamenii le încearcæ când
înfruntæ adeværul provizoriu pe care îl constituie credinflele care nu se sprijinæ
pe rafliune øi pe experienfla øtiinflificæ, pe dumneavoastræ dimpotrivæ, væ ajutæ
øi væ consoleazæ.

Dacæ, deci, un om politic reuøeøte, fie øi într°o mæsuræ infimæ, sæ°øi ducæ
la bun sfârøit greaua sa misiune, izbânda lui dovedeøte cæ nu s°a abætut de
la marea învæflæturæ umanitaræ aflatæ în pæstrarea dumneavoastræ.

Pentru nesecatul izvor de viaflæ pe care îl constituie pentru mine preceptele
dumneavoastræ, pentru noile puteri pe care le simt primind strælucita dovadæ
a încrederii øi stimei dumneavoastræ, dafli°mi voie, domnule rector øi dragi
colegi, sæ væ exprim adânca mea recunoøtinflæ.

Îmi dau bine seama de noile obligaflii pe care le implicæ titlul ce mi°afli
decernat: muncæ øi spirit de înflelegere. fiin sæ væ asigur, domnule rector,
cæ mi le însuøesc pe deplin.“16
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S°ar putea aduna numeroase pagini privind primirea de care s°a bucurat
Titulescu în Grecia.

În persoana lui Titulescu, poporul elen identifica øi saluta nu doar un
om politic øi de stat de talie europeanæ, ci øi un prieten apropiat øi devotat
al Greciei.

Gazdele lui Titulescu s°au întrecut, peste tot unde acesta a poposit, fie
chiar øi pentru câteva ore, în manifestæri de simpatie, stimæ, prietenie, cældura
øi prefluirea lor fiind autentice, spontane, nonconformiste.

Titulescu s°a bucurat în Grecia de primirea unui adeværat øef de stat.
Spirit solar, Titulescu a iubit Grecia ca pufline alte flæri. Cultura sa se

sprijinea puternic pe istoria øi civilizaflia elenæ øi romanæ.
Platon a fost pentru el una din lecturile preferate în momentele de mare

tensiune, în clipele în care era confruntat cu stæri de lucruri, politice øi exis-
tenfliale, dezastruoase. Platon îi reda întotdeauna echilibrul øi tocmai de
aceea revenea la el mai des decât la Biblie.

Titulescu nu øi°a putut încheia øederea în Grecia înainte de a vizita Eleusis,
Bralo, Anfisia, Delfi, de unde a luat øi a dus amintiri de neøters despre oameni
øi muzee, amfiteatre, stadioane øi teatre antice, despre clipele când a poposit
la altarul Pythiei øi fântâna Castaliei.17

Opinia publicæ din Grecia i°a urmærit în continuare cu statornicie opera
politico°diplomaticæ a lui Titulescu. Înlæturarea sa din viafla politicæ, la 
29 august 1936, a avut un amplu ecou în opinia publicæ, în cercurile de
presæ, fiind consideratæ drept o lovituræ dintre cele mai grave aduse securitæflii
øi pæcii europene.

Titulescu a ræmas în conøtiinfla poporului elen drept o flacæræ vie a ideilor
de democraflie, conlucrare, înflelegere, pace, ca un artizan vizionar al
structurilor de securitate din anii ’30 ai secolului trecut, ca un patriot øi
un european, ca un perpetuu contemporan.

La 25 de ani de la trecerea în nefiinflæ a lui Titulescu, în 1966, eminentul
diplomat grec A.F. Frangulis, preøedinte al Academiei Diplomatice Inter-
naflionale, declara: „Mæ gândesc adesea øi astæzi la geniul diplomatic al lui
Titulescu. Era un foarte mare jurist øi avea øi viziunea viitorului ca Talleyrand.
Dacæ Europa ar fi flinut seama de politica pe care o preconiza el, desigur
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cæ alta ar fi fost soarta ei. Titulescu, care°øi iubea flara mai presus de orice,
a spus odatæ: «Se zice despre mine cæ sunt ministrul Europei. Din pæcate,
nu sunt». // Pæstrez amintirea lui Titulescu ca pe aceea a unui mare prieten
øi îmi pare bine cæ am fost printre cei care au susflinut alegerea øi realegerea
lui ca preøedinte al Ligii Nafliunilor. Nimeni pânæ azi nu a avut onoarea
de a fi de douæ ori preøedinte al unui asemenea for. A fost, poate, cel mai
mare diplomat al timpului sæu“.18

Adept al unitæflii Europei, Titulescu a avansat în perioada interbelicæ
numeroase øi valoroase idei în materie, proiectele pozitive lansate în epocæ
gæsindu°l în ipostaza de susflinætor deopotrivæ fervent øi lucid.

Titulescu a conceput o Europæ a egalilor, fapt care l°a determinat sæ
respingæ vehement øi eficient toate încercærile din epocæ de a institui øi de
a impune directorate europene, a conceput o Europæ a accesului egal al
tuturor la binefacerile civilizafliei de ordin politic, economic, cultural sau
de alt fel.

Titulescu s°a pronunflat — øi cum am putea uita — pentru un front
comun al tuturor democrafliilor europene — øi trebuie spus cæ omul politic
øi diplomatul român a fost un duøman neîmpæcat al extremismului de orice
fel, al tuturor ismelor perioadei sale — fascism, nazism, boløevism, al tuturor
inechitæflilor øi intoleranflelor de ordin etnic sau confesional. Atitudinile øi
acfliunile lui Titulescu în aceastæ direcfliei au dobândit un plus de coerenflæ
øi vitalitate în anii ’30 în condifliile ascensiunii forflelor de dreapta pe plan
internaflional øi ale sporirii pericolului de ræzboi.

Dacæ acfliunea sa politico°diplomaticæ dæ conflinut unor întregi capitole
de istorie europeanæ interbelicæ, Gândirea sa — departe de a fi singularæ
în spafliul românesc — continuæ sæ fie în conøtiinfla publicæ universalæ un
izvor de aleasæ inspiraflie pentru judecarea øi descifrarea istoriei, un exemplu
de abordare lucidæ øi constructivæ a treburilor Lumii øi o pledoarie pentru
Soluflii care sæ dea Sens øi Continuitate Devenirii, care sæ lase Umanitæflii
øansa de a parcurge în liniøte Mileniul Trei.

Om al Prezentului øi Viitorului, Titulescu ne°a læsat moøtenire o Operæ,
care —prin adâncimea intelectualæ øi conflinut moral, prin curaj øi viziune
— oferæ subiect de aparte meditaflie øi temei de încredere în Om øi Rafliune.
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Cæci, peste timp øi spafliu — dincolo de rase, credinfle religioase øi opfliuni
politice —, Omenirea a fost pentru el un singur trup, devenirea ei obligând
la un efort statornic øi lucid pentru Supraviefluire, nevoie în care Gândul
øi Sufletul sunt chemate, dincolo de frontiere, sæ°øi dea armonios mâna.

Opera lui Titulescu nu este o simplæ paginæ de istorie.
Opera lui Titulescu are valoarea unui mesaj de remarcabilæ actualitate.
Titulescu este unul dintre marii noøtri contemporani.
Titulescu ræmâne o mare conøtiinflæ.
Titulescu, un mare Român, un mare European, un mare Contemporan,

a træit øi a murit pentru pace, meritând a fi înscris pentru eternitate în
Panteonul ziditorilor de mari Idealuri, care ne°au læsat o tulburætoare øi
vibrantæ moøtenire:

„Cei ce mor pentru o idee sunt eroi al cæror unic testament este un singur
cuvânt: continuafli!“

La Jocurile Olimpice de la Atena, øi de pretutindeni, Titulescu aduce
ramura de mæslin a poporului român.

Mai devreme sau mai târziu, Uniunea Europeanæ — pentru care a gândit
cu marele sæu vizionarism øi pentru care a acflionat cu statornicie øi dæruire
— va fi împlinirea de muncæ øi prosperitate, de libertate, justiflie øi demo-
craflie la care au aspirat atâtea generaflii de români, care au avut în intelectuali
— oameni politici, juriøti, istorici, diplomafli, ziariøti — fæclii ale conøtiinflei
europene a nafliunii române.

NOTE

1 Discursul rostit de Nicolae Titulescu cu ocazia semnærii Pactului Înflelegerii Balcanice, Atena,
9 februarie 1934 — în Nicolae Titulescu, Documente diplomatice (ediflie îngrijitæ de Dinu C.
Giurescu, Gheorghe Ploeøteanu, George G. Potra, Constantin I. Turcu; studiu introductiv de
George Macovescu), Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, doc. nr. 307, pp. 546–547.

2 Raymond Cartier, Quatre reponses de M. Titulesco, în „L’Epoque“, 6 iunie 1939.
3 Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (iulie 1927–iulie 1928). Partea II (volum îngrijit

de George G. Potra øi Costicæ Prodan; au colaborat Daniela Boriceanu, Delia Ræzdolescu, Cristina
Pæiuøan), Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2003, doc. nr. 284, p. 677.

4 Ibidem, doc. nr. 241, p. 563.
5 Ibidem, doc. nr. 241, p. 565.
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6 Ibidem, doc. nr. 318, p. 853.
7 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond 71, 1920–1944, Grecia, Relaflii cu România,

1933–1938, vol. 85.
8 „Universul“, 22 octombrie 1933.
9 Ibidem.
10 Ibidem, 23 octombrie 1933.
11 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond 71, 1920–1944, Grecia, Relaflii cu România,

1933–1938, vol. 85.
12 Ibidem.
13 Ibidem. Cf. øi Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, doc. nr. 300, pp. 532–533.
14 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond 71, 1920–1944, Grecia, Relaflii cu România,

1933–1938, vol. 85.
15 Ibidem. Cf. øi Pro øi Contra Titulescu (selecflie, cuvânt înainte, note biografice, adnotæri øi

explicaflii, indice de George G. Potra), Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Enciclopedicæ,
Bucureøti, 2002, pp. 494–496.

16 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond 77 T 34, vol. 2. Cf. øi Nicolae Titulescu,
Documente diplomatice, doc. nr. 299, pp. 530–532.

17 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond 71, 1920–1944, Grecia, Relaflii cu România,
1933–1938, vol. 85. Vezi øi „Universul“, 26 octombrie 1933.

18 A.F. Frangulis, A fost, poate, cel mai mare diplomat al timpului sæu, în „Lumea“, an IV, nr.
11 (125), 10 martie 1966, p. 22. Cf. øi Pro øi Contra Titulescu, pp. 223–224.
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Pe culoarele unui simpozion øi, mai târziu, în apropierea mormântului
marelui dispærut aveam sæ aud aceastæ sintagmæ formulatæ pe un ton
apodictic. Cei ce o pronunflau, niøte ignoranfli înæcrifli, credeau — færæ nicio
acoperire de altfel — cæ fac o judecatæ de valoare, pe care pasæmite, în fine,
øi°o puteau permite la adæpostul oricærei impunitæfli.

Oamenii aceøtia — nu mulfli, nu puflini — pretind cæ l°au cunoscut pe
Titulescu, deøi s°au næscut dupæ moartea lui; cæ l°au citit pe Titulescu, deøi
nu pot cita niciun titlu al sæu; cæ au fost colegi cu Titulescu, dar nu°øi mai
aduc aminte unde øi când; cæ l°au væzut pe Titulescu în oraøul lor, la o
întrunire care nu s°a flinut niciodatæ.

Ne°am putea mulflumi cu constatarea cæ au existat øi vor exista mereu
asemenea oameni al cæror tembelism øi suficienflæ nu sunt egalate decât de
propriul lor ridicol, cæ au existat øi vor exista oameni care pretind sæ fie
crezufli færæ a proba cu nimic cele afirmate.

Mai grav este cæ asemenea aprecieri apar — tocmai la ocazii — øi în
unele gazete legate direct sau indirect de Partidul Naflional Liberal — pe
care l°a slujit, în diverse guverne, timp de mai mulfli ani — sau de Partidul
Naflional fiærænesc — al cærui membru avea sæ devinæ, dupæ un refuz de
mai bine de douæ decenii de a se înscrie în vreo formafliune politicæ.

Spre cinstea specialiøtilor, în niciunul din studiile øi în niciuna din lucrærile
ce i°au fost consacrate de cætre aceøtia nu øi°au gæsit locul asemenea reproøuri.
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* Eseu publicat în „Meridian“, 12 øi 13 noiembrie 1992.
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Poate cæ este însæ timpul sæ se abordeze mai în profunzime filosofia
politicæ a lui Titulescu.

Anticipând, vom spune cæ despre Titulescu, curentele øi regimurile tota-
litare s°ar putea scrie o carte, materialul documentar — articole øi studii,
conferinfle øi expozeuri, interviuri øi declaraflii — oferind substanfla pentru
o abordare la obiect øi în profunzime a acestei teme.

Nu ne propunem sæ discutæm în acest cadru poziflia lui Titulescu în plan
ideatic faflæ de fascism, hitlerism øi comunism, în legæturæ cu care a exprimat
opinii foarte tranøante.

Cercurile politice din România cunoøteau prea bine atitudinile lui Titulescu
faflæ de comunism.

În 1924 el a luat deschis atitudine împotriva Partidului Comunist din
România, scos în afara legii întrucât, în dispreflul realitæflilor istorice, susflinea
pretenfliile Uniunii Sovietice în privinfla Basarabiei. În acelaøi an, el a
polemizat amplu øi riguros, prin intermediul ziarelor engleze, franceze øi
italiene, cu Cristian Rakovski, fostul preøedinte al Partidului Socialist Român,
care se refugiase în Ucraina øi se înregimentase în slujba dictaturii staliniste,
devenit unul dintre cei mai fervenfli slujitori ai acesteia øi un înræit duøman
al României Mari.

Evolufliile politice pe plan european, noile tendinfle care se manifestau
în planul relafliilor dintre marile puteri, exigenflele edificærii unui sistem de
securitate colectivæ l°au fæcut pe Titulescu, ca exponent al cercurilor guver-
nante româneøti, sæ ia în considerare, dincolo de orice considerente ideo-
logice, problema normalizærii raporturilor cu Uniunea Sovieticæ øi a stabilirii
de relaflii diplomatice cu aceasta.

Germania lui Hitler, Italia lui Mussolini, Ungaria lui Horthy îi apæreau
lui Titulescu drept principalii promotori ai revizuirii tratatelor de pace din
1919–1920, care sancflionaseræ noile structuri teritorial°politice ale Euro-
pei øi ale lumii. 

Luarea în considerare a factorului sovietic i°a fost impusæ de mai multe
elemente:

– ponderea geograficæ, demograficæ, economicæ øi militaræ a Uniunii
Sovietice, care fæceau din ea, încæ din anii ’30, un factor de putere;
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– Uniunea Sovieticæ era o flaræ limitrofæ României, faflæ de care exprima
pretenflii teritoriale;

– dupæ instaurarea regimului hitlerist, Uniunea Sovieticæ pærea cæ aban-
doneazæ spiritul de la Rapallo (cooperarea sovieto°germanæ) øi cæ se îndreaptæ
spre o colaborare cu statele interesate în menflinerea statu°quo°ului teritorial;

– nerealizarea unei apropieri franco°sovietice ar fi dus în mod automat
la o apropiere germano°soveticæ.

Lui Titulescu îi erau foarte clare efectele negative ale menflinerii unei
situaflii anormale în raporturile bilaterale româno°sovietice øi ale læsærii Uniu-
nii Sovietice în afara eforturilor de edificare a unui sistem de securitate
europeanæ.

Asemenea convingeri l°au fæcut în 1929 sæ accepte punerea în aplicare
anticipatæ, prin Protocolul de la Moscova, a Pactului Briand°Kellogg, ca
în 1932 sæ reia negocierile cu URSS privind încheierea unui Pact de ne-
agresiune, ca la 3–5 iulie 1933 sæ semneze Convenfliile pentru definirea
agresiunii, de la Londra, ca la 9 iunie 1934, prin schimb de scrisori cu
Litvinov, sæ procedeze la reluarea relafliilor diplomatice româno°sovietice,
ca la 18 septembrie 1934 sæ semneze, alæturi de reprezentanflii a numeroase
state, invitaflia adresatæ URSS de a intra în Societatea Nafliunilor.

Toate aceste acte politice majore — în care Titulescu a fost implicat
sau la care a fost asociat într°un fel sau altul — au avut aprobarea expresæ
a cercurilor guvernamentale româneøti øi a Regelui Carol al II°lea.

La 2 mai 1935 se semneazæ, la Paris, Tratatul de asistenflæ mutualæ
franco°sovietic, iar la 16 mai 1935 se semneazæ, la Praga, Tratatul de asistenflæ
mutualæ cehoslovaco°sovietic.

Nimænui nu°i va trece prin cap sæ°i califice, nici atunci, nici ulterior,
pe Pierre Laval øi pe Edvard Benes, drept „comuniøti“!

La 12 iunie 1935, Carol al II°lea øi guvernul Tætærescu l°au autorizat
pe Titulescu sæ încheie un pact de asistenflæ mutualæ cu URSS.

Anii 1935–1936 au adus o serioasæ agravare a situafliei internaflionale.
La 16 martie 1935, Germania hitleristæ a reintrodus serviciul militar
obligatoriu, iar la 18 iunie 1935 s°a semnat Acordul naval anglo°german,
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prin care Londra accepta ca Berlinul sæ dispunæ de o flotæ reprezentând
35 la sutæ din tonajul lui Royal Navy.

Ocuparea de cætre Germania hitleristæ a zonei demilitarizate renane
(7 martie 1936) a surprins cercurile politice occidentale, care s°au mulflu-
mit cu proteste retorice, fiind binecunoscut astæzi faptul cæ o reacflie energicæ
øi imediatæ l°ar fi determinat pe Hitler sæ reculeze.

Având în vedere atacurile concentrice øi virulente pe care cercurile guver-
namentale germane, italiene, poloneze øi iugoslave le desfæøurau împotriva
lui Titulescu, ministrul de Externe român a cerut øi a obflinut la 14 iulie
1936, din partea guvernului, depline puteri pentru a continua negocierile
cu ruøii øi pentru a semna Pactul de asistenflæ mutualæ cu URSS. Plat-
forma°program din 14 iulie 1936 — semnatæ de cætre Gheorghe Tætærescu,
Nicolae Titulescu, Ion Inculefl øi Victor Antonescu — prevedea în mod
expres: „Suntem inamicii comunismului intern øi înflelegem sæ ne condu-
cem destinele flærii dupæ directive proprii româneøti, dar pe tærâmul politicii
externe suntem pentru o înflelegere cu URSS, aliatul aliaflilor noøtri, Franfla,
Cehoslovacia øi Turcia, înflelegere care singuræ poate da acestor alianfle valoa-
rea lor efectivæ, noi neputând fi în acelaøi timp øi aliatul Franflei øi inamicul
Rusiei, aliata ei“. 

Indiscrefliile care s°au produs în legæturæ cu decizia din 12 iulie 1935,
privind acordarea deplinelor puteri pentru negocierea øi încheierea unui
Pact de asistenflæ mutualæ a URSS øi cu cea din 14 iulie 1936, de reconfir-
mare a acestor depline puteri, date lui Titulescu, au generat o campanie
de presæ furibundæ øi o acfliune concertatæ a Germaniei lui Hitler, Italiei
lui Mussolini, Poloniei lui Beck, Iugoslaviei lui Stojadinoviç, Ungariei lui
Horthy împotriva lui Titulescu. Discreflia care s°a pæstrat în jurul negocierilor
propriu°zise — de altfel fireascæ — øi caracterul sumar øi adeseori ambiguu
al ræspunsurilor lui Titulescu la interpelærile parlamentare fæcute pe aceastæ
temæ sau la declarafliile categorice ale unor oameni politici au alimentat tot
soiul de speculaflii, laitmotivul aberant devenind acela de Titulescu — „om
al sovieticilor“, „vândut“, „slujitor al iudeo°masoneriei øi Internaflionalei
comuniste“ ø.a., ø.a.
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Aprobat øi sprijinit pânæ atunci de imensa majoritate a establishment°ului
românesc, „comunistul“ Titulescu va fi indicat drept duøman nu doar de
cætre legionari — aceøtia o fæcuseræ mai demult, condamnându°l în mai
multe rânduri la moarte, dar nu pentru rafliuni de politicæ externæ, ci pentru
rolul avut de ministrul de Externe român în desfiinflarea Gærzii de Fier —
ci øi de cætre oameni politici ca Octavian Goga, A.C. Cuza, Gheorghe I.
Brætianu, Alexandru Vaida°Voevod, Nicolae Iorga ø.a.

Rafliunile atacurilor oamenilor politici români au fost diferite, flinând
în unele cazuri de alte opfliuni de politicæ externæ, flinând în alte cazuri de
temerea cæ negocierea øi semnarea tratatului ar însemna o cedare faflæ de
colosul de la Ræsærit.

Textul Protocolului Titulescu — Litvinov, semnat la Montreux, la 21
iulie 1936, care trebuia sæ stea la baza Pactului româno°sovietic de asistenflæ
mutualæ, aflat în arhivele româneøti, edificæ asupra faptului cæ temerile nu
erau justificate. 

În 1937, Titulescu scria: „Sunt sigur cæ dacæ ræmâneam ministru al
Afacerilor Stræine, aø fi încheiat cu URSS un Tratat care sæ flinæ seama pe
deplin de interesele româneøti. […] Repet cæ nu m°am angajat niciodatæ
sæ permit trecerea trupelor ruseøti prin România. // Dimpotrivæ, sunt în
mæsuræ sæ afirm — øi cer guvernului de la Moscova sæ dezmintæ declaraflia
mea dacæ ea nu este o expresie a adeværului — cæ, dacæ aø fi semnat vreodatæ
un Pact de asistenflæ între România øi URSS, el ar fi cuprins trei clauze: //
În primul rând, Pactul s°ar aplica numai dacæ inamicul s°ar afla pe teritoriul
naflional; // În al doilea rând, guvernul sovietic recunoaøte cæ, potrivit acestor
diferite obligaflii de asistenflæ, trupele sovietice nu pot trece niciodatæ Nistrul
færæ o cerere formalæ a guvernului român în acest sens, iar guvernul regal
român, recunoaøte, de asemenea, cæ trupele româneøti nu pot trece niciodatæ
Nistrul în URSS færæ o cerere formalæ din partea guvernului acestei flæri;
// În al treilea rând, la cererea guvernului regal român, trupele sovietice
trebuie sæ se retragæ imediat de pe teritoriul românesc la est de Nistru øi,
de asemenea, la cererea guvernului URSS, trupele româneøti trebuie sæ se
retragæ imediat de pe teritoriul URSS la vest de Nistru. // […] Aøa cum
înfleleg eu Pactul de asistenflæ mutualæ cu URSS, noi am fi cerut asistenflæ
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trupelor sovietice numai în caz cæ ar fi fost în joc interesele româneøti øi
numai atunci când inamicul s°ar fi aflat pe teritoriul românesc. Astfel, în
absenfla unei cereri formale din partea noastræ, Nistrul ar constitui nu o
frontieræ, ci o veritabilæ barieræ“.1

Acesta era „comunistul“, acesta era „trædætorul“, acesta era „vândutul“
Titulescu.

La 29 august 1936, în circumstanfle complexe, unele evocate, altele nu,
marcând începutul sfârøitului politicii de securitate colectivæ — la 15 iulie
1936 Societatea Nafliunilor ridica sancfliunile impuse Italiei mussoliniene
pentru agresiune împotriva Etiopiei, recunoscând în fapt politica faptului
împlinit —, Titulescu a fost înlæturat din postul de ministru de Externe
al României, care va încerca, færæ succes, însæ, sæ practice o balanced policy.

Titulescu a fost demis nu pentru cæ era un comunist, nu pentru cæ øi°a
depæøit mandatul încredinflat de guvern, nu pentru cæ ar fi subscris la soluflii
în contradicflie cu interesele flærii, ci pentru cæ cerurile guvernante româneøti
considerau imposibilæ — în condifliile noilor realitæfli europene — promo-
varea pe mai departe a politicii cæreia Titulescu îi fusese pânæ atunci
exponent. 

Pærând o victorie a forflelor de dreapta, înlæturarea lui Titulescu a fost
incriminatæ de cætre forflele de stânga, inclusiv de cætre comuniøti, care
încercau sæ câøtige capital politic, faptul atrægându°i în continuare lui
Titulescu, cu aceeaøi virulenflæ, acuza de comunist.

Peste ani încæ, un legionar notoriu, prinflul Mihail Sturdza, care a înde-
plinit între 14 septembrie 1940 øi 20 decembrie 1940 funcflia de ministru
de Externe, nu se sfia sæ°l califice pe Titulescu, la începutul øi la capætul a
nu mai puflin de 90 de pagini, drept „ministrul duømanului“.2

Titulescu nu øi°a fæcut nicio iluzie în legæturæ cu regimurile totalitare,
a avut judecæfli categorice în privinfla lui Hitler, Mussolini øi a lui Stalin,
a prevæzut — cu mult înaintea altora — posibilitatea conlucrærii între cel
de°al Treilea Reich øi Uniunea Sovieticæ. „Se afirmæ astæzi cæ — afirma
Titulescu încæ din 1937 — 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
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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. // Acord acestor cuvinte întreaga gravitate pe care judecata mea
politicæ a putut°o câøtiga în decurs de aproape 20 de ani“.3

A nu°l citi pe Titulescu este de înfleles pânæ la urmæ.
A°l judeca pe Titulescu færæ sæ°i cunoøti gândirea øi activitatea øi a°l califica

gratuit este inacceptabil.
Bolnav de insomnie lângæ destinele flærii — cum se exprima Blaga despre

el —, Titulescu a iubit România, a servit°o cu patriotism, cu inteligenflæ
øi ardoare, træind la cotele suferinflei danteøti tragedia mutilærilor succesive
din 1940.

În ceasul cel mai greu al existenflei sale politice, atunci când, în exil fiind,
avea sæ vadæ România hæcuitæ de forfle ostile din Vest, din Sud øi din Est,
Titulescu afirma încæ odatæ: „Partidul meu de azi se cheamæ România!“

Acesta este „comunistul“ Titulescu.
Sintagma sa — un testament — ar putea constitui o devizæ, un crez, o

jertfire pentru fiecare om politic român care fline la ideea de flaræ, de neam,
de popor øi care nu vrea sæ lase moøtenire celor ce vor veni ruøinea unor
abjuræri, a unor compromisuri, a unor trædæri.

NOTE

1 Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937) (ediflie îngrijitæ de George G. Potra,
Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea), Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Enciclopedicæ,
Bucureøti, 1994, pp. 128–129.

2 Mihail Sturdza, România øi sfârøitul Europei. Amintiri din flara pierdutæ, Editura Dacia, Rio
de Janeiro–Madrid, 1966, pp. 11–105.

3 Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937), p. 132.
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Stimafli colegi,
Cercetarea arhivelor øi bibliotecilor româneøti oferæ în continuare surprize

privind personalitatea øi opera lui Nicolae Titulescu.
Preocupæri de substanflæ, întâlniri øi convorbiri cu personalitæfli politice

de cele mai diverse orientæri, aprecieri privind evolufliile sociale, politice øi
militare din unele flæri europene øi extraeuropene, noi momente ale dezbaterii
øi negocierii în probleme de interes major pentru destinul României —
ocultate din rafliuni ideologice timp de mai multe decenii — reintræ în
circuitul normal al cercetærii øi valorificærii øtiinflifice.

Paginile ce urmeazæ1 se opresc asupra unui moment din prezenfla lui
Nicolae Titulescu în spafliul lusitan.

Încheindu°øi primul mandat de titular al Palatului Sturdza, Nicolae
Titulescu a revenit în 1928 ca trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar
al României pe lângæ Court of St. James’s.2

Omul politic øi diplomatul român avea sæ°øi pæstreze o poziflie de
prim°rang în diplomaflia româneascæ — am putea spune chiar cæ a avut
statutul de conducætor al politicii externe româneøti, recunoscut expres sau
tacit de cercurile politice øi opinia publicæ din flaræ øi din stræinætate, con-
firmat øi reconfirmat, dincolo de prezenfla øi acfliunea în planul relafliilor
româno°britanice, de participarea ca prim°delegat permanent la Societatea
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Titulescu — Portugalia 
36 de ore la extremitatea romanitæflii occidentale*

* Comunicare susflinutæ de George G. Potra, director øtiinflific al Asociafliei de Drept
Internaflional øi Relaflii Internaflionale, director executiv al Fundafliei Europene Titulescu, la Fundaflia
Europeanæ Titulescu øi Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, Secflia Istoria
diplomafliei româneøti, Casa Titulescu, 3 februarie 2005.
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Nafliunilor, de prezenfla în fruntea sau în componenfla delegafliilor româ-
neøti la reuniuni internaflionale privind aspecte vitale ale Europei deceniilor
trei øi patru: datoriile øi reparafliile de ræzboi, statutul minoritæflilor, dezar-
marea, consolidarea structurilor de securitate regionalæ øi continentalæ, criza
economico°financiaræ etc. etc.

Cu doar douæ absenfle, Nicolae Titulescu a participat, în perioada 1920–1936,
la toate reuniunile Adunærii øi Consiliului Societæflii Nafliunilor.

Nu ne propunem sæ dezvoltæm aici niciun aspect în legæturæ cu activitatea
în cadrul acestor douæ organisme. Ne vom limita sæ menflionæm cæ, pe
parcursul anilor, øedinflele Consiliului Societæflii Nafliunilor au avut loc nu
doar la Geneva, ci øi la Londra, la Madrid ø.a. Faptul în sine dædea ræspuns
invitafliilor a diverse state, onora prestigiul acestora, lærgind democratismul
organizafliei.

În iunie 1929, Nicolae Titulescu participæ la cea de a 55°a sesiune a
Consiliului Societæflii Nafliunilor de la Madrid. Problematica respectivei
sesiuni a avut în centrul ei chestiunea minoritæflilor. S°au abordat însæ øi
alte probleme, diplomatul român intervenind activ, expunând poziflii,
comentând punctele de vedere exprimate de alte delegaflii, formulând
propuneri, salutând atitudini conciliante øi soluflii constructive ø.a.3

Nu dispunem — cel puflin pentru moment — de toate informafliile
privind prezenfla lui Nicolae Titulescu la cea de a 55°a sesiune a Consiliului
Societæflii Nafliunilor, despre toate întâlnirile øi convorbirile cu personalitæfli
prezente la aceastæ sesiune, ca øi cu cele din mediile politice, economice,
sociale øi culturale spaniole.

Aflat în Peninsula Ibericæ, Nicolae Titulescu a considerat necesar sæ
viziteze øi Portugalia, flaræ de care România era legatæ prin afinitæfli de limbæ
øi momente de istorie4, flaræ care — departe de a mai avea rolul extraordinar
pe care l°a exercitat în Evul Mediu — perpetua în contemporaneitate o
prezenflæ activæ øi prestigioasæ prin ideile øi personalitæflile sale.

Cercurile politice øi diplomatice de la Lisabona, ziarele øi revistele lusitane
au salutat intenflia diplomatului român, publicând articole elogioase întru
întâmpinarea sa.5
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„Domnul Titulescu — afirma „Diario de Noticias“ — este diplomatul
român cel mai cunoscut în stræinætate, graflie acfliunii constante øi inteligente
pe care a întreprins°o la Geneva.

Se afirmæ ca un mare cunoscætor al chestiunilor financiare øi economice
øi ca un cunoscætor al dreptului raselor.“6

Cotidianul mai sus citat se oprea în mod aparte asupra conferinflelor
Societatea Nafliunilor øi minoritæflile, susflinutæ la 15 martie 1929 la Academia
Diplomaticæ Internaflionalæ de la Paris, øi Dinamica Pæcii, susflinutæ în
Reichstag, la Berlin, la 9 mai 1929, în ambele cazuri subliniindu°se lucidi-
tatea expunerii øi profunzimea concepfliilor.7

Aceleaøi aprecieri elogioase se regæsesc în edifliile ziarelor din chiar ziua
sosirii lui Nicolae Titulescu.8

„Domnul Titulescu — scria „Diario de Noticias“ — , al cærui portret
am încercat ieri sæ°l schiflæm, este unul dintre cele mai strælucite talente ale
României actuale, având o inteligenflæ claræ, ieøitæ din comun, cu un spirit
øi o culturæ remarcabile. Ministru de Finanfle9 la 32 de ani, el a îndeplinit
în douæ rânduri aceastæ înaltæ însærcinare în momentele cele mai dificile
pe care România le°a traversat în timpul ræzboiului øi dupæ aceea. Exercitând
timp de mai mulfli ani funcflia de ministru al României la Londra, va accepta
portofoliul Afacerilor Stræine în Cabinetul Brætianu, pe care îl va pæræsi în
luna august10 pentru a°øi relua funcfliile diplomatice în Anglia.

A fost reprezentant permanent al României la Liga Nafliunilor øi amintirea
duelului sæu oratoric cu unul dintre cei mai mari oameni de stat ai Europei,
contele Apponyi11, a ræmas întipæritæ în memoria tuturor acelora care au
asistat sau au urmærit dezbaterile în problema optanflilor unguri. Cu aceastæ
ocazie, s°a fæcut remarcat în mod special prin marele sæu talent øi cunoøtinflele
sale juridice, prin concepflia sa elevatæ privind politica pæcii în Europa.

Succesul sæu n°a fost doar o manifestare strælucitæ a drepturilor patriei
sale, determinând, deopotrivæ, aprobarea, recunoaøterea øi o profundæ
manifestare de respect din partea altor membri ai Consiliului Ligii, ca øi
din partea adversarilor proprii.

Cu ocazia retragerii guvernului liberal în octombrie trecut, domnul
Titulescu a fost chemat sæ formeze un nou guvern de uniune naflionalæ12,
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dar a declinat aceastæ însærcinare pentru a da Partidului Naflional fiærænesc,
actualmente la putere, posibilitatea de a pune în practicæ programul care
se dezvoltæ actualmente în politica româneascæ.

Øi aceasta pentru cæ domnul Titulescu nu este un om de partid øi pentru
cæ el nu aparfline niciunuia dintre partidele româneøti13 care îøi disputæ între
ele guvernarea.“14

În acelaøi spirit, „Diario de Noticias“, amplificând portretul fæcut presti-
giosului oaspete român, afirma:

„Titulescu, personalitate remarcabilæ a diplomafliei româneøti, este un
nume cu majuscule al Societæflii Nafliunilor, unul din øefii autentici ai politicii
internaflionale actuale, în aceeaøi linie cu Briand, Stresemann15 øi Chamberlain16.
Societatea Nafliunilor øi minoritæflile, conferinfla fæcutæ la Berlin privind Dina-
mica Pæcii sunt opere care consacræ un diplomat øi care îl plaseazæ alæturi
de marii øefi ai epocii noastre. Cariera sa este un exemplu foarte nobil de
muncæ øi de acfliune, un adeværat «arc de triumf». Ministru de Finanfle la
32 de ani, el n°a mai abandonat niciodatæ viafla publicæ, unde a ocupat toate
pozifliile øi unde a câøtigat toate bætæliile. Am avut posibilitatea sæ vorbim
îndelung astæzi cu acest ilustru diplomat, care ne°a læsat impresia unui cozeur
admirabil øi a unui om politic abil, sagace, elegant, cu o viziune foarte corectæ
asupra oamenilor øi evenimentelor, unul dintre acei oameni care observæ
mapamondul, cu voluptate, la fel cum jucætorul de øah priveøte tabla de
øah øi piesele sale.“17

„Domnul Titulescu, personalitate politicæ eminentæ a României, fost
ministru al Afacerilor Stræine, în mai multe rânduri ministru de Finanfle
øi în prezent ministru plenipotenfliar al acestei flæri în Anglia — afirma «O
Seculo» — este pe de°a întregul un om al epocii sale, tipul de om de stat
viguros øi tânær, care øi°a dobândit experienfla nu în erudiflia teoreticæ a
cærflilor, inspiratæ în pacea bibliotecilor, ci în lupta pentru viaflæ øi în obser-
varea directæ øi apropiatæ a fenomenelor politice øi economice care de zece
ani bulverseazæ toate teoriile politice ale trecutului.

În calitatea sa de membru al Consiliului Ligii Nafliunilor, el a luat parte
la reuniunea care tocmai s°a terminat la Madrid.
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Domnul Titulescu are 45 de ani; a fost de la sfârøitul ræzboiului, în mod
constant, reprezentantul României la Liga Nafliunilor, iar actualmente este
membru al Consiliului, în calitate de reprezentant al Micii Înflelegeri. În
aceastæ situaflie internaflionalæ, el a jucat un rol remarcabil în lucrærile Ligii
øi amintirea duelului sæu oratoric cu unul dintre cei mai mari oameni de
stat ai Europei, contele Apponyi, a ræmas profund gravatæ în memoria
tuturor acelora care au asistat sau urmærit dezbaterile problemei optanflilor
unguri. În afaræ de marele sæu talent øi de cunoøtinflele sale juridice, cu aceastæ
ocazie el a putut sæ°øi punæ în evidenflæ strælucita sa concepflie privind politica
de pace în Europa.“18

Ziarele de informaflie din Capitala Portugaliei au relatat pe larg sosirea
lui Nicolae Titulescu la Lisabona, la 22 iunie 1929, orele 11,20, cu un avion
„Junkers“, închiriat, venind de la Madrid19, împreunæ cu soflia, Ecaterina
Titulescu; Savel Rædulescu20, directorul Diviziei economice din Ministerul
Afacerilor Stræine; Dimitrie G. Buzdugan, secretar de legaflie la Legaflia
României de la Londra, colaboratori apropiafli ai celui pe care analiøtii
continuau sæ°l numeascæ „øeful“ diplomafliei româneøti.

La aterizarea pe aeroportul Alverca, aflat la 25 km de Lisabona, Nicolae
Titulescu øi cei care îl însofleau au fost salutafli de Alexandru Gurænescu21,
însærcinat cu afaceri al României la Lisabona; Augusto César de Almeida
Vasconcellos22, reprezentantul ministrului Afacerilor Stræine al Portugaliei;
consulul general al României la Lisabona, Ernesto Santos Bastos.

Oaspeflii români s°au instalat la reøedinfla Legafliei României, Praça de
Rio de Janeiro, din Lisabona.

În cursul dupæ°amiezii, Nicolae Titulescu a fæcut o vizitæ protocolaræ
ministrului de Externe al Portugaliei, comandantul Manuel Carlos Quintão
Meirelles23.

Øeful misiunii României la Lisabona a oferit în cursul serii un dineu la
care au luat parte Nicolae Titulescu, Ecaterina Titulescu, Savel Rædulescu,
Dimitrie G. Buzdugan; din partea gazdelor, au onorat invitaflia comandantul
Manuel Carlos Quintão Meirelles, ministrul de Externe al Portugaliei, cu
soflia; Nunfliul Apostolic; ambasadorul Spaniei; miniøtrii Franflei øi Italiei
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la Lisabona cu sofliile; Augusto César de Almeida Vasconcellos øi Ernesto
Santos Bastos.

Imediat dupæ sosire, presa lusitanæ a solicitat lui Nicolae Titulescu
interviuri24, dorinflele ziariøtilor fiind primite cu deosebitæ receptivitate, în
ciuda timpului scurt pe care øi°l rezervase pentru vizita la Lisabona øi a
programului politic øi cultural.

Reacflia sa generoasæ îøi gæseøte explicaflia în disponibilitatea constantæ
pe care a arætat°o faflæ de presa din propria sa flaræ øi din stræinætate, în spri-
jinul ideatic øi organizaflional pe care l°a acordat publicafliilor scrise øi postu-
rilor de radio în diverse organizaflii regionale, europene, inclusiv în cadrul
Societæflii Nafliunilor, pe de o parte, în dorinfla de a proiecta în spafliul lusitan
interesul României pentru Portugalia, de a evoca suportul istoric, politi-
co°diplomatic, spiritual øi emoflional al raporturilor bilaterale, de a face
cunoscute øi în acest spafliu opinii privind evoluflii øi evenimente recente
de pe scena politicæ româneascæ øi internaflionalæ, pe de altæ parte.

La sosirea la Lisabona, el lansa un adeværat mesaj politic, pe care opinia
publicæ øi cercurile politico°diplomatice îl receptau deopotrivæ cu interes
øi satisfacflie:

„Am venit în mod special la Lisabona pentru a plæti tributul meu de
admiraflie øi de prietenie flærii dumneavoastræ, acestei Portugalii, gentilomul
Europei, pe care o admir øi o stimez. Nimic altceva nu m°a adus aici. Mâine
plec. Am venit doar pentru câteva ore, pentru a saluta prin prezenfla mea
o nafliune care este legatæ de România prin mari afinitæfli spirituale øi prin
mari afinitæfli de rasæ. Sunt delegat la Societatea Nafliunilor de la crearea
acesteia. Ei, bine! Pot sæ afirm cæ România a fost dintotdeauna alæturi de
Portugalia, cæ cele douæ flæri n°au fost niciodatæ în dezacord, fiind legate
printr°o strânsæ prietenie. Legaflia României a fost suprimatæ în 191725 din
motive financiare. Primul meu gest, atunci când am preluat portofoliul
Afacerilor Stræine, a fost de a o restabili, reînnodând o prietenie care nu
trebuie sæ ræmânæ o simplæ prietenie platonicæ.“26

Nicolae Titulescu nu avea mandatul de a aborda concret problema dez-
voltærii relafliilor politice øi economice dintre cele douæ flæri. Aceasta nu îl
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împiedicæ sæ sugereze posibili paøi, avansând eventualitatea øi posibilitatea
unui acord comercial ø.a.

În dialogul cu ziariøtii portughezi, dezbaterile din cadrul celei de a 55°a
sesiuni a Consiliului Societæflii Nafliunilor au ocupat un spafliu amplu.
Nicolae Titulescu le°a comentat pe larg, oprindu°se în mod special asupra
problemei minoritæflilor, subiect prezentând un interes aparte pentru flara
noastræ, dezbaterile øi pozifliile din acest cadru, deosebit de sensibile, obligând
la o atentæ urmærire a lor, la o reacflie promptæ øi avizatæ faflæ de tot ceea
ce avea implicaflii pentru România.

Din informafliile disponibile reiese cæ presa lusitanæ a consemnat corect
informafliile furnizate øi comentariile fæcute de Nicolae Titulescu în acest
sens.

Lisabona era preocupatæ de faptul cæ Portugalia nu reuøise, în ciuda
speranflelor øi demersurilor sale, a diligenflelor directe øi a lobby°ului fæcut
la Geneva, sæ obflinæ alegerea ca membru al Consiliului Societæflii Nafliunilor.
Solicitat sæ comenteze aceastæ situaflie øi sæ avanseze o pærere privind perspec-
tivele, Nicolae Titulescu, cu tactul diplomatic ce îi era propriu, afirma:
„Portugalia va intra în Consiliu; nu se poate sæ nu intre. Ceea ce pot sæ væ
spun, în orice caz, este cæ România a dat întotdeauna votul Portugaliei.
Augusto César de Almeida Vasconcellos, prietenul meu øi colegul meu în
Consiliu, îmi este martor.“27

Contextul îi prilejuia lui Nicolae Titulescu aprecieri cælduroase la adresa
flærii gazdæ: „Portugalia progreseazæ; sporeøte în prestigiu. Opera dr. Oliveira
Salazar28, ministrul de Finanfle, este remarcabilæ. În timpul cælætoriei mele
cu avionul, am citit o broøuræ, în limba francezæ, care rezumæ toate eforturile
sale. Am fost surprins. Acolo se aflæ în mod evident un om, un foarte mare
om. Un limbaj clar, simplu; formule fericite ale unei sinteze perfecte. Se
observæ cæ existæ un program øi cæ acest program a început sæ fie aplicat…
Nu pot sæ plec færæ sæ°l vizitez pe dr. Oliveira Salazar, care mi se pare a fi,
în momentul actual, sufletul vieflii politice portugheze; øi pare sæ aibæ dimen-
siunea unui mare reformator…“29

„Am cea mai vie dorinflæ sæ cunosc personal pe dr. Oliveira Salazar, pe
care sper sæ°l væd chiar în cursul zilei de astæzi, dacæ sænætatea sa îi va permite
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sæ mæ primeascæ. Îl admir profund øi mæ mândresc, citind rapoartele sale,
sæ væd în opera sa câteva din principiile de ordin practic adoptate de mine
atunci când eram ministru de Finanfle în flara mea.“30

În dialogul cu ziariøtii portughezi, Nicolae Titulescu a fæcut substanfliale
referiri la România, în care diplomatul s°a læsat în mod strælucit dublat de
istoric, politician, economist øi sociolog. Sugestiv, Nicolae Titulescu definea
eøichierul politic al vremii; virtuflile alternanflei la guvernare; momentul
relafliilor etnice, între realitæfli øi perspective; dificultæflile, dar øi øansele
unificærii øi modernizærii administrative, ale generalizærii øi acceptærii siste-
mului de taxe øi impozite; construcflia moralæ a nafliunii române ø.a.

Revizionismului ungar Nicolae Titulescu îi ræspunde indirect, dar clar,
concis øi categoric, în acest cadru, reafirmând convingerea cæ intervenflia
armatei române în Ungaria în 1919 a eliminat o ameninflare majoræ la adresa
integritæflii teritoriale, a independenflei øi suveranitæflii României øi un impor-
tant factor de risc pentru securitatea Europei Centrale, a cærei configuraflie
politicæ Conferinfla de Pace de la Paris era pe cale de a o definitiva.

Evolufliile de pe scena politicæ europeanæ au fæcut, în mod firesc, obiectul
unor consideraflii din partea diplomatului român. Analistului contemporan
aprecierile lui Nicolae Titulescu privind øansele pæcii pot apærea nejustificat
de optimiste. Semnarea Tratatului multilateral pentru renunflarea la ræzboi
ca instrument de politicæ naflionalæ (Pactul Briand°Kellogg) îi oferea —
trebuie sæ recunoaøtem — un substanflial motiv de speranflæ. Øi totuøi, inte-
rogat de ziariøti, el ræspundea plin de înflelepciune: „Væ voi ræspunde prin
opinia unui om politic european asupra propriei mele persoane: «Titulescu
este un optimist sceptic». Sæ crezi într°o pace absolutæ, eternæ, de neclintit,
atâta timp cât vor exista oameni, este o utopie; totuøi, sæ disprefluieøti acfliunea
Ligii Nafliunilor în slujba pæcii […] este o lipsæ de încredere excesivæ.“31

Comentând considerafliile lui Nicolae Titulescu în acest sens, acelaøi ziar
conchidea: „Într°o formulæ schematicæ, cu strælucit spirit de observaflie, cu
erudiflia datæ de vastele sale cunoøtinfle, domnul Titulescu a creionat
sâmburele prieteniilor, al reticenflelor øi dezacordurilor printre nafliunile
actuale, pentru a ajunge la concluzia cæ din aceøti factori a rezultat o posi-
bilitate cu fiecare zi mai puternicæ pentru o lungæ eræ pacificæ øi fecundæ.
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Judecæflile sale sunt clare, argumentele sale sunt convingætoare. Ilustrul om
politic se exprimæ într°o francezæ impecabilæ øi academicæ.“32

În a doua øi ultima zi de øedere la Lisabona33, ministrul de Externe al
Portugaliei fæcea un gest de aleasæ consideraflie faflæ de distinsul diplomat
român øi însoflitorii sæi oferind un dejun în onoarea lor în localitatea Cintra34,
binecunoscut loc de vilegiaturæ, aflat la poalele lui Serra de Cintra. Ca øi
în ziua precedentæ, a fost prezent dr. Augusto César de Almeida Vasconcellos,
fost prim°ministru al Portugaliei, la momentul respectiv øeful Secretariatului
portughez la Societatea Nafliunilor; Gabriel da Silva, secretarul personal al
ministrului de Externe portughez; Luis Teixeire de Sampaio35, directorul
general al Afacerilor Politice de la Ministerul de Externe portughez.

La încheierea acestui dejun, desfæøurat într°o stare de deplinæ cordialitate,
oaspeflii români au vizitat Palatul Peña øi Castelul maurilor. Pe drumul de
întoarcere spre capitalæ, Nicolae Titulescu øi însoflitorii sæi români, înconju-
rafli cu atenflie de gazde, au vizitat Cascaes øi Estoril, stafliuni turistice øi
climaterice de lux. Erau clipe de destindere binemeritate dupæ øedinflele
prelungite øi discufliile adeseori fastidioase din cadrul Consiliului Societæflii
Nafliunilor, clipe gustate cu bucurie, cu atât mai mult cu cât ele erau atât
de rare pentru Nicolae Titulescu.

La întoarcerea la Lisabona, Nicolae Titulescu i°a fæcut o vizitæ lui António
de Oliveira Salazar.36 Nu dispunem de detalii privind conflinutul întreve-
derii lor37, ziariøtii limitându°se sæ menflioneze cæ Nicolae Titulescu îi ura
demnitarului portughez „sæ vadæ încoronatæ cu succes opera sa de redresare
pe care a întreprins°o pentru a salva Portugalia, flaræ care a gæsit øi va gæsi
totdeauna ajutorul cel mai ferm al României la Liga Nafliunilor“.38 Vizita
diplomatului român i°a fæcut o deosebitæ plæcere lui António Oliveira
Salazar. Cei doi au abordat cu siguranflæ — îndræznim sæ credem — proble-
me economico°financiare ale fiecæreia dintre cele douæ flæri, dar øi pe plan
internaflional, având în acest caz un teren comun de preocupæri øi experienfle
personale. Sentimentele de satisfacflie reciprocæ au primit la încheierea între-
vederii øi apoi expresie în cuvinte cælduroase, care nu lasæ niciun echivoc.39

Întrevederea cu António Oliveira Salazar40 a încheiat scurta vizitæ a lui
Nicolae Titulescu în Portugalia. În dupæ°amiaza zilei de 23 iunie 1929,
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trimisul extraordinar øi ministrul plenipotenfliar al României la Londra, soflia
sa, Ecaterina Titulescu, øi cei doi secretari ai „Patronului“ — Savel Rædulescu
øi Dimitrie G. Buzdugan — pæræsesc Lisabona. La gara Rocio, eminentul
diplomat român øi însoflitorii sæi au fost salutafli de ministrul de Externe
portughez, Manuel Carlos Quintão Meirelles; dr. Augusto César de Almeida
Vasconcellos; alte personalitæfli portugheze; ministrul Franflei la Lisabona;
însærcinatul cu afaceri al României cu soflia sa; mai mulfli membri ai coloniei
române.

La doar câteva zile dupæ încheierea vizitei întreprinse de Nicolae Titulescu,
Alexandru Gurænescu, însærcinatul cu afaceri al României în capitala Portu-
galiei, fæcea o apreciere sinteticæ privind semnificaflia øi ecoul acesteia,
afirmând:

„Vizita domnului Titulescu, deøi de scurtæ duratæ øi cu caracter particular,
a produs aci o impresie excepflionalæ.

Declarafliile fæcute cu aceastæ ocazie øi reproduse în cele douæ mari ziare,
«Seculo» øi «Diario de Noticias», au plæcut atât cercurilor oficiale, cât øi
opiniei publice. În special vizita fæcutæ la cæpætâiul ministrului de Finanfle,
care de aproape 2 luni se aflæ culcat de pe urma unui grav accident, a miøcat
mult, cæci Oliveira Salazar este astæzi considerat salvatorul patriei. Apro-
barea datæ în mod public pentru opera financiaræ întreprinsæ de acesta —
cæci situaflia de aci are multæ asemænare cu cea de la noi —, aprobare mani-
festatæ în calitate de reprezentant al României în Consiliul Ligii Nafliunilor,
a produs o mare bucurie în sânul guvernului øi un mare curent de simpatie
pentru flara noastræ.“41

Atitudinea constant pozitivæ adoptatæ de cætre Nicolae Titulescu faflæ
de Portugalia, rolul sæu decisiv — în primul sæu mandat la conducerea
Ministerului Afacerilor Stræine, în anii 1927–1928 — în reînfiinflarea unei
legaflii a României la Lisabona, colaborarea strânsæ cu reprezentanflii
Portugaliei la Societatea Nafliunilor, susflinerea demersurilor Portugaliei în
efortul de a deveni membru al Consiliului Societæflii Nafliunilor, aprecierile
pozitive privind opera de asanare economico°financiaræ øi rolul decisiv
exercitat în aceastæ direcflie de dr. António Oliveira Salazar øi, în fine, gestul
politic de a vizita, fie chiar øi pe termen scurt, Portugalia øi de a avea contacte
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de semnificaflie cu personalitæfli din viafla politicæ øi din lumea diplomaticæ
au înregistrat pe termen lung ecouri dintre cele mai pozitive, cu reverberaflii
favorabile timp de decenii.

Înaltele autoritæfli ale Republicii Portugheze l°au decorat pe Nicolae
Titulescu cu cel mai înalt ordin, flinând prin aceasta sæ exprime deosebita
apreciere pe care o dædeau personalitæflii øi operei diplomatului român,
contribufliei la restabilirea, dezvoltarea øi amplificarea raporturilor atât pe
plan bilateral, cât øi în cadrul organizafliilor internaflionale, în primul rând
al Societæflii Nafliunilor. La 21 mai 1930, generalul Tomas António Garcia
Rosada42, ambasadorul Republicii Portugalia la Londra, remitea43 lui Nicolae
Titulescu Marele Cordon al Ordinului Christ, conferit de preøedintele
Republicii Portugalia, António Óscar de Fragoso Carmona44. În discursul
rostit cu aceastæ ocazie, Garcia Rosada afirma: „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 distincflie, toate sentimentele amicale
ale Portugaliei faflæ de România øi gratitudinea noastræ de a fi væzut restabilitæ
legafliunea României la Lisabona. Dar, prin conferirea acestui Ordin,
guvernul meu a voit sæ aducæ un omagiu persoanei dumneavoastræ, care,
prin activitatea îndelungatæ ce afli desfæøurat în chestiunile externe, afli devenit
una dintre figurile cele mai proeminente ale vieflii internaflionale.“45

Scurta vizitæ a lui Nicolae Titulescu la Lisabona a îmbogæflit semnificativ
fondul relafliilor bilaterale româno°portugheze pe care istoriografia româ-
neascæ nu°l poate ignora, cum de altfel n°ar trebui s°o facæ în privinfla între-
vederilor øi convorbirilor personalitæflilor româneøti cu autoritæfli øi oficialitæfli
din Italia øi Germania în deceniile trei øi patru ale secolului al XX°lea.

NOTE

1 George G. Potra, 36 de ore la extremitatea romanitæflii occidentale, comunicare prezentatæ
la Simpozionul „16 martie 1882–16 martie 2002. 120 de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu“,
Zilele „Nicolae Titulescu“, ediflia a XII°a, 15–16 martie 2002, în „Caietul Simpozionului“, Slatina
— Nicolae Titulescu, 2002, pp. 5–19.
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2 Nicolae Titulescu øi°a pæstrat, de fapt, funcflia de trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar
al României la Londra pe perioada 16 decembrie 1921–29 august 1936, adicæ øi în anii în care
a onorat, în 1927–1928 øi 1932–1936, mandatul de ministru al Afacerilor Stræine.

3 Vezi telegramele cifrate trimise de cætre Nicolae Titulescu din Madrid în luna iunie 1929
— Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, 9/Conv. M.1/vol. 2 øi intervenfliile lui Nicolae Titulescu
în Consiliul Societæflii Nafliunilor — S.D.N., C.L., LV (1929), nr. 7, doc. nr. 2439 øi 2440, pp.
1.004 øi 1.007–1.008.

4 N. Iorga, Un prinfl portughez cruciat în fiara Româneascæ a secolului al XV°lea, în „Mem.
Secfl. Ist.“, seria III, tom V, mem. 8, Cultura Naflionalæ, Bucureøti, 1925; Idem, fiara latinæ cea
mai depærtatæ în Europa. Portugalia, Editura Casei Øcoalelor, Bucureøti, 1928; Venera
Teodorescu, Lisabona, în Reprezentanflele diplomatice ale României, vol. II (1911–1939), Editura
Politicæ, Bucureøti, 1971, pp. 109–119.

5 O sr. N. Titulesco, antigo ministro romeno, é esperado amanhã em Lisboa [Domnul N. Titulescu,
fostul ministru român, este aøteptat mâine la Lisabona], în „O Seculo“, 21 iunie 1929; Titulesco.
Vem a Lisboa o ministro dos Etrangeiros da Romenia [Titulescu. Ministrul Afacerilor Stræine al
României vine la Lisabona], în „Diario de Noticias“, 21 iunie 1929.

6 „Diario de Noticias“, 21 iunie 1929.
7 Ibidem.
8 Nicolas Titulesco, în „O Seculo“, 22 iunie 1929; Titulesco. Deve chegar a Alverca o ilustre

diplomata romeno [Ilustrul diplomat român urmeazæ sæ soseascæ azi la Alverca], în „Diario de
Noticias“, 22 iunie 1929.

9 A devenit ministru de Finanfle la vârsta de 35 de ani, având aceastæ funcflie între 10 iulie
1917–26 ianuarie 1918, prima datæ, øi 13 iunie 1920–13 decembrie 1921, a doua oaræ — cf.
Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne øi guvernanfli (1916–1938), Casa de Edituræ, Presæ øi Impresariat
„Silex“, Bucureøti, 1996, pp. 248–249.

10 6 iulie 1927–30 iulie 1928. Cf. Ion Mamina, Ioan Scurtu, op. cit., p. 248.
11 Albert Apponyi, conte (1846–1933). Om politic øi diplomat ungur. Rând pe rând, øef al

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

12 Apud Ion Mamina, Ioan Scurtu, op. cit., p. 70.
13 Nicolae Titulescu a intrat în viafla politicæ în 1908, când aderæ la Partidul

Conservator°Democrat, condus de Take Ionescu. În 1912 este ales deputat de Romanafli, pe lista
Partidului Conservator°Democrat. În 1914 este reales deputat de Romanafli pe lista aceluiaøi Partid
Conservator°Democrat. Va ræmâne alæturi de Take Ionescu pânæ la moartea acestuia, la 21 iunie
1922. Practic, odatæ cu aceasta, Nicolae Titulescu pæræseøte activitatea de partid. Va colabora
însæ cu Partidul Naflional Liberal øi Partidul Naflional fiærænesc de°a lungul întregii sale activitæfli
politice. Eliminarea din guvern, la 29 august 1936, act în care liderul liberal Gheorghe Tætærescu
a avut un rol nefast, îl îndepærteazæ de Partidul Naflional Liberal. Dezamægit de întreaga clasæ
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politicæ, înfrânt în alegerile din decembrie 1937, când a candidat pentru postul de deputat, în
judeflul Olt, Nicolae Titulescu cere, în decembrie 1937, înscrierea în Partidul Naflional fiærænesc.

14 „Diario de Noticias“, 22 iunie 1929.
15 Gustav Stresemann (1878–1929). Om politic øi de stat german. Preøedinte al Partidului

Naflional Liberal øi, dupæ ræzboi, al Partidului Populist German. Deputat în Reichstag (1907–1912;
1914–1929). Cancelar (13 august–4 octombrie 1923; 6 octombrie–23 noiembrie 1923). Ministru
de Externe (13 august–4 octombrie 1923; 6 octombrie–23 noiembrie 1923; 30 noiembrie 1923–26
mai 1924; 3 iunie–15 decembrie 1924; 15 ianuarie–5 decembrie 1925; 20 ianuarie–12 mai 1926;
16 mai–17 decembrie 1926; 29 ianuarie 1927–12 iunie 1928; 28 iunie 1928–3 octombrie 1929).
Delegat al Germaniei la mai multe sesiuni ale Adunærii øi Consiliului Societæflii Nafliunilor
(1926–1929). A dus o politicæ urmærind revizuirea Tratatului de la Versailles. Øi°a legat numele
de conferinflele internaflionale în domeniul reparafliilor (Planul Dawes–1924 øi Planul
Young–1929), de acordurile de la Locarno (1925), de intrarea Germaniei în Societatea Nafliunilor
(1926), de semnarea Pactului Briand°Kellogg de renunflare la ræzboi ca instrument de politicæ
naflionalæ (1928). În 1925 a semnat cu guvernul URSS un Tratat de neagresiune øi neutralitate.
În 1926 a împærflit cu Aristide Briand premiul Nobel pentru Pace.

16 Joseph Austen Chamberlain (1863–1937). Om politic øi de stat britanic. Lord al Amiralitæflii
(1895–1900); ministru de Finanfle (1903–1906; 1919–1921); Liderul fracfliunii conservatoare
din Camera Comunelor øi Lord al Sigiliului Privat (1921–1923). Ministru al Afacerilor Stræine
(1924–1929). A împærflit, împreunæ cu Charles G. Dawes, în 1925, premiul Nobel pentru Pace.
A participat la sesiunile Consiliului øi Adunærii Societæflii Nafliunilor. A facilitat intrarea Germaniei
în Societatea Nafliunilor, a sprijinit încheierea Pactului Briand°Kellogg, s°a împotrivit Pactului
celor Patru Puteri øi a acflionat împotriva revizuirii Tratatului de la Versailles.

17 Interesantes declarações de Titulesco delegado de Romenia ao Conselho da S.D.N. que desde
ontem se encontra em Lisboa. A figura de Titulesco. Uma saulação a Portugal. As relações entre Portugal
e a Romenia, que votou sempre pela entrada de Portugal no Conselho. As impressões de Eric Drummond.
A obra de dr. Oliveira Salazar [Declarafliile interesante ale d°lui Titulescu, delegatul României în
Consiliul Societæflii Nafliunilor, care se aflæ de ieri la Lisabona. Personalitatea lui Titulescu. El salutæ
Portugalia. Raporturile între Portugalia øi România, care a votat totdeauna pentru ca aceasta sæ fie
admisæ în Consiliul Ligii Nafliunilor. Impresiile lui Sir Eric Drummond. Opera dr. Oliveira Salazar],
în „Diario de Noticias“, 23 iunie 1929.

18 Sr. Titulesco, que chegou a Lisboa para deitar uma vista de olhos por Portugal, confessou a sua
admiraçao pela obra do Sr. ministro das Finanças [Domnul Titulescu soseøte la Lisabona pentru a
vedea în linie directæ Portugalia; el declaræ cæ admiræ opera domnului ministru de Finanfle], în „O
Seculo“, 23 iunie 1929.

19 Nicolae Titulescu — cu cei care l°au însoflit — pæræseøte Madridul la 17 iunie 1929. Viziteazæ
Sevilla (18 iunie), Granada (19 iunie), Tetuan, Tanger (20 iunie), Sevilla (21 iunie). La 22 iunie
1929, pæræseøte Sevilla cu destinaflia Lisabona. În Însemnærile zilnice, Nicolae Titulescu nota:
„Adormit 1. Sculat 7. (6 ore) Dormit cu øapte becuri în ochi færæ sæ simt. // Fæcut bagaje. // La
9 plecat aerodrom. Motorul abia voieøte sæ porneascæ. La 9,20 am decolat. Dupæ o oræ avut rateuri.
Emoflie destul de mare, neputând ateriza în munte øi pæduri. Cu motorul neregulat, ajuns 11,20
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Lisabona. Pilotul (admirabil) a spus cæ nu se poate înapoia la Sevilla cu maøina. // A încercat
risc mare. Dar aøa e viafla.“ — Nicolae Titulescu, Însemnæri zilnice, 22 iunie 1929.

20 Savel Rædulescu (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). Subsecretar 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 colaborator
al lui Nicolae Titulescu. Preøedinte al Comisiei Române pentru Aplicarea Convenfliei de Armistifliu
(noiembrie 1944–aprilie 1945). Arestat øi încarcerat („reflinut administrativ“), færæ a fi fost
condamnat. În legæturæ cu durata detenfliei, informafliile sunt contradictorii. În urmæ cu câteva
decenii, mi s°a dat informaflia cæ, pentru scurt timp, în 1949, a fost reflinut øi interogat în Rusia
Sovieticæ. Savel Rædulescu nici nu mi°a confirmat, nici nu mi°a infirmat aceastæ informaflie în
convorbirile ce le°am avut cu domnia sa. 

21 Alexandru Gurænescu (1882–m.?) Diplomat român. Licenfliat în drept al Universitæflii din
Bucureøti. Grade diplomatice: ataøat de legaflie (1905), secretar de legaflie cls. III (1909), secretar
de legaflie cls. II (1912), secretar de legaflie cls. I (1918), consilier de legaflie (1926), ministru
plenipotenfliar cls. II (1930) øi ministru plenipotenfliar cls. I (1937). A funcflionat la Sofia,
Helsingfors, Stockholm, Lisabona, Belgrad øi Berna. Însærcinat cu afaceri (1928) øi trimis
extraordinar øi ministru plenipotenfliar (1930) la Lisabona; Belgrad (1931); Berna (1938). Pus
în retragere la 1 mai 1941.

22 Augusto César de Almeida Vasconcellos Correia (1867–1951). Om politic øi de stat
portughez. Medic. Profesor universitar. Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (13 noiembrie
1911–16 iunie 1912) øi ministru de Externe. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la
Madrid (1914), la Londra (1918–1919). Delegat al Portugaliei la Societatea Nafliunilor
(1923–1936). Participant la sesiunile 4–22 ale Adunærii Societæflii Nafliunilor. Participant la sesiunile
77–84, 86, 88–90, 91/2, 92/1, 93 ale Consiliului Societæflii Nafliunilor. Membru al Academiei
Diplomatice Internaflionale (1930).

23 Manuel Carlos Quintão Meirelles (1880–1962). Om politic portughez. Ministru de Externe
(12 noiembrie 1928–5 iulie 1929).

24 Potrivit afirmafliilor lui Nicolae Titulescu, diplomatul român a primit 4 ziariøti.
25 În realitate, în 1922. La 30 ianuarie 1922, Ministerul Afacerilor Stræine de la Bucureøti

comunicæ, printr°o telegramæ circularæ, suprimarea misiunilor României de la Madrid, Lisabona,
Haga, Cristiania, Helsinki, Tokyo øi Cairo — AMAE, Probl. 82, vol. 5. Suprimarea efectivæ va
interveni de la 1 aprilie 1922, prin Decretul Regal nr. 1178 din 9 martie 1922 — AMAE, Dosar
nr. 77/P.85. 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 Magalhães [José Maria Barbosa da
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Magalhães. Om politic portughez. Ministru de Externe (februarie–noiembrie 1922)] a luat act
de 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 creazæ; 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 cærei 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.“ — AMAE, Probl. 82, vol. 5.

26 „Diario de Noticias“, 23 iunie 1929. În ciuda tuturor dificultæflilor financiare, Portugalia
øi°a pæstrat dupæ Primul Ræzboi Mondial legaflia de la Bucureøti. La 8 noiembrie 1927, Martino
Teixeire Homen de Brederode, ministrul Portugaliei la Bucureøti, [Martino Teixeire Homen de
Brederode (1866–m.?). Diplomat portughez. Ministru plenipotenfliar în cadrul Ministerului
Afacerilor Stræine al Portugaliei. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al Portugaliei la
Bucureøti (1919–1934). A semnat tratatele de comerfl ale Portugaliei cu România (1927–1929
øi 1931). Membru asociat al Academiei Diplomatice Internaflionale (1929)] a solicitat reînfiinflarea
Legafliei României la Lisabona: „În aceste condiflii, guvernul Republicii Portugheze speræ cæ guvernul
regal român, pe cale de a restabili toate legafliile care au fost suprimate øi de a crea altele noi, va
voi sæ°i dea de asemenea o dovadæ de simpatie øi de prietenie restabilind Legaflia regalæ din
Portugalia, cu un ministru special acreditat în capitala sa“ — AMAE, Probl. 82, vol. 94. La 26
martie 1928, Cancelaria diplomaticæ de la Bucureøti comunicæ Ministerului de Externe al
Portugaliei reînfiinflarea Legafliei României la Lisabona øi acreditarea lui Alexandru Gurænescu
ca însærcinat cu afaceri — Ibidem, Dosar 77/G 44, vol. III. La 27 aprilie 1928 øi°a prezentat
scrisorile de acreditare în aceastæ calitate. La 20 iunie 1930, Alexandru Gurænescu va fi numit
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar — Ibidem.

27 „Diario de Noticias“, 23 iunie 1929.
28 António de Oliveira Salazar (1889–1970). Om de stat portughez. Profesor de economie

politicæ la Universitatea din Coimbra. Deputat (1921). Ca urmare a puciului militar din 1926,
generalul Carmona îl cheamæ la conducerea Ministerului de Finanfle (1928). În aceastæ calitate,
reuøeøte sæ stabilizeze moneda øi sæ echilibreze bugetul. Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (5
februarie 1932–25 septembrie 1968). Ministru de Ræzboi (1936–1947). Ministru de Externe
(24 noiembrie 1936–3 februarie 1947). Preøedinte provizoriu al Portugaliei (18 aprilie–9 august
1951). Introduce un regim dictatorial; stimuleazæ economia, printr°un regim de mari lucræri
publice; reorganizeazæ armata øi marina. Prin Constituflia din 1933, fondeazæ „Noul Stat“ (Estado
Novo), pe baza unui regim autoritar øi corporativ al unui partid unic (L’Unitão Naçional). A
dat bisericii o situaflie privilegiatæ. În 1936 a acordat sprijin moral lui Franco. În timpul celui
de°al Doilea Ræzboi Mondial, deøi a vrut sæ pæstreze neutralitatea flærii, a permis Aliaflilor sæ instaleze
baze în Azore. Pânæ la moarte, a promovat o politicæ de opresiune în interior øi de represiune în
colonii.

29 „Diario de Noticias“, 23 iunie 1929.
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30 „O Seculo“, 23 iunie 1929.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Nicolae Titulescu øi°a început ziua prin primirea decanului Facultæflii de Litere a Universitæflii

din Lisabona — Însemnæri zilnice, 23 iunie 1929.
34 „Vizitat castelul lui Ferdinand de Coburg (tatamare al Regelui nostru Ferdinand); apoi

parcul care e splendid.“ — Însemnæri zilnice, 23 iunie 1929.
35 Luis Teixeire de Sampaio (1875–1945). Diplomat portughez. Øeful Secfliei politice øi

diplomatice a Ministerului de Externe portughez (1919). Ministru plenipotenfliar. Director al
Arhivelor Ministerului de Externe. Director general al Afacerilor Politice (1929). Ambasador øi
secretar general al Ministerului de Externe (1929).

36 Întrevederea cu omul politic portughez, clasificat de istoriografie ca un dictator, a fæcut
ca vizita lui Nicolae Titulescu în Portugalia sæ nu fie menflionatæ pânæ acum în biobibliografiile
consacrate omului politic øi diplomatului român, ignorându°se cæ preocupærile economice øi statutul
politic ale lui António Oliveira Salazar la sfârøitul deceniului al treilea al secolului XX nu prefigurau
evoluflia de mai târziu spre totalitarism.

37 Ziarele portugheze au læsat sæ se înfleleagæ cæ aceastæ convorbire a durat câteva ore, ceea ce
este inexact. În realitate — dupæ cum noteazæ Nicolae Titulescu în Însemnærile zilnice — diplomatul
român l°a væzut pe Salazar la orele 16 øi a pæræsit Lisabona la orele 16,50.

38 „O Seculo“, 24 iunie 1929.
39 „Diario de Noticias“, 24 iunie 1929.
40 Sterie Diamandi, Galeria dictatorilor (Pilsudski, Atatürk, Mussolini, Salazar, Hitler), Editura

„Cugetarea“, Bucureøti, [f.a.], pp. 275–302.
41 S., nr. 265, Lisabona, 26 iunie 1929, Alexandru Gurænescu cætre G.G. Mironescu, ministrul

Afacerilor Stræine, la Bucureøti — AMAE, Fond 71, 1920–1944, Portugalia, Relaflii cu Anglia,
1938–1944, vol. 16.

42 Tomas António Garcia Rosada (1864–m.?). General portughez. Ambasador la Londra
(1926).

43 În cadrul unui dejun oferit la „Claridge’s“, la care au participat diplomafli portughezi øi
români — cf. Nicolae Titulescu, Însemnæri zilnice, 21 mai 1930.

44 António Óscar de Fragoso Carmona (1869–1951). Om politic øi de stat portughez. Pre-
øedinte al Portugaliei (9 iulie 1926–18 aprilie 1951) (pânæ la 29 noiembrie 1926, preøedinte
provizoriu, apoi, între 29 noiembrie 1926 øi 15 aprilie 1928, preøedinte interimar).

45 „Universul“, 25 mai 1930.
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Evolufliile politice pe plan european, noile tendinfle care se manifestau
la nivelul relafliilor dintre Marile Puteri, exigenflele edificærii unui sistem
de securitate colectivæ, persistenfla unor pericole tot mai preocupante la
graniflele flærii, l°au fæcut pe Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Stræine,
ca exponent al cercurilor guvernante româneøti, sæ°øi concentreze atenflia
cu prioritate, dincolo de orice rafliuni ideologice, asupra problemei nor-
malizærii raporturilor cu Uniunea Sovieticæ.

Luarea în considerare a factorului sovietic i°a fost impusæ de mai multe
elemente:

– Ponderea geograficæ, demograficæ, economicæ øi militaræ a Uniunii
Sovietice, care fæcea din ea, încæ din anii ’30, un factor de putere;

– Uniunea Sovieticæ era o flaræ limitrofæ României, faflæ de care exprima
pretenflii teritoriale;

– Dupæ instaurarea regimului hitlerist în 1933, Uniunea Sovieticæ pærea
cæ abandoneazæ spiritul de la Rapallo (cooperarea sovieto°germanæ) øi cæ
se îndreaptæ spre o colaborare cu statele interesate în menflinerea statu-
quo°ului teritorial;

– Nerealizarea unei apropieri franco°sovietice ar fi dus în mod automat
la o apropiere germano°sovieticæ.

117

George G. Potra

Nicolae Titulescu
Pro°memoria privind Pactul de asistenflæ mutualæ româno°sovietic

(Montreux, 29 octombrie 1935)

„Acei ce nutresc asemenea idei joacæ la loterie 
soarta flærii“*

* Articol publicat în „Adeværul literar øi artistic“, an XI, nr. 605, 19 februarie 2002, pp. 8–9.

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 117



Lui Nicolae Titulescu, titularul de la Palatul Sturdza, îi erau foarte clare
efectele negative ale menflinerii unei situaflii anormale în raporturile bilaterale
româno°sovietice, ale læsærii Uniunii Sovietice în afara eforturilor de edificare
a unui sistem de securitate colectivæ.

Asemenea convingeri l°au fæcut în 1929 sæ accepte punerea în aplicare
anticipatæ, prin Protocolul de la Moscova, a Pactului Briand°Kellogg; ca
în 1932 sæ reia negocierile cu URSS privind încheierea unui Pact de neagre-
siune; ca la 3–5 iulie 1933 sæ semneze la Londra Convenfliile pentru definirea
agresiunii; ca la 9 iunie 1934, prin schimb de scrisori cu M.M. Litvinov,
comisarul sovietic pentru Afacerile Externe, sæ procedeze la reluarea relafliilor
diplomatice româno°sovietice; ca la 18 septembrie 1934 sæ semneze, alæturi
de reprezentanflii a numeroase state, invitaflia adresatæ URSS de a intra în
Societatea Nafliunilor ø.a.

Toate aceste acte politice majore — al cæror efect avea sæ se identifice
imediat, atât pe plan european, cât øi pe planul relafliilor bilaterale româno°so-
vietice — în care Nicolae Titulescu a fost implicat sau la care a fost asociat
într°un fel sau altul au avut aprobarea expresæ a cercurilor guvernante
româneøti øi a Regelui Carol al II°lea.

Pe scena politicæ europeanæ, în primævara anului 1935 intervin acte care
vor impune României luarea în considerare a noi paøi pe linia relafliilor cu
Uniunea Sovieticæ.

La 2 mai 1935 se semneazæ la Paris Tratatul de asistenflæ mutualæ fran-
co°sovietic, iar la 16 mai 1935 se semneazæ la Praga Tratatul de asistenflæ
mutualæ cehoslovaco°sovietic.

Nimænui nu°i va trece prin cap sæ°i califice, nici atunci, nici ulterior,
pe Pierre Laval øi pe Edvard Benes, drept „comuniøti“.

În acest context, România îøi pune problema consolidærii securitæflii
europene øi a situafliei sale pe plan internaflional printr°un act similar celui
întreprins de cei mai fideli aliafli ai sæi.

La 12 iulie 1935, Carol al II°lea øi Cabinetul Gheorghe Tætærescu îl
autorizeazæ pe Nicolae Titulescu sæ negocieze øi sæ semneze un Pact de
asistenflæ mutualæ cu URSS.
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Indiscrefliile fæcute de guvernanflii români în legæturæ cu decizia din 12
iulie 1935, prin care øefului diplomafliei româneøti i se acordau depline puteri
pentru negocierea øi încheierea unui Pact de asistenflæ mutualæ cu URSS
(la 14 iulie 1935 guvernul Tætærescu îi confirmæ în scris aceste depline pu-
teri), au generat, în ciuda precizærilor øi dezminflirilor lui Nicolae Titulescu,
o furibundæ campanie de presæ øi o amplæ acfliune subteranæ — inclusiv
pe lângæ Rege øi primul°ministru, ca sæ nu mai vorbim de alfli membri ai
guvernului, deputafli øi senatori, directori de opinie publicæ — din partea
unor partide øi personalitæfli politice care se situau pe o poziflie potrivnicæ
unui asemenea pact.

Opfliunea lui Nicolae Titulescu nu era un impuls conjunctural sau un
act de mimetism politic, ci convingerea însæøi cæ semnarea unui asemenea
pact era o necesitate politicæ, pe care flara nu o putea ignora.

Deøi se afla în stræinætate majoritatea timpului, pentru întrevederi, con-
sultæri, negocieri, pe varii probleme, în diverse capitale, în organizaflii øi la
conferinfle internaflionale, Nicolae Titulescu avea suficiente informaflii
privind conjuraflia de la Bucureøti, realizând cæ lupta avea sæ se câøtige sau
sæ se piardæ pe frontul intern, în care duømænia adversarilor se întâlnea cu
slæbiciunea øi cameleonismul guvernanflilor.

Aflat la Montreux, Nicolae Titulescu definitiveazæ, la 29 octombrie 1935
— cæci, desigur, ne aflæm în fafla unei gândiri îndelungi øi profunde — un
aide°mémoire, care sintetiza fondul de idei, argumente øi contraargumente
necesar susflinerii în fafla propriilor guvernanfli — în circumstanflele unor
crescute incertitudini, dar øi a opozifliei, a cærei ostilitate devenea mai arti-
culatæ, mai coerentæ øi mai virulentæ —, a opfliunii pentru semnarea Pactului
de asistenflæ mutualæ cu URSS.

Acest document — aflat în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe —
vede azi pentru prima oaræ lumina tiparului, publicarea fæcându°se dupæ
toate regulile de editare øtiinflificæ, corecturile fiind exclusiv de ordin ortografic.

Punctul de vedere formulat de Nicolae Titulescu în acest document de
referinflæ nu este întru nimic surprinzætor, integrându°se perfect în gândirea
marelui nostru conaflional privind securitatea europeanæ, politica alianflelor
øi relafliile de bunæ vecinætate.
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Focalizând asupra Pactului de asistenflæ mutualæ cu URSS, acest aide°mé-
moire — a cærui publicare completeazæ cunoaøterea istoricilor diplomafliei
româneøti privind un moment cheie — se relevæ ca una dintre cele mai
strælucite creaflii româneøti de gândire politicæ externæ, în care se regæsesc
juristul øi diplomatul de geniu, analiza øi demonstraflia impunând forfla øi
rigoarea argumentelor de drept irefutabile.

Acest document — asupra cæruia nu consideræm necesar sæ detaliem,
el vorbind de la sine prin substanfla øi arhitectura færæ reproø a analizei øi
demonstrafliei — întæreøte convingerea cæ omul politic øi diplomatul român
a fæcut o politicæ a realitæflilor, cæ Nicolae Titulescu a fæcut tot posibilul,
ca patriot român, pentru definirea, promovarea, susflinerea øi apærarea inte-
reselor româneøti, cærora le°a fost slujitor pânæ la trecerea în eternitate, cu
øase decenii în urmæ, luându°øi locul în Panteonul naflional.

Montreux, 29 octombrie 1935

Alianfla României cu URSS se impune ca o necesitate politicæ, de la care
flara nu se poate depærta færæ a sacrifica interesele ei vitale.

Ea este unicul remediu eficace — chiar dacæ eficacitatea n°ar fi totalæ,
chiar dacæ ea ar implica inconveniente din multe puncte de privire — contra
aøa°zisului pericol rus. Dacæ ar avea un pic de simfl politic, acei care agitæ
spectrul pericolului rus ar trebui sæ fie primii a realiza cæ pentru a°l conjura,
disproporflia de forfle nu impune lupta, ci asociaflia.

Alianfla cu Rusia reprezintæ însæ ceva øi mai important. Ea alcætuieøte
prima etapæ pe drumul care duce la acoperirea Europei Centrale øi Sud°Estice
printr°o reflea de acorduri regionale, care, dacæ nu pot împiedica ræzboiul,
pot totuøi face ca teatrul lui de operaflie sæ nu fie în chip necesar România.
E vorba aci de cel mai precumpænitor interes al vieflii noastre de stat. Pe
urma unui ræzboi dus pe pæmântul flærii, România nu poate ieøi decât: sau
împærflitæ, dacæ a fæcut o greøealæ de politicæ externæ, adicæ dacæ s°a alipit
grupului de puteri care, la sfârøitul ræzboiului, va ieøi înfrânt; sau mutilatæ,
dacæ n°a fæcut o greøealæ de politicæ externæ, dar, dacæ, dat fiind slæbiciunea
organizærii actuale a apærærii naflionale, ea s°ar bizui pe forflele aliaflilor ei
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ca sæ reintre în hotarele de azi. Greu de presupus ca, într°o asemenea ipotezæ,
Marile Puteri, de concursul cærora depinde reînfiinflarea României, sæ nu
profite de situaflie, pentru a impune corectærile de graniflæ, cu care pentru
ele se confundæ revizuirea art.19 din Pact.

A evita ræzboiul pe pæmântul românesc e deci un dictat al instinctului
naflional, care se impune tuturor românilor, færæ deosebire de partid sau
de opiniune.

Atâta numai cæ unii væd în ne°alianfla cu URSS condiflia împlinirii acestui
imperativ categoric naflional; pe când eu væd tocmai în alianfla cu URSS
fie condiflia împlinirii lui, fie reducerea la minimum a relelor ce se pot ivi
pentru noi dintr°un ræzboi dus pe pæmântul României.

O analizæ de aproape a situafliunilor cærora am fi chemafli sæ facem faflæ
o va învedera cu prisos.

I

Ipoteza pe care o are în minte oriøicine când vorbeøte de pericolul unei
alianfle cu URSS e aceea a unui atac al Germaniei împotriva Cehoslovaciei.
Prin trecerea trupelor ruseøti pe pæmântul României spre a veni în ajutorul
Cehoslovaciei se creeazæ un act ostil împotriva Germaniei, care va ataca
România, cu toate consecinflele ræzboiului pe teritoriul nostru.

Oricine raflioneazæ astfel — øi regret sæ constat cæ imensa majoritate a
celor ce se ocupæ de politicæ externæ la noi raflioneazæ astfel — dovedeøte
o lipsæ de cunoøtinflæ a angajamentelor noastre internaflionale øi o lipsæ de
reflexie, care îi descalificæ de a fi judecætori în orice chestie politicæ.

Cum un atac al Germaniei împotriva Cehoslovaciei nu se poate concepe
færæ intrarea în acfliune a Ungariei øi a Franflei, România este deja legatæ
sæ combatæ Germania prin angajamentele existente, toate luate nu de mine,
ci de Take Ionescu1, Ion Brætianu2, Mareøalul Averescu3.

Ca ministru de Externe în Cabinetul Averescu, Take Ionescu a semnat
Tratatul M[icii] Înflelegeri de la 1921, care obligæ România sæ intre în acfliune
ori de câte ori e vorba de un atac al Ungariei, independent de faptul cæ el
s°ar petrece conjunct cu Germania (cazul Cehoslovaciei) sau cu Italia (cazul
Iugoslaviei).
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Ca ministru de Externe în Cabinetul Ion I.C. Brætianu, I.Gh. Duca4 a
încheiat alianfla noastræ cu Franfla, care repetæ aceleaøi obligafliuni faflæ de
Franfla. Mitilineu5, în Cabinetul Mareøalului Averescu, a semnat tratatul
încheiat de Duca.

Practica politicii faflæ de Mica Înflelegere øi Franfla a fost o moøtenire,
când în oct[ombrie] 1932 am luat direcfliunea M[inisterului] Af[acerilor]
Stræine. Faflæ de ea sunt un succesor, nu un creator.

Creator am fost când în februarie 1933 am cerut ca, prin Noul Pact de
Organizare, sæ disparæ caracterul leonin6 al M[icii] Înflelegeri din 1921 øi
sæ joace øi faflæ de URSS solidaritatea Cehoslovaciei øi a Iugoslaviei cum
juca a noastræ faflæ de Italia øi Germania.

Creator am fost când, pe urma stræduinflelor mele, s°a semnat, la 9 fe-
bruarie 1934, Pactul Balcanic øi am dat pe mâna Turciei apærarea securitæflii
României øi a Iugoslaviei cu privire la Bulgaria, asigurându°ne astfel o
pretinsæ libertate de miøcæri în Europa Centralæ.

Creator am fost când, dupæ 17 ani de ostilitate, am substituit, cu luptæ
contra exageraflilor, raporturilor periculoase cu URSS, raporturile prieteneøti
de azi, atât de prieteneøti încât unii væd în ele o primejdie naflionalæ.

Sunt deci la largul meu sæ vorbesc de obligafliunile Rom[âniei] faflæ de
Cehosl[ovacia] faflæ de un atac german, cæci nu sunt întru nimic opera mea.

Ele fac într°atâta parte din politica tradiflionalæ a flærii, încât Suveranul,
în mod instinctiv, la 16 octombrie 1935, ræspunzând discursului ministrului
Cehoslovaciei, a spus cæ dacæ alianfla cu Ceh[oslovacia] øi°a dat roadele în
timp de pace, ea se va adeveri cu atât mai eficace în timpurile grele ce pot
veni.

Nimic mai natural, când ne reamintim cæ cu prilejul vizitei Regelui
Alexandru la Sinaia, în ianuarie 1933, Regele Carol a dat asiguræri cæ dacæ
Italia va ataca Iugoslavia nu e casus foederis7, dar dacæ Italia va ataca cu
Ungaria, România va face ræzboi Ungariei (deci øi Italiei).

Iar cu prilejul vizitei Prinflului Paul8 la Sinaia, Regele Carol, cu o since-
ritate absolutæ, îi spunea, la 13 iulie 1935, cæ dacæ Germania øi Ungaria
atacæ Cehoslovacia, România intræ în ræzboi, cu orice risc, alæturi de
Cehoslovacia.
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Deci, în cazul unui atac al Germaniei contra Cehoslovaciei, mult temutul
ræzboi cu Germania nu e consecinflæ a unei eventuale alianfle cu Rusia, ci
comandamentul unei obligaflii existente.

Alianfla cu Rusia ar putea deci aduce un spor de securitate României în
situafliunea creatæ de angajamentele ei preexistente, în niciun caz un spor
de obligaflie.

S°ar putea crede însæ: alianfla cu URSS implicæ øi dreptul de trecere al
trupelor ruseøti pe teritoriul românesc.

Eroare. Chiar færæ un tratat de alianflæ, URSS are dreptul a trece trupele
sale prin România, în virtutea Pactului Soc[ietæflii] Nafl[iunilor].

Articolul 16, par[agraful] 3 din Pact dispune:
„Membrii Soc[ietæflii] Nafl[iunilor] vor lua dispozifliunile necesare pentru

a uøura trecerea pe teritoriul lor a forflelor oricærui Membru al Soc[ietæflii]
Nafl[iunilor], care participæ la o acfliune comunæ, pentru a face sæ se respecte
angajamentele Soc[ietæflii]“

Dacæ s°a gæsit o unanimitate la Soc[ietatea] Nafl[iunilor] pentru a declara
o flaræ indiferentæ ca Etiopia, victima unei agresiuni din partea unei flæri
care se bucuræ de toate simpatiile ca Italia, nicio îndoialæ cæ o flaræ care se
bucuræ la Geneva de toate simpatiile ca Cehoslovacia va întruni øi mai lesne
unanimitatea împotriva unei flæri cu mai pufline simpatii, ca Germania, azi
nici membræ9 a Soc[ietæflii] Nafl[iunilor], dar pânditæ de tofli ca agresoarea
de mâine.

Art. 16 nu mai e azi de domeniul teoriei. Când URSS ne°ar reclama
dreptul de trecere øi l°am refuza, am risca sæ vedem art. 16 din Pact jucând
împotriva noastræ. Am refuzat sæ aplicæm art. 16: suntem în rupturæ de
Pact øi coalizæm împotriva noastræ statele decise sæ aplice sancfliunile. Sæ
nu uitæm cæ tratatul ceho°sovietic, în virtutea cæruia ni s°ar cere trecerea,
e unul din acele acorduri regionale de securitate permise de art. 21 din Pact,
pentru cæ sunt o regulamentare contractualæ øi anticipatæ a sancfliunilor
prevæzute de art. 16.

În rezumat, situaflia se prezintæ astfel:
a) færæ o alianflæ cu URSS avem øi ræzboiul cu Germania øi trecerea trupelor

ruseøti pe teritoriul nostru;
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b) cu o alianflæ cu URSS avem cel puflin, ca o compensare a acestor rele
certe, un supliment de securitate.

II

S°ar putea naøte însæ gândul — øi mulfli o spun pe faflæ: alianfla cu
Cehoslovacia este cauza relelor. Sæ n°o executæm, spun unii. Sæ gæsim mijlo-
cul de a ræmâne neutri faflæ de ea, exprimæ alflii aceeaøi idee.

Acei ce nutresc asemenea idei joacæ la loterie soarta flærii.
Un ræzboi germano°ceh atrage imediata intervenfliune a Franflei, condi-

fliune sine qua non a intervenfliunii sovietice.
Dacæ Franfla n°ar interveni, nu intervin nici Sovietele øi chestia care ne

intereseazæ nu se pune.
Dar, odatæ Franfla øi Sovietele intrate în ræzboi, neexecutarea obligafliunilor

României înseamnæ pentru aceste 2 Mari Puteri trecerea noastræ în câmpul
german.

Dacæ Franfla ar aøtepta Conferinfla Pæcii pentru a trage consecinflele unei
atari atitudini, situaflia geograficæ nu permite Sovietelor aøteptarea.

De teamæ ca Germania sæ nu ne ocupe øi sæ ducæ ræzboiul pe Nistru,
Sovietele ne vor ocupa ele ca sæ ducæ ræzboiul pe Tisa.

De data aceasta, nu mai este vorba de trecerea trupelor într°un spirit
internaflional øi amical, ci de mæsuri de conservare, pe urma cærora putem
avea certitudinea cæ paguba cea mai micæ va fi pierderea definitivæ a
Basarabiei, dacæ Franfla øi Sovietele ies învingætoare, sau pierderea unei mari
pærfli din Transilvania, dacæ Germania câøtigæ ræzboiul, sau pierderi în ambele
direcfliuni, foarte posibil, cæci România n°a fost cu nimeni. Ea a pæstrat o
neutralitate, având pecetea unui pæcat: repudierea unui angajament luat.

România, peste lipsa ei de forfle materiale, a suprapus oribila povaræ a
unei lipse de forflæ moralæ.

Acei care ne°au reproøat excesul de noroc avut la Conferinfla Pæcii din
1920, vor avea prilejul sæ facæ corecturile necesare, sub nivelul dreptæflii
desigur, cæci acolo unde nu e simpatie nu poate fi dreptate adeværatæ.

Dacæ executarea obligafliunilor faflæ de Ceh[oslovacia] ne impune
inconvenienflele unei alianfle cu URSS, færæ sæ ne dea în schimb avantajele,
neexecutarea obligafliunilor faflæ de Ceh[oslovacia] echivaleazæ cu un ræzboi
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declarat lui URSS. Peste aceasta se adaugæ ruperea relafliunilor actuale cu
Franfla, M[ica] Înfl[elegere] øi Înfl[elegerea] Balcanicæ.

III

Dacæ acesta este bilanflul unei atitudini negative faflæ de URSS, sæ exa-
minæm în schimb avantajele pentru România a[le] unei atitudini pozitive.

Ce ne°ar aduce un tratat de alianflæ cu URSS:
a) Întâi, statornicirea unor raporturi de prietenie în timp de pace, indis-

pensabile Rom[âniei] când e vorba de un popor de 170 milioane [de oameni]
øi în plus de un vecin.

Adeværatul agresor, împotriva cæruia un asemenea tratat ar fi încheiat,
ar fi Sovietele înseøi. Nimic nu ne poate garanta mai bine Basarabia decât
obligaflia Sov[ietelor] de a ne apæra toate hotarele.

b) Al doilea, putinfla de înarmare. Færæ un tratat de alianflæ, orice material
de ræzboi adus în România poate fi considerat ca suspect de Moscova. Cu
un tratat de alianflæ, am putea, ca øi Turcia, sæ cumpæræm material de ræzboi
chiar în Germania.

c) Dacæ un ræzboi ar izbucni mai repede decât ne°am aøtepta øi am fi
cu adeværat în imposibilitate de a ne bate, mult mai lesne am putea obfline
dreptul de a ræmâne neutri, fiind aliafli, cæci nu suntem suspectafli. Am avut
o experienflæ personalæ cu Grecia, care, numai dupæ ce a devenit aliata
Iugoslaviei prin Pactul Balcanic, a putut sæ facæ sæ triumfe punctul ei de
vedere, drept cæ cu Italia nu se poate bate, øi cæ e în interesul Înfl[elegerii]
Bal[canice] a ræmâne în aceastæ ipotezæ neutræ, apærând Salonicul în interesul
nostru al tuturor.

d) Ca aliat, obflii mult mai uøor garanfliile de retragere a trupelor, fixând
puncte speciale de trecere, asiguræri internaflionale cu privire la Basarabia
etc. (tratatul din 1920 are 3 membri permanenfli în Consiliu ca semnatari).

e) Cum scopul nostru trebuie sæ fie evitarea ræzboiului øi în orice caz
evitarea pe teritoriul românesc, cum noi facem politicæ de realitæfli øi nu
neglijæm nici realitatea germanæ, cum nu neglijæm nici realitatea rusæ,
eforturile noastre trebuie sæ tindæ la aplanarea tensiunii ceho°germane. Mai
prefluitæ va fi de Germania o Românie care nu e la cheremul Rusiei, ca una
care prinsæ între 2 focuri n°a øtiut sæ evite pe niciunul.
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f) Un tratat de alianflæ cu Rusia nu e decât transpunerea într°un instru-
ment bilateral a obligafliunilor din Pact, de fapt, el nu aduce sarcini noi,
ci beneficii noi, rezultând din caracterul de instrument de dat unor
obligafliuni de ordin general.

IV

Existæ o incompatibilitate între tratatul nostru de alianflæ cu Polonia10

øi unul cu URSS?
Tot atâta cât existæ între Pactul Soc[ietæflii] Nafl[iunilor] øi alianfla cu

Polonia sau tratatul franco°rus øi cel franco°polonez. Noi vom apæra Polonia
contra Sovietelor.

Tratatul cu Polonia prevede alianflele care au de scop a apæra tratatele
semnate în comun de România øi Polonia. Cum aceste alianfle nu se pot
face decât cu vecinii, Sovietele nu sunt exceptate.

Cât despre dreptul de trecere, Polonia este datoare conf[orm] art. 16
sæ°l asigure pe teritoriul ei. Îi læsæm opfliunea.

Într°un caz, dreptul de trecere al art. 16 ar stânjeni Polonia: când ar fi
agresoare.

Dar noi suntem aliaflii unei Polonii atacate, nu agresoare. Øi în aceste
limite, ne vom împlini cu sfinflenie obligafliunile.

V

Cât despre neøtiutori, pretenflioøi øi urlætori, care n°au reflectat la nimic
din cele ce preced, øi totuøi îøi iau ca meserie sæ facæ fericirea României, ei
îmi sugereazæ douæ reflexii:

a) Dacæ ar vedea aøa clar interesul românesc, pentru ce Sovietele væd
mai mult ca ei decât ca mine, nearætând nicio predilecflie pentru un tratat
de asistenflæ mutualæ. Din moment ce au deja ce le°ar da un asemenea tratat,
pentru ce ar plæti ce au cu sarcini suplimentare?

b) Aceasta pentru cei de bunæ credinflæ. Pentru ceilalfli, ei nu vor un tratat
cu Sovietele pentru cæ aceasta ar întæri situaflia Regelui. Dinastia Neînco-
ronatæ voieøte ca Dinastia cu Coroanæ sæ aibæ mereu o ranæ sângerândæ:
pericolul de stânga.

În conøtiinfla mea, sunt înainte de toate pentru un tratat cu URSS pentru
cæ sunt adânc monarhist.
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NOTE
1 Dumitru (Take) Ionescu (1858–1922). Om politic øi de stat român. Lider al Partidului

Conservator Democrat, al Partidului Conservator Naflionalist, al Partidului Conservator Democrat
Unionist. De mai multe ori ministru øi prim°ministru (1921–1922). Adept al intrærii României
în ræzboi alæturi de Antantæ. Ca ministru de Externe (13 iunie 1920–17 decembrie 1921) a fost
unul dintre inifliatorii øi creatorii Micii Înflelegeri.

2 Ion (Ionel) I.C. Brætianu (1864–1927). Om politic øi de stat român. Preøedinte al Partidului
Naflional Liberal (1904–1927). De mai multe ori ministru øi prim°ministru (1908–1910;
1914–1918; 1919; 1922–1926; 1927). Øeful delegafliei române la Conferinfla de Pace de la
Versailles.

3 Alexandru Averescu (1859–1938). Militar, om politic øi de stat român. A fost în mai multe
rânduri ministru øi prim°ministru (1918; 1920–1921; 1926–1927).

4 Ion Gh. Duca (1879–1933). Om politic øi de stat român. Preøedinte al Partidului Naflional
Liberal (1930–1933). De mai multe ori ministru øi prim°ministru (1933). Ministru de Externe
(19 iunie 1922–27 martie 1926).

5 Ion M. Mitilineu (1868–1946). Jurist, om politic øi de stat român. Licenfliat în drept (1888).
Doctorat în drept la Paris. Avocat în Baroul de Ilfov. Magistrat. Procuror la Tribunalul Ilfov.
Membru al Partidului Conservator. 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). Ministru: de Justiflie (4 iunie–24 octombrie 1918);
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 øi senator.

6 Contract leonin — contract prin care una dintre pærfli îøi rezervæ beneficiul cel mai mare
sau contract prin care una dintre pærfli este scutitæ de a participa la pierdere.

7 Casus foederis — expresie latinæ cu sensul „situaflia prevæzutæ în tratatul de alianflæ“; desemneazæ
clauza, cuprinsæ într°un tratat de alianflæ, ce prevede în anumite condiflii obligaflia statelor membre
de a acfliona în comun.

8 Dupæ asasinarea Regelui Alexandru I, având în vedere minoratul lui Petru al II°lea, Prinflul
Paul îndeplineøte calitatea de regent.

9 La 14 octombrie 1933, Germania s°a retras din Liga Nafliunilor øi a pæræsit Conferinfla
internaflionalæ pentru dezarmare de la Geneva.

10 Tratatul de garanflie între România øi Polonia s°a semnat la 26 martie 1926, la Bucureøti.
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Aprobat øi sprijinit pânæ la mijlocul anului 1935 de imensa majoritate
a establishment-ului românesc, Nicolae Titulescu va fi ulterior din ce în ce
mai mult indicat drept duøman nu doar de cætre legionari — aceøtia o
fæcuseræ mai de mult, condamnându°l în numeroase rânduri la moarte, dar
nu pentru rafliuni de politicæ externæ, ci pentru rolul avut de omul politic
român în scoaterea Gærzii de Fier în afara legii —, ca øi de cætre oameni
politici precum Octavian Goga, A.C. Cuza, Gheorghe I. Brætianu,
Alexandru Vaida°Voevod, Nicolae Iorga ø.a. Rafliunile atacurilor oamenilor
politici români — cærora, în ciuda violenflei acuzelor de fond øi adesea
suburbane — au fost diferite, flinând în unele cazuri de alte opfliuni de
politicæ externæ, iar în alte cazuri de temerea cæ negocierea øi semnarea unui
tratat de asistenflæ mutualæ cu Uniunea Sovieticæ ar fi însemnat o cedare
faflæ de colosul de la Ræsærit.

La aceste atacuri s°au adæugat acfliuni concertate ale Germaniei lui Hitler,
Italiei lui Mussolini, Poloniei lui Beck, Iugoslaviei lui Stojadinoviç, Ungariei
lui Horthy, care din rafliuni doar parflial coincidente au dezlænfluit o furi-
bundæ campanie de presæ, respectivele regimuri mobilizându°øi în acelaøi
timp — cu øi mai mare eficienflæ — forflele politice, diplomatice, militare
øi economice, pentru a obfline renunflarea la proiectul semnærii de cætre
România a unui Pact de asistenflæ mutualæ cu URSS.
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George G. Potra

Nicolae Titulescu
Pro°memoria privind Pactul de asistenflæ mutualæ româno°sovietic

(Bucureøti, 10 noiembrie 1935)

„Viitorul va dovedi cæ am avut dreptate“*

* Articol publicat în „Adeværul literar øi artistic“, an XI, nr. 606, 26 februarie 2002, pp. 3, 7.
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Discreflia ce s°a pæstrat în jurul contactelor øi negocierilor propriu°zise
— de altfel fireascæ — øi caracterul sumar øi adesea ambiguu al ræspunsurilor
lui Nicolae Titulescu la interpelærile parlamentare sau la declarafliile tæioase
ale unor opozanfli øi adversari fæcute pe aceastæ temæ au alimentat øi ele tot
felul de speculaflii, laitmotivul aberant al acuzelor criminale fiind acela de
Titulescu — „om al Sovietelor“; „vândut“; „slujitor al iudeo°masoneriei øi
Internaflionalei comuniste“; „trædætor“; „comunist“ ø.a. ø.a.

Cele douæ curente ostile — intern øi extern — au avut impact asupra
guvernanflilor de la Bucureøti, cu atât mai mult cu cât la nivelul acestora
nu exista fermitatea øi consecvenfla de care øeful diplomafliei româneøti avea
nevoie pentru ca proiectul sæ poatæ fi promovat øi concretizat.

Nicolae Titulescu avea sæ constate cu surprizæ, ba chiar cu stupoare, cæ
Regele Carol al II°lea øi primul°ministru Gheorghe Tætærescu manifestau
slæbiciune, înclinaflii spre cedare faflæ de contestatarii din interior, ca øi faflæ
de adversarii din exterior.

Sosit în capitala României la sfârøitul primei decade a lunii noiembrie
1935, Nicolae Titulescu are întrevederi øi convorbiri cu factori de ræspundere
øi constatæ cæ ceva se schimbase la Bucureøti, cæ exista riscul ca orientarea
politicæ oficialæ stabilitæ øi aprobatæ de guvern sæ sufere modificæri sub-
stanfliale.

Întrevederile øi convorbirile îndelungi avute cu Dinu Brætianu, øeful
Partidului Naflional Liberal, la 9 noiembrie 1935, øi cu Gheorghe Tætærescu,
preøedintele Consiliului de Miniøtri, la 10 noiembrie 1935 — consemnate
într°un aide°mémoire întocmit la capætul acestora, înscris aducând pe alocuri
cu o stenogramæ, aflat, ca øi cel publicat în numærul precedent, în Arhiva
Ministerului Afacerilor Externe — îl conduc pe Nicolae Titulescu la con-
cluzia cæ nu se mai bucura, în termenii convenifli anterior, de sprijinul
Partidului Naflional Liberal, al Guvernului øi al Regelui, în negocierea øi
semnarea Pactului de asistenflæ mutualæ cu Sovietele.

Discufliile purtate cu Dinu Brætianu, dar mai ales cu Gheorghe Tætærescu,
relevau lipsa de fermitate a Partidului øi Guvernului în susflinerea pozifliilor
convenite øi aprobate cu câteva luni în urmæ øi, mai mult decât atât, puneau
în evidenflæ lipsa de fair play în contactele acestora cu ministrul de Externe
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în sæptæmânile øi lunile de dupæ 12 iulie 1935, læsându°l pe Nicolae Titulescu
færæ un sprijin real într°un demers de cea mai mare ræspundere.

Echivocul øi poltroneria celor care trebuiau primii sæ°l susflinæ, dat fiind
faptul cæ aceastæ poziflie fusese aprobatæ la nivelul Guvernului øi la nivelul
Regelui, îl determinæ pe Nicolae Titulescu sæ demisioneze la 10 noiembrie
1935.

Nicolae Titulescu constata acum cæ nu mai era vorba de meschinæriile
cotidiene din partid sau din guvern, de poziflii øi interese partizane, de intrigi,
ræfuieli sau lovituri sub centuræ care se cantonau, în ultimæ instanflæ, la scena
politicæ internæ, ci de lipsa de seriozitate, de rectitudine øi ræspundere politicæ
în probleme majore, ceea ce afecta interesul naflional, intuind în consecinflæ
efectele dezastruoase pe care le are pe plan internaflional perceperea unui
asemenea joc politic.

Ca oricare dintre demisiile sale, aceasta, ca cele de dinainte øi de dupæ,
avea sæ fie respinsæ, cæci acceptarea ei ar fi avut în rândurile opiniei publice
româneøti øi europene (øi nu numai) un uriaø ecou negativ, pentru cæ ea
ar fi fost înregistratæ cu maximæ îngrijorare la Paris øi la Londra, dar øi în
alte capitale prietene din întreaga lume, øtirbind încrederea în guvernul de
la Bucureøti.

Nu va fi însæ nici pe departe ultima confruntare care va duce la momente
de periculoasæ crizæ guvernamentalæ øi de dramaticæ crizæ existenflialæ.

Politicienii de pe Dâmbovifla au manipulat de fiecare datæ cu o øtiinflæ
demnæ de cauze mai bune pentru a depæøi momentele de incertitudine sau
de crizæ, urmærind conjunctura cea mai favorabilæ pentru a°i da lui Nicolae
Titulescu lovitura de graflie.

La 29 august 1936, acesta era înlæturat din viafla politicæ româneascæ,
frângând nu doar un destin individual, ci alterând chiar un curs naflional.

La sfârøitul anului 1937, Nicolae Titulescu revenea încæ o datæ asupra
problemei Pactului de asistenflæ mutualæ româno°sovietic, proiect abandonat
dupæ eliminarea sa, formulând o judecatæ premonitorie pe care — în ciuda
criticaøtrilor de ieri øi de azi — nu o putem ignora:
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„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.

Acord acestor cuvinte întreaga gravitate pe care judecata mea politicæ a
putut°o câøtiga în decurs de aproape 20 de ani.“

La capætul a øase decenii øi jumætate de la acest strigæt al Rafliunii însæøi
— decenii care au cunoscut ræzboaie, calde øi reci, fascism, nazism øi
comunism, naøterea unor blocuri militare øi destræmarea unor imperii,
ascensiunea øi dispariflia unor dictatori — România nu poate ræmâne mutæ
la marile interogaflii pe care Nicolae Titulescu le°a rostit, convins fiind de
existenfla øi perpetuarea factorului rus printre realitæflile ineluctabile aflate
la granifla spafliului geografic øi istoric în care dæinuim în al treilea mileniu
de existenflæ.

This was a good Man!

Bucureøti, 10 noiembrie 1935
Când am fost ieri la Dinu Brætianu1, øeful Part[idului] Nafl[ional]

Lib[eral], acesta mi°a spus cæ douæ persoane i°au vorbit numai pânæ acum
de un pact româno°sovietic: Tætærescu øi Regele.

Cu prilejul vânætoarei de sæptæmâna trecutæ (4 noiembrie), Tætærescu
a spus lui Dinu Br[ætianu] cæ un pact cu Sovietele îi dæ aprehensiunea cæ
opinia publicæ nu°l agreeazæ øi cæ el este împotriva acestui Pact. Dinu
Bræt[ianu] a ræspuns cæ øi el tot aøa.

La vânætoare, Regele l°a întrebat pe D[inu] B[rætianu] dacæ este pentru
un Pact cu Sovietele. El a ræspuns cæ nu. Øi Regele a replicat: øi eu sunt
împotrivæ.
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Am spus lui D[inu] Br[ætianu] cæ el poate avea pærerile lui, dar cæ tocmai
cele 2 persoane ce citeazæ nu pot avea o pærere contraræ, dat fiind cæ am
fost autorizat de Tætærescu øi întreg Cons[iliul] de Min[iøtri], ca øi de Regele
sæ semnez un tratat de asistenflæ mutualæ cu Sovietele. Cæ eu singur, væzând
cæ ratificarea Franflei a propriului ei tratat cu Sovietele întâmpinæ greutæfli,
n°am fæcut nicio negociere cu Sov[ietele]. Cæ acesta era øi punctul lor de
privire, tratatul nostru trebuind sæ fie în legæturæ cu cel francez. Dar, am
adæugat eu, aceasta nu înseamnæ cæ politica noastræ e schimbatæ. Când Franfla
va fi aliata Sovietelor, e în interesul nostru, pentru motivele ce am dezvoltat,
sæ încercæm totul pentru a obfline un tratat de asistenflæ aøa cum ne convine
nouæ. Cæ dacæ aceastæ politicæ nu e decât a guvernului øi nu øi a Partidului
Liberal, eu mæ dau la o parte øi voi læsa partidului sæ facæ pe aceea care îi
convine. Nici eu nu pot impune cu sila o anume politicæ externæ Partidului
Liberal, dar nici el mie.

Ne despærflim deci în chip onorabil øi amical, am încheiat eu.
D[inu] Bræt[ianu] a spus cæ nu se poate asta, cæ chestia nefiind actualæ,

nu e divergenflæ etc.
Neputând træi în echivoc øi neputând concepe cum sæ aflu de la Dinu

Bræt[ianu] cæ Tæt[ærescu] este contra Tratatului de asistenflæ, când am fost
împuternicit sæ°l fac, am fost azi, 10 noiembrie, la Tætærescu spre a avea
o explicaflie francæ.

Tæt[ærescu] la început a negat cele spuse de Bræt[ianu]. Apoi, strâns de
întrebærile mele, mi°a spus în substanflæ, deøi în termeni diferifli, aproape
acelaøi lucru.

Minunat sæ aflu abia azi, 10 noiembrie, øi numai dupæ ce Dinu Bræt[ianu]
mi°a comunicat°o, adeværata pærere a lui Tætærescu, am recapitulat lui
Tæt[ærescu] faptele aøa cum stau.

La 12 iulie, în Consiliul de Miniøtri, flinut în vagonul meu la Sinaia sub
preøedinflia lui Tæt[ærescu], am fost autorizat de întreg guvernul sæ închei
un Pact de asistenflæ mutualæ cu Sovietele.

La 15 iulie, în audienfla ce am avut, M.S. Regele mi°a dat autorizarea
necesaræ în acest scop, spunând cæ argumentul meu peremptoriu în favoarea
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lui este cæ forfla Sovietelor faflæ de noi e aøa mare încât este mai bine sæ°i
avem prieteni decât vræjmaøi.

La 3 sept[embrie], când Tæt[ærescu] m°a chemat la telefon la Gastein
sæ mæ roage sæ vin la Poiana, l°am întrebat: în legæturæ cu chestia discutatæ
în vagon la Sinaia? Mi°a ræspuns: nu, aceasta ræmâne neschimbatæ, e vorba
de alte chestii.

La 7 sept[embrie], la Poiana, prânzind cu Tætærescu în doi, l°am întrebat
dacæ s°a modificat cu ceva cele stabilite la Sinaia în chestia rusæ øi dacæ pot
merge înainte, Tæt[ærescu] mi°a ræspuns: nu s°a modificat nimic, pofli
continua.

La 8 sept[embrie], cælætorind cu M.S. Regele pânæ la Timiøoara, M[ajesta-
tea] Sa a binevoit a aproba din nou politica mea cu Sovietele, autorizân-
du°mæ a încheia Trat[atul] de asist[enflæ] mut[ualæ] øi de a face o cælætorie
la Moscova.

Prin telegrama mea din [loc liber în text — n.n.G.G.P.] am comunicat
lui Tætærescu cæ M.S. Regele a aprobat din nou chestiunile de politicæ externæ
în sensul celor discutate la Poiana.

La Geneva, de la 16 sept[embrie] la 3 noiembrie, eu n°am fost vestit cu
nimic cæ ceva s°a schimbat în atitudinea guvernului øi a Regelui øi, dacæ
eu singur nu ridicam chestiunea ratificærii franceze, puteam sæ mæ întorc
în flaræ cu un tratat iscælit pe baza unor pline puteri repetate øi niciodatæ
retractate.

Am væzut agitaflia opozifliei. Dar niciodatæ n°am auzit cæ ea ar constitui
pentru guvern un motiv de dare înapoi.

Mai mult: în noaptea de 7–8 noiembrie, discutând cu Tætærescu øi arætân-
du°i cæ suspendarea negocierilor nu înseamnæ schimbarea politicii stabilite,
Tæt[ærescu] a fost de acord øi nu mi°a spus nimic din care aø putea deduce
cæ el este împotriva unui acord cu Sovietele.

Cum este dar posibil, în asemenea condifliuni, sæ aflu de la Dinu
Bræt[ianu] cæ Preøedintele de Cons[iliu] este contra acordului cu Sovietele?

Tæt[ærescu] a ræspuns cæ nu e contra, dar cæ trebuie pregætitæ opinia
publicæ, cæ nu se face un tratat contra sentimentului public.
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Am spus cæ acest lucru trebuia sæ°mi fie comunicat la Geneva, sau cel
puflin în ultima convorbire, iar nu ca o consecinflæ a læmuririi convorbirii
lui cu Dinu Br[ætianu]. În ce priveøte opinia publicæ, îmi fac toate rezervele.
Cine a agitat°o? Ce a fæcut Partidul Liberal ca sæ combatæ pe agitatori? Oare
tractele [manevrele — n.n.G.G.P.] împotriva mea duse din casæ în casæ
nu pot fi læmurite nici în ce priveøte autorii, nici în ce priveøte distribuitorii?
Pentru ce øi campania øi tractele sunt fæcute contra mea øi nu a guvernului?

Sunt prea inteligent sæ nu pricep lucrurile, dar prea politicos sæ spun
tot ce gândesc.

Tæt[ærescu] a spus cæ recunoaøte cæ s°a fæcut o greøealæ de a nu se fi pregætit
opinia publicæ, dar cæ va începe o acfliune în acest sens.

Øi, în acest ræstimp, plinele puteri ræmân suspendate, am întrebat eu?
Nu, a ræspuns Tæt[ærescu].
Am spus: eu træiesc numai din claritate øi nu iubesc decât linia dreaptæ.

Nu øtiu dacæ øi când Franfla va ratifica, nu øtiu dacæ vreodatæ Sovietele vor
voi sæ iscæleascæ ceea ce cer eu. S°ar pærea deci cæ mæ bat pentru o himeræ,
pentru o chestie teoreticæ. Nu e aøa. Mæ bat în momentul de faflæ împotriva
echivocului, mæ bat pentru a nu simfli în jurul meu un corset care, în ce
mæ priveøte, ucide orice elan creator.

Vreau sæ cunosc limpede situaflia:
Dacæ cad de acord azi cu Sovietele, pot iscæli?
Tætærescu a ræspuns: da, dar te anunfl cæ nu voi ratifica.
Am replicat: cum nu e vorba sæ facem un tratat færæ ca Franfla sæ ratifice,

întreb: ratifici dacæ ratificæ Franfla?
Tætærescu [a] ræspuns: ratific când va ratifica Franfla øi opinia publicæ va

fi pregætitæ.
Am spus lui Tæt[ærescu]: ceea ce declari este grav. D°ta suspenzi acordul

româno°rus de o condiflie nouæ, nebuloticæ: pregætirea opiniei publice,
condiflie asupra cæreia numai acfliunea d°tale conteazæ øi numai judecata
d°tale se va impune, cæci ca preøedinte de Cons[iliu] vei zice: eu am dreptul
sæ apreciez când opinia publicæ e pregætitæ.

Mai mult. Deøi n°am negociat nimic cu Sovietele, deøi flara e absolut
liberæ, eu personal, care am lucrat autorizat de guvern øi Rege, nu pot refuza
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sæ negociez cu Sovietele dacæ mi°ar cere°o în condifliile ce am pus eu: totul
depinde de acordul franco°rus. Cum aø putea spune azi Sov[ietelor]:
negociez, semnez, dar ratificarea depinde de schimbarea opiniei mele publice,
adicæ cum aø putea oficial sæ afirm cæ România este ostilæ Sovietelor în
momentul când cer sæ închei un tratat cu ele. Aø ruina bunele raporturi
existente azi øi aø expune flara la vræjmæøia Moscovei.

O atare condiflie — absurdæ în sine, cæci nimeni nu se angajeazæ în
negocieri când sentimentul public ar fi aøa puternic încât ar constitui un
obstacol de neînfrânt — trebuia sæ°mi fie pusæ la Sinaia, la Poiana, la Geneva.

Or eu o aflu numai ca o consecinflæ a dorinflei mele de a læmuri ce ai
spus d°ta d°lui Dinu Brætianu.

Insist din nou, dat fiind cæ avem timp în fafla noastræ, sæ nu pui o condiflie
care sau e irealizabilæ, sau ai rægaz sæ o împlineøti. Insist din nou sæ nu
retractezi în chip indirect toate autorizærile fæfliøe ce dai pentru încheierea
unui tratat cu Sovietele. Cer ca un acord — dacæ e posibil cu Sovietele —
sæ depindæ numai cum a fost totdeauna vorba de acordul franco°rus.

Tæt[ærescu] a refuzat adæugând: øi de pregætirea opiniei publice.
Am spus atunci lui Tæt[ærescu]:
Azi, când væd ce e în mintea d°tale, constat nu numai profunda divergenflæ

care ne separæ, dar øi metoda nepermisæ ce s°a uzat faflæ de mine. Autorizat
în regulæ pe scena internaflionalæ, afli voit sæ retragefli împuternicirea datæ
prin reacfliunea pe scena naflionalæ. Eu nu mai stau o clipæ în mijlocul dv.
øi°fli dau demisia mea.

Nu mi°e teamæ sæ o dau pe chestia rusæ, antipaticæ azi. Viitorul va dovedi
cæ am avut dreptate. Dar mi°o dau special pentru faptul cæ, solidari cu mine
în toatæ aceastæ chestie aøa cum am conceput°o, m°afli læsat færæ apærare în
fafla opiniei publice øi°mi punefli condiflii noi, descoperite numai când am
voit sæ læmuresc ce afli vorbit în spatele meu. Azi plec pentru cæ am fost
înøelat de dv. Dacæ aø mai sta în asemenea condiflii, ar trebui sæ plec eu
mâine pentru cæ am înøelat eu pe alflii.

La 8 seara, prin prefectul Palatului, am comunicat Regelui demisia mea.
N°am vorbit însæ øi nu voi vorbi nimænui de ea pânæ nu væd pe Rege, din
deferenflæ pentru el.

135

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 135



Iar lui Inculefl, care a venit la 10 seara ca emisar al lui Tætærescu, i°am
spus:

„Mie nu mi°e teamæ sæ plec pe chestii antipatice. Am pæræsit Finanflele
în 1921 hulit de flaræ. Dacæ Partidul Liberal nu întârzia aplicarea reformei
mele, aveafli azi øi buget øi monedæ øi armament.

O a doua oaræ se opune Partidul Liberal la o acfliune a mea, de data asta
externæ. Viitorul îmi va da dreptate øi aci. Cei 3 ani de bune raporturi cu
Sovietele v°au fæcut sæ uitafli timpurile când Moscova væ fæcea sæ tremurafli.

Øtiu cæ opera mea se va nærui cu plecarea mea, cæci elementul persoanæ
joacæ în politica externæ un rol covârøitor.

Dar, se næruieøte ea øi dacæ aø accepta sæ continui sæ guvernez în asemenea
condiflii de nesinceritate.

Prefer sæ se næruiascæ opera mea singuræ, decât ea, împreunæ cu mine
ca mincinos.“

Impresiunea mea. Mæ întreb de ce a fæcut Tæt[ærescu] aøa ceva? De ce
nu s°a mulflumit cu condiflia ratificærii Franflei? Pentru 2 motive.

Întâi. În atitudinea lui se reflecteazæ propria lui psihologie. În fafla
insistenflei mele de a læmuri lucrurile, el a crezut cæ am un tratat deja iscælit
øi cæ fac presiune pentru angajamentele lui ca sæ°l scot din buzunar. Nicio
clipæ el nu s°a înælflat acolo de unde vorbeam eu: rectitudinea lumii politice,
fie cæ e vorba de o realizare, fie cæ nu.

Al doilea, pentru cæ îi surâde, dacæ ar cædea în opoziflie, sæ poatæ combate
øi el acordul rus, pe temeiul opiniei publice. Cel de opoziflie din plenipotenfla
datæ de el însuøi. Særaca Românie.

NOTE

1 Constantin (Dinu) I.C. Brætianu (1866–1950). Om politic øi de stat român. Preøedinte al
Partidului Naflional Liberal (1934–1947). De mai multe ori ministru.
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Excelenflæ,
Stimafli colegi,
Încerc aici, împreunæ cu dumneavoastræ, o realæ bucurie øi o profundæ

satisfacflie.
Pentru cæ omagiem cu aceastæ ocazie pe Stefan Osusky, o personalitate

remarcabilæ a vieflii politice øi diplomatice slovace (recte cehoslovace).
Pentru cæ ni se oferæ printr°o foarte interesantæ expoziflie — cu piese

prea puflin cunoscute la noi, unele væzându°le pentru prima datæ — posi-
bilitatea de a ne apropia øi cunoaøte un destin de excepflie.

Îl întâmpinæm pe Stefan Osusky la Bucureøti, dupæ 68 de ani de la prima
øi unica sa vizitæ la noi, cu profund interes øi realæ consideraflie.

Pentru cæ ni se oferæ ocazia de a evoca secvenfle semnificative ale relafliilor
româno°slovace în general øi ale raporturilor dintre oamenii politici din cele
douæ flæri ale noastre, dintre Nicolae Titulescu øi Stefan Osusky în particular.

În fine, pentru cæ aceastæ expoziflie øi acest simpozion, onorate de prezenfla
dumneavoastræ, prestigioøi diplomafli, profesori øi cercetætori aparflinând
intelectualitæflii de vârf din cele douæ flæri ale noastre, au loc la pufline zile
dupæ vizita primului°ministru român în Slovacia, dupæ contactele acestuia
cu înalte personalitæfli ale lumii politice — cu preøedintele guvernului slovac,
dl Mikulas Dzurinda, cu preøedintele Parlamentului slovac, dl Pavol
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* Alocufliune rostitæ de George G. Potra, director executiv al Fundafliei Europene Titulescu,
director øtiinflific al Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale din România, la
Simpozionul consacrat lui Stefan Osusky cu ocazia inaugurærii unei expoziflii fotodocumentare,
Muzeul Naflional de Istorie a României, Bucureøti, 10 martie 2003.
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Hrusovski —, cu oameni de afaceri — în cadrul Forumului oamenilor de
afaceri româno°slovac —, cu eminenfli oameni de øtiinflæ øi culturæ, la
Universitatea „Komensky“, unde øeful guvernului român a pronunflat dis-
cursul Nicolae Titulescu: Proiectul european — istorie, prezent øi viitor, primind
în acelaøi cadru Marea Medalie de Aur, exact acolo unde în urmæ cu 66 de
ani, la 19 iunie 1937, ilustrul nostru înaintaø Nicolae Titulescu era onorat
cu titlul de doctor honoris causa, øi, în fine, dupæ omagiul adus la Zvolen,
împreunæ cu alte oficialitæfli române øi slovace, la cæpætâiul celor 11.000
de români cæzufli pentru eliberarea Cehoslovaciei øi care îøi dorm somnul
de veci în pæmânt stræin, dar prieten.

Nu°mi propun în niciun fel sæ fac prin aceastæ intervenflie un excurs
consacrat relafliilor celor douæ flæri ale noastre, rezumându°mæ la segmentul
temporal în care s°au afirmat pe scena istoriei oameni de talia lui Titulescu
øi a lui Osusky.

Voi spune însæ, voi sublinia, øi aceasta se impune cu necesitate, cæ pærinflii
fondatori ai României moderne s°au întâlnit în mod firesc cu liderii miøcærii
naflionale din Slovacia în lupta pentru eliberarea de sub lanflurile înrobi-
toare ale unui ipocrit øi anacronic imperiu, în lupta pentru crearea unui
stat independent, desfæøurând o acfliune neslæbitæ øi solidaræ în toate capitalele
occidentale, în Europa øi dincolo de Ocean, pentru sensibilizarea opiniei
publice øi capacitarea cercurilor øi personalitæflilor politice cu orientare
democraticæ.

Istoria a dat dreptate aproape concomitent românilor øi slovacilor, con-
ferind tradifliilor bilaterale un plus de încærcæturæ politicæ øi afectivæ.

Aproape de noi, sub raport geografic øi istoric, Slovacia a reprezentat
pentru noi un prieten øi un aliat — realitate pe care oamenii noøtri politici,
øi nu numai, ei nu au pierdut nicio ocazie pentru a o afirma øi sublinia.

Aflat la Kosice sau la Bratislava, Nicolae Titulescu a flinut sæ evoce, în
mai multe rânduri, cu pregnanflæ, individualitatea generoasæ øi inconfun-
dabilæ a ethosului slovac, pe de o parte, identitatea aspirafliilor noastre
europene, de pace øi securitate, pe de altæ parte.

Vorbind la Bratislava, la 19 iunie 1937, Nicolae Titulescu considera
Slovacia drept „o prelungire a propriului teritoriu naflional“, apreciind cæ

138

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 138



ea „a realizat în 20 de ani de independenflæ atâtea progrese în domeniul
material, øtiinflific, literar øi artistic, încât s°a putut spune, pe bunæ dreptate,
cæ pe aripile ei cultura slovacæ poartæ victorioasæ întregul geniu naflional
cætre un nou øi splendid viitor“,1 iar la Kosice, la 11 decembrie 1933, afirma
cæ „se vorbeøte atât de bine româneøte, încât am impresia cæ n°am pæræsit
România“.2

Øcoala diplomaticæ româneascæ — øi nu doar ea — împærtæøeøte gândurile
øi aprecierile lui Nicolae Titulescu privind istoria øi cultura slovacæ, tradifliile
øi aspirafliile slovace.

Luând cuvântul la Universitatea „Komensky“, acolo unde au fost onorafli
în timp cu titlul de doctor honoris causa marele om politic øi diplomat Nicolae
Titulescu, ilustrul istoric Nicolae Iorga øi fascinantul matematician Grigore
Moisil, Adrian Næstase flinea sæ afirme: „Citind discursul sæu din 19 iunie
1937, cu prilejul primirii titlului de doctor honoris causa al Universitæflii
„Komensky“, am avut revelaflia nu numai a viziunii sale europene, pe care
am studiat°o cu pasiune de°a lungul anilor, dar øi a semnificafliei profunde
a comuniunii de spirit care stæ la baza aspirafliilor românilor øi slovacilor
în acest nou context european. // Cu øaizeci øi øase de ani în urmæ, Titulescu
a înfleles perfect formele de solidaritate de care continentul nostru øi întreaga
zonæ euroatlanticæ au nevoie. // Pe de o parte, respectul sæu profund pentru
poporul slovac, respect pe care îl împærtæøesc cu entuziasm, îøi are originea
în tradiflia de prietenie durabilæ care a modelat istoria noastræ în spafliul
geografic marcat de prezenfla munflilor Carpafli øi a apelor Dunærii. Dar nu
numai aspirafliile øi obiectivele noastre convergente ne unesc: aparflinem
aceluiaøi spafliu cultural care a dat înaintaøi de staturæ europeanæ, printre
care aø dori sæ°i amintesc pe: Samuel Micu Klein, umanistul slovac Stefan
Pilarik, cærturarul renascentist Nicolaus Olah, celebrul politician Milan
Hodza øi scriitorii slovaci Hecko øi Ivan Krasko, pentru care poetul român
Mihai Eminescu a reprezentat un model suprem. Sæ ne amintim, de ase-
menea, de Jan Levoslav Bella, muzicianul care a compus timp de patruzeci
de ani la Sibiu, sau de studenflii slovaci care veneau sæ studieze în Transilvania
la sfârøitul secolului al XIX°lea, dupæ închiderea colegiilor slovace.“3
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La confluenfla unor identitæfli de tradiflie øi aspiraflie, Nicolae Titulescu
s°a întâlnit cu mari personalitæfli politice, cu diplomafli de prestigiu, cu
eminenfli oameni de culturæ, care, færæ a°øi uita sorgintea, desfæøurau în anii
interbelici o acfliune comunæ în cadrul øi în numele Cehoslovaciei.

Din orice asemenea enumerare, oricât de sumaræ, n°ar putea lipsi numele
oamenilor de stat: Tomás Garrigue Masaryk, preøedinte al Cehoslovaciei
(1918–1935), membru de onoare al Academiei Române (1934); Edvard
Benes, ministru de Externe (1918–1935), prim°ministru (1921–1922),
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 (1934); Milan Hodza, prim°ministru al Cehoslovaciei
(1935–1938); Abatele Metodiu Zavoral (Jan Nepomicky), doctor honoris
causa al Universitæflii din Cluj, membru de onoare al Academiei Române
(1919); ale oamenilor politici øi diplomaflilor: Kamil Krofta, ministru la
Vatican, la Viena, la Berlin, delegat la Societatea Nafliunilor, ministru de
Externe (1936–1938), membru de onoare al Academiei Române (1938);
Stefan Osusky, ministru la Londra, la Paris; Jan Masaryk, ministru la Londra;
Ferdinand Veverka, ministru la Bucureøti, Berna, Washington, Viena, din
nou la Bucureøti; Rudolf Künzl°Jizerski, ministru la Bucureøti, Berna, Viena,
delegat la Societatea Nafliunilor; Jan Seba, ministru la Belgrad, Bucureøti,
Shanghai. Lista nu s°a dorit øi nu este exhaustivæ.

Demnitæflile pe care aceste personalitæfli le°au avut, locurile unde au func-
flionat øi — nu în ultimul rând — problematica ce a confruntat România
øi Cehoslovacia, precum øi demersurile în care cele douæ flæri s°au aflat alæturi,
motiveazæ øi explicæ zonele øi punctele de contact ale diplomatului român
cu diplomaflii cehoslovaci.

Convergenfla punctelor de vedere, mergând uneori pânæ la identitate,
o regæsim în manifestæri bi øi multilaterale, unele dintre ele de substanflæ
politicæ, desfæøurându°se chiar în Slovacia.

Dafli°mi voie sæ mæ opresc doar la douæ dintre ele.
La Kosice, la 11 decembrie 1933, deci în urmæ cu 70 de ani, ministrul

de Externe român a avut trei întâlniri øi convorbiri cu ministrul de Externe
cehoslovac, la capætul cærora Nicolae Titulescu declara: „Revizuirea tratatelor
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înseamnæ ræzboi. Noi voim pacea. Dacæ alflii nu o vor, nu ne temem nici
de acesta“.4 „Cererea guvernelor stræine, faflæ de refuzul formal øi repetat
al Micii Înflelegeri de a ceda un centimetru patrat din teritoriul sæu, este
nu numai un act ilegal, dar øi un act ostil, fiindcæ constituie o imixtiune
în afacerile interne ale unor flæri suverane. Persistenfla în acte de ostilitate
de aceastæ naturæ, departe de a servi pacea, pregæteøte ræzboiul; cæci dacæ
revizuirea nu poate sæ se facæ decît cu consimflæmântul statelor interesate
øi dacæ acest consimflæmânt este refuzat net, ce înseamnæ cererea de revizuire
dacæ nu masca sub care se ascund tendinfle agresive? // Iatæ de ce am susflinut
totdeauna cæ revizuirea înseamnæ ræzboiul. // Eu vreau pace. Sunt slujitorul
ei devotat øi credincios. Iatæ de ce sunt antirevizionist.“5

Un asemenea punct de vedere tranøant, categoric, era chemat sæ aibæ
nu doar o valoare principialæ indiscutabilæ ci, mai mult decât atât, una
practicæ, fiind un avertisment al statelor Micii Înflelegeri în contextul eøecului
previzibil al Conferinflei de Dezarmare øi al revigorærii revizionismului øi
revanøismului.

La Bratislava, la 19 iunie 1937, deci cu 66 de ani în urmæ, sub arcadele
Universitæflii „Komensky“, Nicolae Titulescu rostea un memorabil discurs
— Ordinea în gândire — intrat în antologia marilor voci ale secolului XX.
Departe de mine intenflia de a°i fixa locul printre celelalte mari pledoarii
ale lui pentru pace — fie cæ au fost pronunflate la Berlin, Londra, Cambridge,
Geneva, Roma — øi cu atât mai dificil de a°l supune analizei detaliate,
substanfla ideilor reclamând dimensiuni pe care nu ni le propunem aici øi
de care nici nu dispunem.

Mesajul politic pe care Nicolae Titulescu îl formula în urmæ cu 66 de
ani — la începutul dezagregærii care a dus la izbucnirea celui de°al Doilea
Ræzboi Mondial — îøi pæstreazæ pe deplin actualitatea, fiind un semnal
privind pericolele mortale pe care le prezintæ momentele de gravæ turbulenflæ
pe plan internaflional. Peste timp, pledoaria sa pentru o nouæ organizare
internaflionalæ, sprijinitæ pe lege øi pe moralæ, certificæ un gânditor profund
øi un om politic responsabil.

Væ supun atenfliei câteva paragrafe, care obligæ, din perspectiva prezen-
tului, la o adâncæ reflexie, fie cæ vom accepta sau respinge ciclicitatea în
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istorie, fie cæ vom subscrie total la sau vom amenda parflial judecæflile înain-
taøului nostru, prin referiri la datele concrete ale prezentului, fie cæ ne vom
înscrie în rândul optimiøtilor sau ale pesimiøtilor, fie cæ aparflinem unui
stat mic sau unei mari puteri.

„Træim într°o epocæ tulbure færæ precedent în istorie — afirma Nicolae
Titulescu. Se spune cæ voim sæ evitæm ræzboiul øi totuøi el este foarte aproape,
dar ochii noøtri refuzæ sæ°l vadæ. […] Se spune cæ voim sæ træim sub domnia
legii internaflionale øi totuøi lumea asistæ impasibilæ la violarea ei repetatæ
øi la zeificarea celor care o realizeazæ, fericitæ dacæ aceøtia din urmæ consimt
sæ accepte o convorbire, faptele împlinite nefiind niciodatæ repuse în cauzæ.
// Lumea resimte azi o nevoie care primeazæ asupra tuturor celorlalte: Ordi-
nea în gândire. // Dacæ aceastæ ordine nu este repede restabilitæ, tot ce se
va face este inutil øi omul va cædea mai jos decât pe vremea triburilor primi-
tive, cæci cel puflin, în epoca aceea, soarta care îl aøtepta era ascensiunea,
pe când soarta care îl aøteaptæ, în împrejurærile actuale, pe omul de mâine,
este durerea unei cæderi de pe piscuri într°o præpastie. // Sæ acflionæm, acesta
este cuvântul de ordine al timpurilor pe care le træim.“6

Citim aceste rânduri cu sentimentul cæ ne aflæm în fafla unei analize
efectuate la începutul anului 2000. La capætul a peste o jumætate de secol
de la pronunflarea acestui discurs, realizæm cæ, dincolo de progresele uriaøe
în domeniile øtiinflei øi tehnicii, omenirea nu a dobândit plusul de înflelep-
ciune øi umanitate de care are nevoie pentru a supravieflui øi progresa,
continuând sæ fie autor øi victimæ ale unor mari turbulenfle care o flin sub
semnul imprevizibilului periculos.

„Desigur — continua Nicolae Titulescu — omul de rând, care nu
cunoaøte detaliile øi dificultæflile politicii, are o tendinflæ absolut fireascæ de
a evita ræzboiul cât timp el sau flara lui nu sunt direct atacate. // Dar este
uøor, printr°o educaflie adaptatæ, sæ facem ca omul de rând sæ înfleleagæ cæ
solidaritatea între nafliuni este atât de strânsæ, încât, nu te pofli atinge færæ
urmæri de una færæ sæ sufere cealaltæ. Este øi mai uøor sæ°l facem sæ înfleleagæ
cæ a proclama dinainte necesitatea de a porni la ræzboi este mijlocul cel mai
sigur de a°l evita. // Pentru mine, situaflia opiniilor publice în Occident sea-
mænæ ciudat de mult cu un film Kodak deja expus, dar încæ nedevelopat.
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În ce mæ priveøte, eu væd de pe acum imaginea. Omul de rând nu o va
vedea decât în ziua în care evenimentele vor permite developarea filmului.
Dar atunci va fi prea târziu; ræzboiul va fi inevitabil øi omul de rând va
trebui sæ°l facæ. // Or, scopul pe care noi trebuie sæ°l urmærim este sæ men-
flinem pacea øi nu sæ o câøtigæm a doua oaræ.“7

S°au întocmit în timp, pe diverse meridiane, sute, poate mii, de cronologii
øi exegeze ale relafliilor internaflionale de dupæ cel de°al Doilea Ræzboi
Mondial. Ele inventariazæ incredibil de multele conflicte øi ræzboaie din
aceastæ jumætate de secol, mai mult decât în toate cele precedente la un
loc. Ræzboiul Rece a fost cel mai lung øi cel mai costisitor ræzboi din istoria
umanitæflii. De°abia generaflia noastræ poate evalua post°factum efectele sale
profund destabilizatoare sub raport demografic, economic, ecologic. Oame-
nii de rând constatæ cæ nu se regæsesc în cauzele ræzboaielor acestor decenii,
fiind victime inocente ale unor interese ce nu le aparflin øi al unor decizii
în a cæror adoptare nu au fost consultafli.

„Øtiu cæ la ora actualæ existæ o modæ pe plan internaflional: politica de
neutralitate. Nimic mai firesc decât nevoia cæreia îi corespunde o astfel de
concepflie. Nimic mai firesc decât sæ nu vrei ræzboiul øi, dacæ el totuøi
izbucneøte, sæ nu vrei sæ iei parte la el. Dar sæ°fli închipui cæ se poate practica
politica de neutralitate afirmând°o pur øi simplu este într°adevær prea
copilæresc.“8

„Dacæ omul de rând este în stare sæ°øi dea viafla færæ sæ øtie pentru ce,
sæ°i arætæm cel puflin respectul care i se cuvine, explicându°i cu franchefle
care este datoria internaflionalæ a flærii øi, prin ea, care este propriul sæu interes.
// Când va înflelege cæ tæcerea poate sæ°l ducæ la moarte øi cæ un cuvânt
spus la timpul potrivit poate sæ°i salveze viafla, el însuøi va impune guvernelor
de pretutindeni sæ vorbeascæ øi sæ spunæ cuvintele necesare care vor face sæ
se încline spadele øi sæ tacæ tunurile.“9

Dedicându°se pæcii, cu întreaga sa fiinflæ, Nicolae Titulescu releva cæ
este inacceptabilæ indiferenfla faflæ de evolufliile belicoase, cæ neutralitatea
ascunde egoisme iresponsabile øi pericole greu de anticipat. În acelaøi timp,
Nicolae Titulescu pleda în numele dreptului omului de rând de a øti, de
a fi informat, de a°øi expune punctul de vedere, cæci nimeni, nicicând, nu
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are dreptul de a angaja o nafliune, o flaræ într°un ræzboi, færæ ca oamenilor
ei sæ li se spunæ de ce, pentru ce, cu ce costuri, cu ce rezultate.

La capætul discursului sæu, al unui om care întrunea în mod fericit virtuflile
juristului, filosofului, sociologului, diplomatului øi omului politic, Nicolae
Titulescu, considerat de unii doar un idealist — øi ce ar fi de condamnat
în asta øi în ce mæsuræ idealismul exclude de plano politica realului —, vizio-
narul nu numai cæ vedea ræzboiul, dar øi sfârøitul acestuia, prefigurând o
perspectivæ pe care prea multele încercæri øi suferinfle trebuia sæ lase loc gæsirii
øi slujirii unui singur Adevær:

„Numai în ziua în care politica se va confunda cu dreptul, în care spiritul
politic nu se va mai opune spiritului juridic, numai în ziua în care se va
înflelege cæ adeværatul spirit juridic se confundæ cu spiritul politic cel mai
ascuflit, pentru cæ el constæ în armonizarea contradicfliilor de moment în
serviciul stæpânului care se numeøte lege, pentru cæ el øtie cæ dacæ acesta
nu mai meritæ sæ fie stæpân trebuie înlocuit cu un stæpân nou, adaptat
exigenflelor noi care se numesc tot lege, dar o lege nouæ, numai în ziua în
care dreptul va stræluci ca un ræsærit de soare în sufletul tuturor oamenilor,
ca o directivæ care cælæuzeøte, ca un imperativ categoric care se impune, ca
o autosupunere care se confundæ cu libertatea organizatæ, numai atunci
omenirea va fi salvatæ, pentru cæ în pacea pe care o creeazæ ordinea juridicæ
omul îøi va putea împlini destinul sæu, potrivit comandamentului Idealu-
lui Creator. // 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 într°o
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 de°a doua marmura care se lasæ ølefuitæ pentru
ca sæ aparæ în plinæ luminæ frumosul, ascuns mai înainte în stræfundurile
sufletului omenesc. // Pacea în ordine, dreptul în perpetuæ devenire cores-
punzætor cu mersul schimbætor al vieflii, sufletul omenesc în strædanie
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continuæ de a se realiza pe sine însuøi în formele concrete ale unei gândiri
øi unei generozitæfli în continuæ ascensiune, iatæ condifliile pe care le cere
ieøirea din haos øi viafla organizatæ cætre care aspiræ fiinflele umane. // Numai
prin drept ca metodæ, prin domnia dreptului ca obiectiv, prin funcflionarea
dreptului în serviciul îmbunætæflirii dreptului, ca regulæ de conduitæ, vom
realiza exigenflele Idealului Creator, vom înceta a fi umilii care se pleacæ
în fafla greutæflilor existenflei, vom deveni stæpânii vieflii, ai cærei sclavi ne°am
crezut din ignoranflæ, vom simfli într°un cuvânt cæ Dumnezeu este cu
adeværat în noi.“10

Cetæflenii Europei Unite — cea mai amplæ øi solidæ construcflie politicæ
øi economicæ din istorie — pot gæsi în Ordinea în gândire a lui Nicolae
Titulescu un suport øi un imbold pentru consolidarea propriei opere øi
dezvoltarea ei la nivelul întregului continent.

Evocæm în acest cadru øtiinflific evenimente, personalitæfli øi idei comune,
convinøi cæ avem obligaflia de a ne apleca asupra trecutului, prezentului øi
perspectivelor relafliilor bilaterale, asupra figurilor politice care au înscris
pagini memorabile în biografia secolului.

Nicolae Titulescu øi Stefan Osusky aparflin aceleiaøi generaflii, fiind aproa-
pe congeneri. Titulescu s°a næscut în 1882, Osusky în 1889. Unul a studiat
la Paris, celælalt la Chicago, amândoi urmând øcoala democrafliei occidentale.

Amândoi au fost silifli sæ emigreze, dar în momente diferite, sub imperiul
dominafliei øi ocupafliei stræine.

Se vor regæsi în timpul Primului Ræzboi Mondial în avanposturile luptei
de eliberare naflionalæ a statelor lor, acflionând alæturi de conaflionalii lor
la Paris, Londra, Roma, în rândurile consiliilor naflionale român øi slovac
(recte ceh), unul aflându°se alæturi de Take Ionescu, celælalt alæturi de
Masaryk øi Benes.

Deznodæmântul ræzboiului, præbuøirea imperiilor, îi aduce pe amândoi
la Conferinfla de Pace de la Paris (1919), semnând, fericitæ coincidenflæ, în
aceeaøi zi, Tratatul de la Trianon.

Societatea Nafliunilor, marile conferinfle având pe agendæ, timp de ani
de zile, reparafliile, minoritæflile, dezarmarea, edificarea unor noi structuri
de securitate, codificarea dreptului internaflional ø.a., la Geneva, la Spa,
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Genova, Lausanne, Haga ø.a., îi aøeazæ alæturi ca spirit øi opfliuni politice
øi morale.

La Tribuna Academiei Diplomatice Internaflionale de la Paris, cei doi
înscriu în anale discursuri memorabile, amândoi fiind deopotrivæ promo-
tori øi exponenfli ai legæturii dintre øtiinflæ øi politicæ.

Ideile, opfliunile øi demersurile comune sau similare îi apropie, întâlni-
rile numeroase øi convorbirile îndelungate, modele de convivialitate, nasc
øi cultivæ sentimente de reciprocæ prefluire, consacrate printr°o statornicæ
prietenie.

În mai 1935, Stefan Osusky face prima vizitæ — øi din pæcate ultima
— la Bucureøti.

Avem toate temeiurile sæ presupunem cæ Nicolae Titulescu se aflæ la
originea invitafliei adresate lui Stefan Osusky.

Chiar la sosire, la 6 mai 1935, în Gara de Nord, Stefan Osusky este
întâmpinat de un numeros public, printre care s°au numærat Eugen Titeanu,
subsecretar de stat la Interne; Mihai Arion, secretar general la Externe;
Lefèvre d’Ormesson, ministrul Franflei; Jan Seba, ministrul Cehoslovaciei;
Tilicæ Stæncescu, directorul Siguranflei; Ion Dragu, directorul Presei din
Ministerul Afacerilor Stræine; Vasile Grigorcea, directorul Protocolului din
Ministerul Afacerilor Stræine; profesorul Dupront, directorul Institutului
francez de înalte studii øi profesorul Andrieu de la Institutul francez de înalte
studii.

Ziarele de mare tiraj din Capitalæ — øi vom menfliona în primul rând
„Universul“ — vor include ample prezentæri ale biografiei intelectuale øi
politico°diplomatice ale lui Stefan Osusky.

Timp de câteva zile, îl vom gæsi pe Stefan Osusky în centrul unor mani-
festæri de profundæ apreciere øi aleasæ simpatie.

În cursul serii de 6 mai 1935, Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor
Stræine oferea în cinstea prestigiosului oaspete øi a sofliei sale un dineu de
rafinament øi altitudine la Palatul Sturdza onorat de oficialitæfli române de
marcæ, de diplomafli stræini, øefi ai misiunilor diplomatice din capitala
României, precum øi funcflionari superiori din Ministerul Afacerilor Stræine.
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O simplæ trecere în revistæ a participanflilor este prin ea însæøi relevantæ
pentru consideraflia deosebitæ care i se acorda. Astfel, au fost prezenfli:
Gheorghe Tætærescu, preøedintele Consiliului de Miniøtri; Ion Nistor,
ministrul Muncii; dr. Constantin Angelescu, ministrul Instrucfliunii Publice;
Ion Inculefl, ministrul de Interne; Alexandru Lapedatu, ministrul Cultelor
øi Artelor; Valeriu Pop, ministrul Justifliei; Savel Rædulescu, subsecretar de
stat la Externe; Eugen Titeanu, subsecretar de stat la Interne; Lefèvre
d’Ormesson, ministrul Franflei; Hamdulah Suphi°Tanrioër, ministrul
Turciei; Constantin Collas, ministrul Greciei; Jan Seba, ministrul Ceho-
slovaciei; Mihail Semionovici Ostrovski, ministrul URSS; Mindo Periç,
ministrul Iugoslaviei; Mihai Arion, secretar general al Ministerului Afacerilor
Stræine; poeta øi scriitoarea Elena Væcærescu; Stelian Popescu, directorul
ziarului „Universul“, cel mai mare cotidian românesc.

Toastând, Nicolae Titulescu, emoflionat øi emoflionant, a adus un elogiu
alesului sæu invitat:

„Læsafli°mæ sæ ridic paharul øi sæ beau pentru prietenul Osusky, a cærui
puternicæ personalitate se rezumæ în aceste cuvinte: forfla puræ pusæ în ser-
viciul afecfliunii øi fidelitæflii;

Sæ beau pentru Osusky, copilul martir, izgonit din flara lui de persecufliile
øoviniste øi care a plecat în America, unde a gæsit a doua patrie: øcoala
libertæflii;

Sæ beau pentru soldatul liberator al Cehoslovaciei, care nu a uitat nici-
odatæ pe români în vajnicele lui lupte;

Sæ beau pentru nobila patrie a lui Osusky, închinatæ întreagæ muncii øi
pæcii;

Sæ beau pentru preøedintele Masaryk øi prietenia indestructibilæ dintre
Cehoslovacia øi România.“11

Ræspunzând elogiului adus — øi dispunem astæzi øi de un instantaneu
fixând acest moment — Stefan Osusky afirma, dar nu înainte de a preciza
cæ încæ de pe vremea Armistifliului, când fusese trimis ministru la Londra,
exprimase dorinfla de a fi numit la Bucureøti, la „ræspântia împæræfliilor
moarte“:
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„Ca øi România, Cehoslovacia a voit ca sæ lucreze împreunæ spre a umple
golurile pe care «împæræfliile moarte» le°au læsat. Atâfli cuceritori au stræbætut
pæmânturile ambelor flæri: ei au dispærut, dar românii øi cehoslovacii au
ræmas.

«Împæræfliile moarte» înseamnæ pentru români øi cehoslovaci øi ideile
moarte. Noi privim un viitor pentru a cærui clædire avem øi voinfla øi forfla.
La ræscrucea «împæræfliilor moarte» refuzæm sæ ne îngropæm sub ruinele
trecutului. Suntem aici pentru a crea valori umane. E pentru mine o plæcere
de a vedea înfæptuit acum visul meu din 1918 de a veni la Bucureøti spre
a aræta cæ în munca mea øi visul meu nu am despærflit Cehoslovacia de
România.

Vom deveni în viafla internaflionalæ subiecte, iar nu obiecte de tocmealæ
politicæ. Doresc cu toatæ ardoarea ca Cehoslovacia sæ devinæ un atare subiect
øi øtiu cæ færæ România ea nu poate deveni.

Mi°a plæcut întotdeauna colaborarea cu Titulescu, pentru cæ el a arætat
cea mai strælucitæ inteligenflæ unitæ cu o formidabilæ culturæ, ridicând
sentimentele, înælflând banalul vieflii cotidiene în sferele viitorului. Nu este
o plæcere mai mare pentru un om al vieflii internaflionale ca aceea de a vedea
perspicacitatea unui om de stat servitæ cu mijloacele minunate ale verbului
øi acfliunii.

Cincisprezece ani de colaborare intimæ, fræfleascæ, cu Titulescu, au însem-
nat pentru mine o plæcere excepflionalæ. În oglindirea inteligenflei lui active
øi creatoare, am admirat tot ceea ce am øtiut despre însuøirile românului.

Ridic paharul pentru M.S. Regele Carol al II°lea, graflie cæruia Titulescu
poate sæ lucreze pentru România øi pentru noi, beau pentru un viitor cât
mai bun al nostru, deasupra unui trecut definitiv îngropat.“12

În ziua urmætoare, 7 mai 1935, Regele Carol al II°lea, aflat la Sinaia, a
invitat la dejun pe Stefan Osusky øi soflia acestuia, pe Lucien Romier,
directorul ziarului „Le Figaro“, øi soflia acestuia, Elena Væcærescu, prezent
fiind øi Nicolae Titulescu, øeful Cancelariei diplomatice româneøti.13

Nu dispunem de notafliile zilnice ale lui Carol al II°lea din anul 1935,
dupæ cum nu am gæsit însemnæri din partea celorlalfli participanfli. Færæ dar
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øi poate, subiectele de ordin politic nu au lipsit, atmosfera fiind dintre cele
mai cælduroase, calitatea gazdei øi a interlocutorilor fiind o certitudine.

În seara aceleiaøi zile, de 7 mai 1935, la Bucureøti marchizul Lefèvre
d’Ormesson, ministrul Franflei în România, oferea la rândul sæu un dineu
în onoarea lui Stefan Osusky øi a sofliei sale, a lui Lucien Romier øi a sofliei
sale, care s°au bucurat încæ odatæ de atenflia øi prezenfla lui Nicolae Titulescu
øi a Ecaterinei Titulescu.14

Miercuri, 8 mai 1935, Stefan Osusky øi Lucien Romier, cu sofliile, vor
fi primifli de Stelian Popescu, directorul ziarului „Universul“, formator de
opinie publicæ.15

Îl vom gæsi prezent pe Stefan Osusky øi la o mare recepflie oferitæ de
Carol al II°lea la Palatul regal16 cu ocazia zilei de 10 mai, ca øi la dineul
oferit, la 11 mai 1935, de cætre Nicolae Titulescu în onoarea participanflilor
la întâlnirea Consiliului Permanent al Înflelegerii Balcanice, care îi va prilejui
lui Stefan Osusky contacte øi schimburi de vederi cu miniøtrii de Externe
ai Iugoslaviei, Turciei, Greciei, cu alfli diplomafli de rang înalt, membri ai
delegafliilor flærilor respective.17

Schimburile de pæreri avute de Stefan Osusky la Bucureøti cu înalte
personalitæfli române øi stræine au fost incontestabil deosebit de interesante,
având în vedere cæ ele aveau loc într°un context politico°diplomatic bogat
în evenimente. La 15 aprilie 1935, Consiliile Permanente ale Micii Înflelegeri
øi Înflelegerii Balcanice, întrunite sub preøedinflia lui Nicolae Titulescu, la
Geneva, analizaseræ rezultatele Conferinflei de la Stresa, exprimând
interesul pentru încheierea tratatelor de asistenflæ mutualæ din Sud°Estul
Europei, precum øi pentru succesul tratativelor proiectate în vederea realizærii
pactelor de securitate în Europa Centralæ øi Europa de Sud°Est.18 La 2 mai
1935, la Paris se semnase Tratatul franco°sovietic de asistenflæ mutualæ, a
cærui încheiere fusese sprijinitæ de diplomaflia românæ prin Nicolae Titulescu,
care a participat chiar la redactarea textului. Reuniunea Consiliului
Permanent al Înflelegerii Balcanice19 din 10–13 mai 1935, desfæøuratæ 
sub preøedinflia lui Nicolae Titulescu — øi n°ar trebui uitat cæ Bucureøtii
au fost cvasiconcomitent gazda øi a lui Joseph Paul°Boncour, fost preøedin-
te al Consiliului de Miniøtri al Franflei, prilejuind discursuri politice
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Titulescu-Paul°Boncour de rezonanflæ naflionalæ øi europeanæ — înscrisese
pe agendæ o amplæ analizæ a situafliei politice generale, a semnificafliei
Tratatului franco°sovietic, eventualitatea participærii Înflelegerii Balcanice
la un „Pact Mediteraneean“, dezaprobând cu aceeaøi ocazie recomandærile
Conferinflei de la Stresa privind înarmarea Austriei, Ungariei øi Bulgariei.
La pufline zile dupæ aceea, la 16 mai 1935, la Praga, avea sæ se semneze
Pactul de asistenflæ mutualæ dintre Cehoslovacia øi URSS.

Cercetæri viitoare, efectuate øi de o parte øi de alta, ne vor permite, poate,
descoperirea a noi øi interesante date despre relafliile Titulescu — Osusky
(corespondenfla celor doi, atâta cât øi pe unde s°a pæstrat, ar prezenta indu-
bitabil un real interes).

Øtim astæzi cæ aceøti eroi ai luptei pentru unitatea øi independenfla
naflionalæ a flærilor lor, pentru integritate teritorialæ, securitate øi pace, pentru
o Europæ a fraternitæflii, conlucrærii, progresului øi prosperitæflii, au træit
drama dezintegrærii flærilor lor, alegând calea exilului. Titulescu încæ din
1936, odatæ cu înlæturarea sa definitivæ din viafla politicæ a României; Osusky
din 1938, odatæ cu sfârtecarea Cehoslovaciei prin Acordul de la München
øi Arbitrajul de la Viena, prin ocuparea flærii sale de trupele hitleriste.

Însemnærile zilnice ale lui Nicolae Titulescu din 1938, publicate de noi
parflial în urmæ cu doi ani, mærturisesc tristeflea profundæ pe care omul politic
øi diplomatul român o încerca faflæ de deznodæmântul evenimentelor inter-
naflionale care au dus la lichidarea Cehoslovaciei ca stat. „Niciun cuvânt
de milæ pentru Cehoslovacia — nota Nicolae Titulescu la 1 octombrie 1938.
Sunt dezgustat de presæ. […] Øi nebunii strigæ cæ au salvat pacea.“20

Evenimentele din Centrul Europei, din toamna anului 1938, au fæcut
obiectul a numeroase discuflii purtate de Nicolae Titulescu cu oameni
politici, diplomafli, ziariøti, dar øi al unei analize personale, realizate în scris.
Fostul ministru de Externe român aminteøte în mai multe rânduri de lucrarea
sa Criza europeanæ din septembrie 1938. Textul acesteia nu ne este cunoscut,
fiind pierdut sau rætæcit doar; este cert cæ Nicolae Titulescu a redactat aceastæ
lucrare — poate doar un studiu —, cæci øtim cu certitudine cæ a flinut sæ
cunoascæ pærerea unora dintre apropiaflii sæi în legæturæ cu analiza pe care
o realizase.21
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Colegii noøtri slovaci vor gæsi, cu siguranflæ, într°o zi ecourile pe care
sfârtecarea României, în 1940, la Est, la Sud øi la Vest, le°au avut în sufletul
acestui mare prieten al României care a fost Stefan Osusky.

Dacæ Titulescu a murit în plin al Doilea Ræzboi Mondial, departe de
flaræ, færæ a vedea deznodæmântul øi hotærârile Conferinflei de Pace de la
Paris, Osusky a supraviefluit marelui carnagiu pentru a vedea Cehoslovacia
ocupatæ de trupe stræine, aducætoare ale unui regim de inspiraflie mosco-
vitæ, ca de altfel øi România, trecând øi el în eternitate departe de flaræ.

Avem datoria, peste timp, sæ aducem un omagiu acestor luptætori de
linia întâi a democrafliei øi libertæflii, ai securitæflii, pæcii øi conlucrærii.

Færæ truda øi jertfa lor — a tuturor celorlalfli care au træit øi au murit
pentru flærile lor — nu am avea locul în istorie la care aspiræm øi la care
demnitatea ne dæ dreptul.

NOTE

1 Ordinea în gândire, discursul flinut de Nicolae Titulescu cu ocazia decernærii titlului de doctor
honoris causa al Universitæflii „Komensky“, Bratislava, 19 iunie 1937; apud L’Ordre dans la pensée,
în „Sbornik pravnicke Faculty University Komenského v Bratislave, 1937“; cf. øi Nicolae Titulescu,
Documente diplomatice (colectiv de redacflie: Dinu C. Giurescu, Gheorghe Ploeøteanu, George
G. Potra, Constantin I. Turcu; notæ asupra edifliei: George Macovescu), Editura Politicæ, Bucureøti,
1967, doc. nr. 486, p. 821.

2 Buletinul nr. 24 din 31 decembrie 1933 al Direcfliunii Afacerilor Politice, Direcfliunea a
II°a, Secfliunea Europa Centralæ — Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond Mica Înflelegere,
vol. 10.

3 Alocufliune rostitæ de Adrian Næstase, prim°ministru al României, cu ocazia ceremoniei de
primire a medaliei de aur a Universitæflii „Komensky“, Bratislava, 5 martie 2003.

4 Supra nota nr. 2.
5 Ibidem.
6 Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, doc. nr. 486, p. 822.
7 Ibidem, p. 832.
8 Ibidem, p. 829.
9 Ibidem, p. 832.
10 Ibidem, p. 834.
11 „Universul“, 8 mai 1935.
12 Ibidem.
13 Ibidem, 9 mai 1935.
14 Ibidem.
15 Ibidem, 10 mai 1935.
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16 Ibidem, 13 mai 1935.
17 Ibidem.
18 Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, doc. nr. 370, pp. 635–636.
19 Ibidem, doc. nr. 379, pp. 648–650.
20 Nicolae Titulescu, Însemnæri zilnice, 1 octombrie 1938, Monte Carlo.
21 George G. Potra, Titulescu. Spre fiara Drepflilor, Editura Fundafliei „Universitatea pentru

tofli“, Slatina, 2001, p. 108.
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Înlæturarea din guvern a lui Nicolae Titulescu a reflinut în timp atenflia
unor largi categorii de analiøti.

La data consumærii acestei lovituri1 — 29 august 1936 — cei care s°au
aplecat cu precædere asupra sa au fost oameni politici sau ziariøti, demersurile
lor — dincolo de datele intelectuale foarte diferite de la caz la caz, pe de
o parte, øi de interesele politice sau de grup, de care erau legafli într°un fel
sau altul sau le reprezentau, pe de altæ parte — având puternice note
emoflionale.

Ulterior, dupæ decenii, odatæ cu ieøirea din scenæ a principalilor actori
ai vieflii politice, istoricii sunt cei care s°au putut apleca — øi au fæcut°o
cu mai multæ rigoare — asupra acestui aspect. Din mai larga perspectivæ
datæ de scurgerea timpului, aspectele emoflionale, ca øi oportunismul øi
subiectivismul au dispærut aproape în totalitate, demersurile autorilor lor
impunându°se ca reale analize øtiinflifice, cærora informaflia acumulatæ în
timp le sporeøte øi mai mult valoarea.

În istoriografia „cazului“ Nicolae Titulescu, fafletele øi segmentele înlæ-
turærii (premise, cauze, forfle implicate, modalitæfli øi mijloace folosite, ecouri,
reacflii ø.a.) ocupæ un spafliu foarte diferit, unele dintre ele fiind læsate pe
un plan secundar sau chiar ignorate.
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George G. Potra

Demiterea lui Nicolae Titulescu
Contracararea reacfliilor din presa internaflionalæ*

* Comunicare prezentatæ la ediflia a XI°a a Zilelor „Nicolae Titulescu“, 15–16 martie 2001,
în „Caietul simpozionului“, Slatina — Nicolae Titulescu, 2001, pp. 14–31; publicatæ în Nicolae
Titulescu. Eternitatea unui destin exemplar (coordonatori: Laurenfliu Guflicæ°Florescu, Dorin
Teodorescu), Editura Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina, 2005, pp. 203–215.
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O asemenea constatare ne°a fæcut sæ ne aplecæm în cercetarea noastræ
asupra prevenirii øi a contracarærii de cætre Bucureøti a ecourilor øi reacfliilor
politico°diplomatice, în general, øi a reacfliilor internaflionale din presa
internaflionalæ, în particular.2

Cercetarea principalelor piese ale „dosarului“ înlæturærii pune în luminæ
faptul cæ problema ecourilor øi reacfliilor a fost luatæ în considerare cu toatæ
seriozitatea de cætre cercurile guvernante româneøti înainte de consumarea
propriu°zisæ a demiterii.

Edificator este, înainte de toate, referatul3 întocmit la 11 iulie 1936 de
cætre Gheorghe Tætærescu4, ca prim°ministru, øi înaintat, probabil, în aceeaøi
zi, Regelui Carol al II°lea5, referat pus pe biroul Suveranului în condifliile
depunerii de cætre Nicolae Titulescu a demisiei din magistratura de øef al
cancelariei diplomatice româneøti.

Respingând actul demisiei la 11 iulie 1936 øi adoptând decizia demiterii
la 29 august 1936, Gheorghe Tætærescu a apelat — în acelaøi scop, al pre-
venirii øi contracarærii ecourilor øi reacfliilor interne øi externe, politico°diplo-
matice øi de presæ — la o formulæ „diplomaticæ“, motivând actul de la
Bucureøti ca fiind determinat de nevoia unei „largi remanieri“ a guvernului,
care sæ°i asigure acestuia „unitatea øi omogenitatea“.

Neîndoios, în planul tactic al cercurilor guvernante de la Bucureøti de
prevenire øi contracarare a reacfliilor politice øi de presæ, interne øi externe,
un loc important — credem cæ el a fost de fapt cel mai important — s°a
acordat afirmærii øi reafirmærii exprese a continuitæflii depline a politicii
externe româneøti.

Anunflându°i lui Nicolae Titulescu înlocuirea din demnitatea de ministru
de Externe, prin telegrama6 pe care i°o adresa post factum la 29 august 1936,
la Cap Martin, Gheorghe Tætærescu afirma ræspicat hotærârea cercurilor
guvernante de la Bucureøti de „a conjuga sforflærile noastre în continuarea
acfliunii noastre în cadrul politicii ce afli fæcut pânæ azi în numele fiærii øi
pe care o vom duce mai departe færæ nicio alterare“.7

Imediat dupæ investirea „noului“ guvern, Gheorghe Tætærescu a fæcut
în noaptea de 29–30 august 1936 o amplæ declaraflie8 presei române øi
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corespondenflilor presei stræine, în care sintetiza øi programul de politicæ
externæ româneascæ.

Înzestrat cu acut simfl politic, intuind perfect punctele sensibile care
impun explicaflii, precizæri, reconfirmæri øi sublinieri în privinfla opfliunilor
øi direcfliilor de politicæ externæ, Gheorghe Tætærescu a flinut: sæ reafirme
hotærârea de a promova øi realiza „færæ øovæire“ aceeaøi politicæ externæ
desfæøuratæ de flara noastræ în perioada interbelicæ, implicit în perioada de
pânæ atunci a ultimei guvernæri liberale; sæ sublinieze, în acelaøi context,
caracterul naflional al politicii externe româneøti, reafirmând cæ ea nu a avut
øi nu va avea un caracter personal, nu a purtat øi nu va purta pecetea
oportunismului øi improvizafliei, cæ ea a avut øi va avea obiective permanente;
în fine, sæ aprecieze cæ Nicolae Titulescu a fost „executorul“ unei politici
naflionale (de astæ datæ primul°ministru renunfla pentru o clipæ la cele
afirmate, complet opus, în alt cadru, cu alte ocazii, în flaræ sau stræinætate,
în legæturæ cu persoana øi opera lui Nicolae Titulescu).

Afirmafliile lui Gheorghe Tætærescu aveau în vedere constituirea øi
dezvoltarea bagajului de argumente øi contraargumente necesare susflinerii
propriilor poziflii øi respingerii atacurilor externe, care puteau avansa
eventualitatea schimbærii cursului politicii externe a flærii noastre ca urmare
a înlæturærii titularului Ministerului Afacerilor Stræine.

La numai câteva zile dupæ numirea sa ca ministru de Externe în guvernul
condus de Gheorghe Tætærescu, adicæ la 2 septembrie 1936, sub presiunea
datelor concrete ale ecourilor øi reacfliilor determinate de „remanierea“ de
la Bucureøti, a cæror limitare øi atenuare se dorea cât mai rapidæ, Victor
Antonescu a fæcut în fafla reprezentanflilor presei române øi stræine din capitala
României o amplæ declaraflie9 de politicæ externæ care, în esenflæ, reafirma
hotærârea guvernului român de a promova aceeaøi politicæ externæ: „Politica
de azi, ca øi cea de ieri — conchidea Victor Antonescu — este singura politicæ
care cadreazæ atât cu idealul de dreptate øi demnitate ce ne însuflefleøte, cât
øi cu sentimentele adânci øi interesele permanente ale flærii noastre“.10

Asigurarea unei largi øi rapide difuziuni reprezintæ o condiflie a eficienflei
oricærei declaraflii politice. Primul°ministru øi noul ministru de Externe au
intervenit prompt pentru a°øi asigura, în presa românæ øi în presa stræinæ,
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o publicitate adecvatæ declarafliilor pe care le fæcuseræ, pentru a aduce la
cunoøtinfla cercurilor guvernante din diferite flæri — mai ales acolo unde
ecourile erau negative — conflinutul acestor declaraflii.11

Victor Antonescu a primit în acest „program“ misiuni suplimentare. La
instalarea sa, noul øef al Cancelariei diplomatice româneøti avea sæ facæ un
elogiu public12 la adresa predecesorului sæu, pe care fapte, astæzi cunoscute,
îl pun sub semnul întrebærii sub raportul sinceritæflii.

„În momentul când, pentru prima oaræ, vin în mijlocul dumneavoastræ,
conducætorii pricepufli øi devotafli ai serviciilor acestui minister, væ mærturisesc
cæ satisfacflia mea de a începe o colaborare cu dumneavoastræ este întunecatæ
de un sentiment de regret care, o simt, stæ în sufletul dumneavoastræ.

Modul strælucit în care a condus acest departament, prestigiul ce øi°a
asigurat în lumea internaflionalæ øi talentul care l°a însufleflit, fac ca golul
læsat de dl Titulescu, atât în conducerea ministerului, cât øi în sufletul
dumneavoastræ, sæ nu poatæ fi împlinit.

De aceea, væ mærturisesc cæ acum un an øi jumætate, când am luat, în
împrejuræri grele, conducerea Ministerului de Finanfle, când lichidarea
creanflelor create, echilibrarea bugetului øi nevoile de înzestrare ale armatei
cereau mijloace de acoperire de peste 20 miliarde, nu m°am simflit mai apæsat
decât mæ simt astæzi.

Dragostea de flaræ øi grija statornicæ ce trebuie sæ pæstræm marilor ei
interese, la care se adaugæ øi obligafliunile mele faflæ de partidul care poartæ
astæzi greaua ræspundere a destinelor flærii, m°au determinat totuøi sæ iau
sarcina conducerii acestui departament.

Situafliunea internaflionalæ a României este desigur la înælflimea calitæ-
flilor celui care, cu atâta strælucire, a condus politica externæ în ultimii ani.
Grija de a pæstra aceastæ situafliune, în orice împrejurare, cere de la noi
prinosul întreg al tuturor sforflærilor noastre.

În aceste condifliuni, dumneavoastræ vefli înflelege mai uøor ca oricine,
de ce, pentru a putea sæ îndeplinesc aceastæ sarcinæ, am nevoie mai mult
ca oricând de colaborarea dumneavoastræ sinceræ øi luminatæ, pentru ca,
cu sforflærile comune, sæ putem pæstra flærii situafliunea pe care o are øi a
apæra mai departe interesele permanente ale neamului.“
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Declaraflia lui Victor Antonescu — care°l supusese pe Nicolae Titulescu,
pânæ la demitere, nu puflinor observaflii critice (care aveau sæ abandoneze,
ulterior, pas cu pas, discreflia iniflialæ) — trebuie pusæ sub semnul întrebærii
sub raportul sinceritæflii, ea având un caracter formal. Cuvintele calde, pline
de condescendenflæ, pe care Victor Antonescu le rostea la adresa lui Nicolae
Titulescu øi solicitarea colaborærii tuturor celor prezenfli aveau rostul de a
atenua sentimentele de insatisfacflie, regret øi dezaprobare existente în
Ministerul Afacerilor Stræine faflæ de demiterea „Patronului“, ca øi de a se
constitui într°o captatio benevolentiae a tuturor slujitorilor de la Palatul
Sturdza, atât de legafli de persoana øi acfliunea marelui Nicolae Titulescu.
Citirea foarte atentæ a textului declarafliei lui Victor Antonescu lasæ sæ
înflelegem o proastæ stare de spirit în rândul majoritæflii diplomaflilor øi
funcflionarilor din Ministerul Afacerilor Stræine, poate chiar o atitudine de
ostilitate, pe care noul titular era obligat sæ încerce sæ o atenueze øi, mai
apoi, sæ o stæpâneascæ øi sæ o elimine.

Concomitent cu declarafliile publice, Victor Antonescu, noul ministru
de Externe, a adresat telegrame tuturor øefilor marilor cancelarii diplomatice
din Europa, a avut contacte cu omologii sæi din Iugoslavia (Milan
Stojadinoviç13) øi Cehoslovacia (Kamil Krofta14), la Bratislava15, în prima
decadæ a lunii septembrie 1936, øi cu unii dintre titularii Externelor din
mari flæri europene (Franfla, Marea Britanie, URSS — recte Yvon Delbos16,
Anthony Eden17, Maksim Maksimovici Litvinov18), la Geneva, în a treia
decadæ a lunii septembrie 1936, cu ocazia Adunærii ordinare a Societæflii
Nafliunilor. Paralel cu acestea, Gheorghe Tætærescu øi Victor Antonescu au
primit în audienflæ, la Bucureøti, în mai multe rânduri, pe øefii oficiilor
diplomatice ale Italiei (Ugo Sola19), Poloniei (Miroslaw Arciszewski20), URSS
(Mihail Semionovici Ostrovski21), Marii Britanii (R.H. Hoare22) ø.a.

Am semnalat acest aspect pentru a atrage atenflia asupra altui gen de
demersuri întreprins sau indicat în acelaøi scop al prevenirii øi contracarærii
ecourilor øi reacfliilor externe sau pentru „normalizarea“ relafliilor cu unii
dintre adversarii ireductibili (de fapt, cu politica lor) ai lui Nicolae Titulescu
— Italia (Galeazzo Ciano23); Polonia (Józef Beck24); Iugoslavia (Milan
Stojadinoviç).25
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La 11 decembrie 1936, Victor Antonescu fæcea, în fafla Comisiei de
Afaceri Stræine a Senatului øi a Comisiei de Afaceri Stræine a Camerei
Deputaflilor, reunite în øedinfla comunæ, un larg expozeu de politicæ externæ
româneascæ. Afirmare a principiilor øi obiectivelor generale ale politicii
externe româneøti øi, totodatæ, o prezentare a principalelor acfliuni ale Can-
celariei diplomatice româneøti în lunile septembrie–octombrie–noiembrie
øi în prima decadæ a lunii decembrie 1936, discursul lui Victor Antonescu
este, în ciuda ambiguitæflilor sale, o reafirmare a continuitæflii politicii externe
româneøti. „Politica externæ a României ræmâne neschimbatæ, cæci neschim-
bate ræmân øi interesele ei permanente. Pæstrând neclintite principiile ei
cælæuzitoare, ea va cæuta însæ totdeauna sæ armonizeze, în spiritul colaborærii
internaflionale øi în cadrul angajamentelor contractate, atitudinea ei cu situafli-
unile noi izvorâte din neîncetatele fræmântæri ale unei lumi în prefacere“.26

În acelaøi cadru, tot la 11 decembrie 1936, ræspunzând unei întrebæri
puse de liderul naflional°flærænist Ion Mihalache, în legæturæ cu schimbarea
titularului de la Ministerul Afacerilor Stræine, premierul Gheorghe Tætærescu
reafirma27 în termeni categorici (ba chiar nervoøi) continuitatea politicii
noastre externe de dupæ 29 august 1936.

Unul din argumentele pe care cercurile guvernante româneøti au bætut
multæ monedæ pentru a afirma øi a susfline continuitatea politicii noastre
externe, conflinutul sæu neschimbat a fost prezenfla lui Victor Antonescu
în fruntea Cancelariei diplomatice româneøti.

Asupra acestui „amænunt“, al titularului Ministerului Afacerilor Stræine
al României, s°a gândit îndelung, alegerea trebuind sæ ræspundæ mai multor
exigenfle. Personajul respectiv trebuia sæ fie un om de încredere al regelui.
El trebuia sæ reprezinte în fafla stræinætæflii, în primul rând a Franflei øi Angliei,
o garanflie a pæstrærii nealterate a caracterului tradiflional al politicii noastre
externe. El trebuia sæ fie în mod clar un filofrancez øi un filoenglez, dar —
la fel de clar — nu un antifascist. Cæci, succesorul lui Titulescu trebuia sæ
ræspundæ nu numai exigenflelor Parisului øi Londrei, ci øi acelora ale altor
capitale, Varøoviei øi Belgradului, Romei øi Berlinului. Noul ministru de
Externe trebuia sæ dea expresie preocupærii regelui øi cercurilor guvernante
româneøti de a readuce politica externæ româneascæ în „matca ei tradiflio-
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nalæ“, de a o curæfla de toate „ereziile“ care o bântuiseræ — pasæmite — în
timpul mandatului lui Nicolae Titulescu. Alegerea a avut un triplu rost:
probator, disimulator øi reparator.

Am afirmat mai sus cæ amænuntul schimbærii titularului Ministerului
Afacerilor Stræine a fost gândit îndelung.28

Cunoscând mai bine, oricum nu mai ræu, decât alfli oameni politici, de
la guvernare sau din opoziflie (precum Ion Inculefl29, Richard Franasovici30,
Victor Antonescu, Constantin Argetoianu31, Octavian Goga32), atitudinea
lui Carol al II°lea faflæ de Nicolae Titulescu, Gheorghe Tætærescu avansa
în consecinflæ, la 11 iulie 1936, urmætoarea formulæ de substituire la con-
ducerea Ministerului Afacerilor Stræine:

„Înlocuirea prin domnul Victor Antonescu, un tradiflionalist autentic
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.“33

Gheorghe Tætærescu i°a propus, direct, lui Victor Antonescu, la începutul
lunii iulie 1936 — în condifliile crizei provocate de demisia lui Nicolae
Titulescu — sæ°øi asume portofoliul Externelor. În convorbirea avutæ cu
liderul flærænist Armand Cælinescu, la 24 iulie 1936, fruntaøul liberal
mærturisea orgolios acest lucru, cæutând sæ acrediteze pentru sine o atitudine
de înaltæ principialitate øi moralitate. „Îmi spunea cæ — nota Armand
Cælinescu — o parte din miniøtri, în frunte cu Tætærescu øi Franasovici,
au vrut sæ debarce pe Titulescu fiindcæ erau convinøi cæ acesta a venit sæ°i
ræstoarne de la guvern. I°a propus lui Antonescu sæ ia Ministerul de Externe.
Antonescu a ræspuns cæ primeøte numai în cazul când presupunerile asupra
intenfliilor lui Titulescu ar fi exacte. S°a convins, însæ, cæ nu era adeværat
øi atunci a refuzat Externele øi a mijlocit împæcarea.“34

Însuøi Victor Antonescu va apela la amintirea vechilor sale state de serviciu
pentru a°øi afirma fidelitatea faflæ de linia politicæ tradiflionalæ, faflæ de alianfla
cu Franfla øi Marea Britanie în primul rând:

„Acela care, în uniformæ de soldat francez, zbura, în 1917, deasupra li-
niilor inamice într°un avion francez, pentru a duce la Iaøi un mesagiu din
partea marii noastre aliate — declara Victor Antonescu, la 2 septembrie
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1936 — nu are nevoie sæ reînnoiascæ poporului francez øi conducætorilor
sæi expresiunea sentimentelor sale de încredere øi afecfliune.

Mæ voi mulflumi sæ reamintesc relafliunile de strânsæ øi cordialæ colaborare
ce am avut, în calitate de ministru al României la Paris cu: Clemenceau35,
Poincaré36, Briand37, Barthou38 øi cu alfli oameni de stat francezi“.39

În încercarea de a°øi acredita o imagine cât mai convingætoare, Victor
Antonescu a folosit, direct sau indirect, argumentul rudeniei sale cu familia
Titulescu, care se vroia o solicitare de credit politic în alb. Desigur, inspirat
de Bucureøti, Edmond Ciuntu40, trimis extraordinar øi ministru pleni-
potenfliar al României la Moscova, afirma, la 1 septembrie 1936, lui Maksim
Maksimovici Litvinov: „În ceea ce mæ priveøte, am reafirmat intangibilitatea
politicii externe a României; am reamintit trecutul Domniei Voastre patriotic
øi filofrancez øi chiar rudenia Domniei Voastre cu doamna Titulescu“.41

Se poate afirma færæ reticenfle cæ, jucând un rol din ce în ce mai puflin
important în definirea øi aplicarea liniei politicii externe a flærii, dupæ 29
august 1936, personalitatea noului ministru de Externe conta prea puflin,
biografia lui — sau numai biografia lui — neputând fi reflinutæ ca un argu-
ment irefutabil al continuitæflii politicii externe a flærii.

În mod deliberat, în acelaøi scop al prevenirii øi contracarærii ecourilor
øi reacfliilor interne øi externe, cercurile guvernante de la Bucureøti au læsat
sæ se facæ publicitate unor intenflii inexistente de a folosi pe Nicolae Titulescu,
în continuare, într°o misiune de reprezentare a intereselor româneøti în
stræinætate (fie pe lângæ Societatea Nafliunilor, fie la Comisia de Cooperare
Culturalæ Internaflionalæ, fie ca ministru al României într°una din capitalele
flærilor în care eram reprezentafli, fie pe lângæ Curtea Internaflionalæ de
Justiflie).

În telegrama ce°i adresa lui Nicolae Titulescu la Cap Martin, la 29 august
1936, Gheorghe Tætærescu îi exprima intenflia guvernului de „a conjuga
sforflærile noastre în continuarea acfliunii noastre externe în cadrul politicii
ce afli fæcut pânæ azi în numele flærii øi pe care o vom duce mai departe færæ
nicio alterare.“42

S°a fæcut indirect publicitate textului unei asemenea telegrame, în care
propunerea de „colaborare“ este, dacæ într°adevær s°a vrut la acea datæ, foarte
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echivocæ. Suntem tentafli sæ credem cæ s°au folosit cu precædere alte mijloace
pentru popularizarea ei. De preferinflæ, s°a apelat — în scopul evident de
a preveni øi contracara ecourile øi reacfliile ce se conturau sau se profilau
în diferite capitale — la „confidenfle“ øi „indiscreflii“.

Ministrul României la Paris, Constantin Cesianu — duøman înveterat43

al lui Titulescu — declara, pare°se, în decembrie 1936 — potrivit infor-
mafliilor de care dispunea presa iugoslavæ — cæ „cel mult pânæ la Paøti“,
adicæ, deci, pânæ în primævara anului 1937, Nicolae Titulescu va reveni
din nou pe prim°planul vieflii politice.44

Numeroase personalitæfli politice stræine exprimau — øi credem cæ nu
numai pe bazæ sentimentalæ — pærerea cæ fostul ministru de Externe al
României va reintra curând în actualitatea vieflii politice. Kamil Krofta,
ministrul de Externe al Cehoslovaciei, îøi exprima convingerea — într°o
convorbire purtatæ la sfârøitul anului 1936 cu J. Buttler Wright45, amba-
sadorul Statelor Unite ale Americii la Praga — cæ „Titulescu nu este în
niciun caz mort din punct de vedere politic“.46

Asemenea informaflii øi afirmaflii, unele venite direct din sursæ
româneascæ, oficialæ, altele, tot aøa, direct, din partea unor factori responsabili
ai unor state aliate României — øi credem cæ asemenea informaflii au fost
mult mai numeroase, atât pentru un caz, cât øi pentru altul — nu puteau
sæ nu aibæ un larg ecou de opinie publicæ.

Dincolo de rafliunile contradictorii ale difuziunii unor asemenea materiale
øi informaflii privind revenirea lui Nicolae Titulescu în viafla politicæ, dincolo
de ecourile øi efectele sale parfliale, se poate aprecia cæ, în general, ele au
servit cercurile guvernante de la Bucureøti în încercarea lor de a face faflæ
situafliei nou create la 29 august 1936 øi dupæ aceea.

Guvernele de la Bucureøti — dincolo de tot ceea ce s°a vehiculat public,
fie din sursæ oficialæ, fie din sursæ oficioasæ — nu au avut nicio intenflie,
dar într°adevær niciuna, de a mai colabora în vreo formæ oarecare cu Nicolae
Titulescu.47

Øtim azi nu numai cæ guvernele de la Bucureøti nu au manifestat dorinfla
de colaborare cu Nicolae Titulescu, ci au intervenit direct pe lângæ diverse
cancelarii diplomatice (sunt cunoscute demersurile pe lângæ Quai d’Orsay
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øi Foreign Office) pentru a bloca orice posibilitæfli de manifestare ale
acestuia.48

Înlæturarea lui Nicolae Titulescu s°a vrut definitivæ. Nu existæ niciun
dubiu, la nivelul perioadei 1936–1941, cæ guvernele conduse de Gheorghe
Tætærescu, Octavian Goga, Miron Cristea49, Armand Cælinescu50, Gheorghe
Argeøanu51, Constantin Argetoianu, Gheorghe Tætærescu, Ion Gigurtu52,
Ion Antonescu53 au respins chiar — dincolo de tot ceea ce s°a vehiculat
— orice oferte de colaborare avansate de Nicolae Titulescu.

Mærturiile existente probeazæ færæ putinflæ de tægadæ faptul cæ cercurile
guvernante de la Bucureøti nu au putut trece peste adversitæflile politice sau
peste atitudinile subiective pe care le aveau faflæ de fostul ministru român
de Externe, acestea fiind solidare — evident øi din rafliuni care flineau de
conjuncturile politice externe — în a împiedica orice revenire a lui Nicolae
Titulescu în viafla politicæ internæ øi internaflionalæ. Dincolo de orice
motivaflie, ræmâne faptul cæ, procedând astfel, cercurile guvernante de la
Bucureøti au lipsit România de o prezenflæ de imens prestigiu internaflional,
care a vrut sæ serveascæ interesele flærii pânæ la sfârøitul vieflii, trecând peste
marile dezamægiri pe care i le provocaseræ atât de numeroasele nedreptæfli
øi ingratitudini ale guvernanflilor români, inclusiv prin îndepærtarea sa brutalæ
din funcflia de ministru de Externe la 29 august 1936.

Chiar de a doua zi, de dupæ formarea „noului“ cabinet condus de
Gheorghe Tætærescu, guvernul de la Bucureøti a indicat Ministerului
Afacerilor Stræine sæ urmæreascæ atent reacfliile øi comentariile cercurilor
politico°diplomatice øi ale organelor de presæ.

La 30 august 1936, Ion Dragu54, directorul Direcfliei Presei din Mi-
nisterul Afacerilor Stræine solicita în mod imperios tuturor oficiilor diplo-
matice sæ urmæreascæ îndeaproape øi sæ informeze operativ asupra
comentariilor presei din flærile de reøedinflæ.55

Ræspunsul oficiilor diplomatice româneøti la indicafliile primite din flaræ,
în legæturæ cu urmærirea ecourilor de presæ determinate de înlæturarea lui
Nicolae Titulescu, a fost deosebit de prompt, serviciile de presæ ale oficiilor
diplomatice româneøti din Europa — beneficiind de colaboratori de excepflie
(Viena: Lucian Blaga56; Roma: Nicolae Solacolu57; Copenhaga: Marcel
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Romanescu58; Berlin: Petre Ilcuø59; Varøovia: Aron Cotruø60; Praga: Oskar
Walter Cisek61) — ca øi misiunile diplomatice româneøti de pe alte conti-
nente informând operativ Centrala Ministerului Afacerilor Stræine asupra
pulsului opiniei publice, fæcând sæ parvinæ Bucureøtilor, pe calea telegra-
melor cifrate sau în clar, a rapoartelor de presæ, pozifliile exprimate de
principalele organe øi organisme de presæ din flærile respective: ziare, reviste,
posturi de radio, agenflii de presæ, organizaflii naflionale øi internaflionale ale
ziariøtilor.

Reacflia foarte amplæ a presei din diverse flæri faflæ de demiterea lui Nicolae
Titulescu øi, mai ales, aprecierile negative faflæ de decizia cercurilor guvernante
de la Bucureøti, faflæ de actul împlinit la 29 august 1936, concluziile pe
care numeroase organe de presæ — care nu acordau credit declarafliilor fæcute
în Capitala României — le trægeau în legæturæ cu rafliunile, semnificafliile
øi implicafliile evenimentelor de la Bucureøti au reflinut în mod foarte serios
atenflia cancelariei diplomatice româneøti, preocupatæ sæ atenueze øi sæ
contrabalanseze ideea majoræ a imensei majoritæfli a materialelor de presæ
apærute, øi anume aceea a unei schimbæri a cursului politicii externe a
României, a unei alunecæri spre dreapta, a unei îndepærtæri de liniile tradi-
flionale ale gândirii øi acfliunii de politicæ externæ româneascæ.

În acest context, conducerea Ministerului Afacerilor Stræine al României
a cerut, prin reprezentanflii sæi în diverse capitale, cancelariilor diplomatice
ale flærilor respective sæ intervinæ direct øi energic pentru a obfline din partea
presei ce apærea în fiecare dintre ele o schimbare a conflinutului øi tonului
aprecierilor fæcute în legæturæ cu evenimentele din Bucureøti, insistând pentru
preluarea øi difuzarea pe scaræ mai largæ a declarafliilor de politicæ externæ
ale factorilor responsabili ai flærii noastre, pentru publicarea de materiale
de presæ care sæ punæ în evidenflæ aceste aprecieri øi care sæ°øi întemeieze
concluziile pe asemenea aprecieri.

La 17 septembrie 1936, printr°o telegramæ special adresatæ în acest sens
Legafliei României de la Moscova, secretarul general al Ministerului Aface-
rilor Stræine, Vasile Grigorcea, dædea instrucfliuni lui Edmond Ciuntu, trimis
extraordinar øi ministru plenipotenfliar, sæ intervinæ pe lângæ autoritæflile
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sovietice pentru a evita, pe viitor, apariflia unor articole asemænætoare acelora
publicate în „Pravda“ øi „Izvestiia“.

De acord, desigur, cu ministrul de Externe, Vasile Grigorcea dædea indi-
caflii sæ se solicite din partea øi sæ se afirme autoritæflilor sovietice urmætoarele:

„Væ rog sæ binevoifli a stærui pentru ca astfel de articole ca cel semnalat
în «Pravda» sæ nu mai fie publicate.

Politica externæ a României nu a suferit nicio schimbare, ea ræmâne strâns
legatæ de ideea menflinerii pæcii øi nu se gândeøte sæ se prefacæ într°un
instrument al unor tulburætori ai pæcii. Putefli sæ væ referifli la repetatele
declarafliuni ale domnului ministru Antonescu, la mæsurile energice anunflate
øi luate de miniøtrii de Interne øi Justiflie contra tulburærilor pæcii interne,
precum øi la spiritul de armonie perfectæ care a domnit la Conferinfla de
la Bratislava øi care n°ar fi fost posibilæ dacæ afirmafliile «Pravdei» ar fi exacte.

Afirmafliunile despre memoriul lui Gestapo contra dlui Titulescu transmis
prin Goga sunt bineînfleles de domeniul fanteziei.

Cred cæ avem tot interesul sæ prevenim o campanie de presæ pe aceastæ
temæ.“62

Demersuri similare au fost indicate, în acelaøi scop, reprezentanflei noastre
diplomatice din capitala Turciei. Øi în acest caz, conducerea Ministerului
Afacerilor Stræine de la Bucureøti a apreciat ca neamical conflinutul øi tonul
articolelor publicate în legæturæ cu semnificaflia evenimentelor din capitala
României, reproøând totala ignorare de cætre acestea a declarafliilor fæcute
de factorii responsabili ai politicii externe româneøti:

„Este inadmisibil ca într°o presæ atât de îndeaproape controlatæ ca presa
turcæ sæ aparæ articole ca acelea din «Tan» øi «San Posta». Declarafliile
categorice øi repetate ale dlui ministru Antonescu, precum øi comunicatul
final al Conferinflei Micii Înflelegeri ar fi trebuit sæ ajungæ pentru a dovedi
cæ România înflelege sæ ræmânæ neclintitæ pe linia politicii ei tradiflionale.
Astfel fiind, nu vedem ce interes pot avea inspiratorii acelor ziare sæ întreflinæ
în opinia publicæ turceascæ — în privinfla evolufliei noastre viitoare — o
nedumerire pe care nimic nu o îndreptæfleøte. Væ rog, în consecinflæ — indica
Vasile Grigorcea — sæ binevoifli a væ folosi de orice prilej pentru a risipi,
acolo unde le vefli întâlni, bænuieli de naturæ a tulbura atmosfera de deplinæ
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încredere ce trebuie sæ dæinuiascæ între douæ flæri aliate. Zvonuri tendenflioase
ca acela al nu øtiu cærui memoriu misterios sosit de la Berlin sunt øi ridicole
øi ræufæcætoare.“63

O atenflie deosebitæ au manifestat cercurile guvernamentale de la Bucureøti
faflæ de reacflia presei franceze, care a acordat spaflii ample, în cvasitotalitatea
ziarelor øi publicafliilor, actului îndepærtærii lui Nicolae Titulescu din viafla
politicæ a României. Preocuparea aparte pe care conducerea cancelariei
diplomatice româneøti o manifesta în aceastæ direcflie era determinatæ, pe
de o parte, de faptul cæ aceastæ amplæ reacflie anula, practic, în opinia publicæ
francezæ ecoul declarafliilor de la Bucureøti, privind continuitatea politicii
externe a României, inoculând, în acelaøi timp, suspiciuni øi temeri în
legæturæ cu orientarea acestui curs spre Italia øi Germania, øi, pe de altæ
parte, de situarea lui Nicolae Titulescu în centrul tuturor acestor comentarii,
de menflinerea acestuia, pe o asemenea cale, în miezul actualitæflii øi al atenfliei
politice. Modificarea acestor stæri de lucruri a constituit obiectul mai multor
întrevederi pe care — din indicaflie sau din propria inifliativæ — Constantin
Cesianu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Paris,
le°a avut cu o serie de personalitæfli de prim rang, membri ai echipei guver-
namentale de la acea datæ.64

Demersurile fæcute de øeful oficiului diplomatic al României la Paris pe
lângæ oficialitæflile franceze în scopul modificærii atitudinii presei au fost
primite, aparent, cu înflelegere øi bunævoinflæ de cætre acestea. Angajarea
cercurilor politice guvernante într°o acfliune de modificare a tonului presei
franceze a fost însæ minimæ, existând, deopotrivæ, dificultæfli pentru realizarea
unor asemenea demersuri, ca øi — poate — o rezervæ în a o face.

În urma întâlnirii cu Yvon Delbos, ministrul de Externe, de la 6 septem-
brie 1936, Constantin Cesianu raporta: „Privitor la presa francezæ, care
adeseori a luat atitudini care îngreunau sarcina guvernelor, presæ care pretin-
de a fi exponentul opiniei publice franceze øi care a pus adeseori Franfla în
grea posturæ chiar faflæ de unele flæri prietene øi aliate, Domnia Sa va atrage
din nou atenfliunea a fi mai prudentæ.“65

Preøedintele Consiliului de Miniøtri, Léon Blum66, afirma lui Constantin
Cesianu, la 7 septembrie 1936: „Presa […] nu odatæ numai a fæcut erori,
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îngreunând situaflia guvernelor. Repercusiunile s°au væzut færæ întârziere
în flærile flintæ a atacurilor lor. Nu pot […] nimic faflæ de ea prin presiune.
Voi cæuta sæ fac prin Quai d’Orsay, prin persuasiune, preconizând mæcar
o linie de prudenflæ øi în însæøi interesul Franflei.“67

Satisfacflie doar parflial îi dædea øi convorbirea cu Camille Chautemps,
interimarul de la Ministerul de Externe. „Cât despre presæ, D°sa øtie prea
bine cât am pætimit personal, dar aceasta nu importæ. «Ce este regretabil,
este amestecul ei în chestiunile interne ale altor flæri, când linia de conduitæ
a ei ar trebui sæ fie prudentæ sau baremi decentæ, atunci când nimic nu
justificæ o campanie. Ea uitæ prea uøor cæ fiecare flaræ are mândria ei naflionalæ
øi cæ reacfliunile acesteia, fireøte, pot finalmente sæ se întoarcæ contra. Nu
avem o lege bunæ, iar, când am preconizat ca øef de guvern o nouæ legiuire,
nu puflini au contribuit øi insistat la cæderea mea. Voi stærui sæ i se atragæ
atenfliunea, dar o serioasæ majoritate în rândurile ei nu va putea fi obflinutæ
niciodatæ, cæci interese prea diverse, øi interne øi externe, au prizæ mai mare
asupra ei decât cuminflenia sau prudenfla guvernelor.»“68

„În ce priveøte atitudinea presei franceze, Domnia Sa [secretarul general
al Ministerului de Externe — n.n. G.G.P.] — raporta Constantin Cesianu,
la 12 septembrie 1936, în urma altei convorbiri la Quai d’Orsay — a reflinut
ca fiind mai importante øi, probabil, ca mai în contact cu Quai d’Orsay,
numele ziarelor «Le Temps» øi «Petit Parisien» øi prin Direcfliunea serviciului
de presæ va prona69 mai multæ obiectivitate øi prudenflæ.“70

Campania presei franceze a continuat însæ, în ciuda tuturor demersurilor
fæcute øi a asigurærilor primite. Nu este exclus — o afirmæm doar cu titlu
de supoziflie — ca cercurile guvernante franceze sæ fi gândit, în condifliile
atenuærii tonului critic, la exprimarea în continuare a unor asemenea
atitudini critice, ca mijloc de presiune asupra cercurilor guvernamentale
româneøti.

La rândul lor, o serie de ziare româneøti au publicat articole proprii sau
au reprodus articole din presa altor flæri, care analizau implicafliile eveni-
mentelor de la Bucureøti øi, în context, responsabilitæflile Franflei pentru
slæbiciunile tot mai evidente pe care frontul antirevizionist øi antihitlerist
le înregistra ca urmare a fluctuafliilor de atitudine, a pozifliilor nu de pufline
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ori de compromis, adoptate într°o serie de capitale occidentale, inclusiv
Parisul.

„Ieri seara [12 septembrie 1936 — n.n. G.G.P.] — informa Constantin
Cesianu — am fost chemat la telefon de secretarul general al Ministerului
Afacerilor Stræine. Referindu°se la lunga convorbire pe care o avusesem
împreunæ alaltæieri, d°sa a adæugat: «Am fost absolut în sentimentul d°tale
øi într°atât cæ am referit azi personal øi în sensul vederilor d°tale domnului
Chautemps71 (interimar la Quai d’Orsay). D°sa øi de altfel luase notæ de
convorbire ce afli avut împreunæ, a abundat în sensul pærerii d°tale øi al
referatului meu, adicæ a se atrage atenfliunea presei socotitæ mai serioasæ.
La plecare însæ dl Chautemps mi°a semnalat cu regret un atac defæimætor
la adresa Franflei apærut în ziarul «Vremea» øi reprodus azi aici în douæ ziare
pe baza unei telegrame «Sud°Est». Aceastæ ultimæ parte a comunicærii
secretarului general al Ministerului Afacerilor Stræine, fæcutæ pe un ton
amical, era impregnatæ de regret, cæ tocmai atunci când aci se ia act øi se
intræ în sensul demersurilor mele øi se catæ a se pune o surdinæ unei campanii
«nedreaptæ øi inoportunæ», «iatæ cæ un ziar român defæimeazæ Franfla øi dæ
øi argumente inutile acelora de aci hotærâfli de a væ ataca» øi aceasta, adaugæ
D°sa, «când în România avefli cenzuræ». I°am ræspuns cæ semnalasem de
îndatæ la Bucureøti articolul incriminat øi am adæugat de îndatæ de a fi væzut
cæ sub pana unui cronicar al politicii externe (Geneviève Tabouis72 în ziarul
«L’Oeuvre») a putut fi pus tot azi în cauzæ însuøi M.Sa Regele, ceea ce nu
este admisibil, chiar când o presæ este liberæ øi færæ a mai aminti cæ este
vorba de o flaræ aliatæ, care pe deasupra nici nu poate da priza imputærilor
ce presa i°a adus. D°sa mi°a ræspuns cæ nu are cunoøtinflæ øi cæ va cerceta.

Îmi permit a ruga — conchidea Constantin Cesianu — a se interzice
publicarea a veri ce de felul articolului semnalat; astfel, se va uøura acfliunea
oficialæ ce am reuøit a câøtiga øi totodatæ nu se va da un prilej suplimentar
presei de aici de a otrævi opiniunea publicæ cu øtiri culese øi din presa românæ.

Ziarele de aci, dacæ ar fi ca ele sæ continue în tonul de pânæ acum câteva
zile, uitæ cât ræu au fæcut odinioaræ înæsprind relafliunile franco°polone. Vor
mai fi, este cert, ræbufniri øi la aceasta nu puflin va contribui «Agenflia
Sud°Est» ale cærei telegrame publicate øi nepublicate sunt edificatoare.“73

167

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 167



Oficialitæflile franceze, membrii guvernului sau ai parlamentului, alte
personalitæfli politice s°au dovedit serios preocupate de amplarea øi tonul
violent al unor articole publicate în presa francezæ. Øi aceasta nu pentru cæ
ele ar fi avut în vreun fel motiv sæ se îndoiascæ de fidelitatea României, de
træinicia legæturilor de alianflæ care vor continua sæ o uneascæ pe aceasta cu
Franfla, ci pentru faptul cæ exista primejdia, evocatæ de o parte øi de alta,
ca mergând pe aceastæ cale — ceea ce implica sau, oricum, nu excludea o
ripostæ din partea presei româneøti — sæ se aducæ serioase prejudicii relafliilor
franco°române, determinând în rândurile opiniei publice din cele douæ flæri,
neavizatæ totdeauna în fond asupra raporturilor bilaterale, sentimente øi
resentimente færæ o justificare realæ.

„De la persoane politice neoficiale, dar cu mare greutate politicæ în parla-
ment øi în afaræ — raporta Constantin Cesianu — reflin în urma convor-
birilor avute nemulflumirea pe care ele au resimflit væzând cæ o parte a presei
franceze, øi nu odatæ numai, s°a arætat øi nedreaptæ øi nedibace la adresa
României, riscând astfel sæ creeze o atmosferæ care numai prielnicæ nu poate
fi legæturilor franco°române. «Se desemneazæ la orizont o nouæ neînflelegere
similaræ cu aceea franco°polonæ øi încæ færæ motiv. Dacæ se va persista, va
fi necesaræ o intervenfliune la tribuna parlamentului. Sunt situaflii care tre-
buiesc clarificate øi paragrafe care trebuiesc neutralizate. Franfla nu°øi poate plæti
luxul a îndurera flæri aliate øi aceasta graflie unei prese în general venale.»“74

În unele capitale, oficiile diplomatice româneøti au luat ele însele inifliativa
unei acfliuni, în rândul cercurilor politice, diplomatice øi de presæ, pentru
realizarea unei largi opere de informare cu scopul de a le convinge cæ
orientarea politicæ externæ a flærii noastre ræmânea neschimbatæ øi pentru
a preveni o reacflie nefavorabilæ în rândurile factorilor politici, a opiniei
publice øi a cercurilor de presæ.

„Am onoarea a face cunoscut Excelenflei Voastre — raporta însærcinatul
cu afaceri a.i. al României la Haga, Dan Geblescu75 — cæ cu ocaziunea
unor convorbiri particulare cu diverøi ziariøti olandezi am insistat asupra
principiilor expuse în declarafliunea fæcutæ de Excelenfla Voastræ, angajându°i
sæ le socoteascæ drept bazele politicii externe româneøti øi sæ le comenteze
în acest sens.
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Am procedat astfel, deoarece dl ministru Pella, înainte de a pæræsi Haga,
m°a autorizat sæ fac cele ce voi crede cu cuviinflæ pentru a apæra situafliunea
noastræ aici, îndeosebi în ceea ce priveøte raporturile cu presa olandezæ.

Situafliunea în România, politica ei, au fost comentate de unele ziare
olandeze, printre care citez «Het Vaderland» din 31 august seara øi 1 sep-
tembrie dimineafla sau «Algemenhandes Blad» din 31 august seara pe un
ton pe care Excelenfla Voastræ a putut sæ°l aprecieze dupæ traducerile arti-
colelor în chestiunea ce i°au fost înmânate de dl ministru Pella76. Am folosit
deci prilejul declarafliunilor Excelenflei Voastre pentru a efectua, cu discre-
fliune, reacfliunea necesaræ menflinerii prestigiului flærii în Olanda.

Am fost însæ silit sæ atrag atenfliunea colegului meu cehoslovac, cu care
lucrez în strânsæ colaborare în afacerile de presæ, asupra articolului sus°citat
din «Het Vaderland» din 31 august, publicat sub forma unei convorbiri
telefonice din Bucureøti.

Acest articol a fost scris de corespondentul sus°zisului ziar la Praga, un
anume Aletrino, care se bucuræ de foarte bune relafliuni cu serviciile com-
petente cehoslovace, dar care n°a fost niciodatæ în România. Am exprimat
mirarea cæ, în aceste condifliuni, sus°zisul corespondent a putut expune pæreri
care nu corespund deloc, în ton øi ca fond, cu cele ce au apærut în presa
cehoslovacæ. Interlocutorul meu a recunoscut dreptatea spuselor mele øi
mi°a fægæduit cæ va face la Praga intervenfliunile necesare pentru ca sæ punæ
la dispoziflia corespondenflilor olandezi stabilifli acolo, dar care scriu despre
România, material de informaflii de prima ordine.“77

Dincolo de toate elementele menflionate, este posibil — ba, mai mult
decât atât, este aproape o certitudine — ca asemenea demersuri sæ fi fost
fæcute øi pe lângæ alte cancelarii diplomatice, personalitæfli politice øi organe
de presæ; faptul cæ arhivele româneøti nu au pæstrat mærturii în acest sens
nu constituie un temei pentru a refuza asemenea presupuneri, reacfliile din
numeroase alte capitale implicând, în mod logic, demersuri din partea
cancelariei diplomatice româneøti pentru atenuarea øi anularea lor.

În cercetarea acestui aspect al „dosarului Titulescu“, nu excludem posi-
bilitatea ca viitorul sæ ne ofere øansa de a identifica informaflii pânæ azi ne-
cunoscute, fie în arhive româneøti, altele decât ale Ministerului Afacerilor

169

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 169



Stræine, fie în stræinætate, care vor adæuga noi temeiuri concluziilor formulate,
pe care, pe baza materialului deja existent øi analizat, le consideræm judicioase
øi edificatoare.

NOTE

1 George G. Potra, 28–29 august 1936. În culisele „cazului“ Titulescu, în „Magazin Istoric“,
an III, nr. 9 (30), septembrie 1969, pp. 22–24.

2 Idem, Demiterea lui Nicolae Titulescu. Prevenirea øi contracararea reafliilor de presæ, comunicare
prezentatæ la Zilele „Nicolae Titulescu“, ediflia a XI°a, 15–16 martie 2001, în „Caietul
simpozionului“, Slatina — Nicolae Titulescu, 2001, pp. 14–31.

3 R. [Bucureøti], 11 iulie 1936, Gheorghe Tætærescu cætre Carol al II°lea, la Bucureøti —
Arhivele Naflionale Istorice Centrale (în continuare ANIC), Fond Casa Regalæ, Cabinet Interne,
dosar nr. 29/1936 — apud Nicolae Titulescu, Documente diplomatice (colectiv de redacflie: George
Macovescu, 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.

4 Gheorghe Tætærescu (1886–1957). Jurist, diplomat, om politic øi de stat român. Licenfliat
în drept al Universitæflii din Bucureøti. Doctorat în drept la 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. Ministru în mai multe rânduri: al Industriei
øi Comerflului; al Armamentelor; al Aerului øi Marinei; al Afacerilor Stræine a.i. (2–10 octombrie
1934; 10 februarie–30 martie 1938); de Interne a.i. 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 decembrie 1938–30 august 1939). A susflinut regimul autoritar al Regelui Carol al
II°lea. Vicepreøedinte al Frontului Renaøterii Naflionale. Vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri
øi ministru al Afacerilor Externe (6 martie 1945–6 noiembrie 1947), 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, Gh. Tætærescu a demisionat din guvern (6 noiembrie
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 ca membru de onoare al Academiei Române (3 iulie 1990).

5 Carol al II°lea, Rege al României (1893–1953). Fiu al Regelui Ferdinand I øi al Reginei
Maria. În perioada 1918–1927 a renunflat de mai multe ori la calitatea de moøtenitor al tronului,
pæræsind flara. Sosit incognito în flaræ, la 6 iunie 1930, a fost proclamat Rege de Parlament. Rege
al României (1930–1940). Membru de onoare al Academiei Române (17 martie 1921), preøedinte
de onoare al Academiei Române (8 iunie 1930–5 septembrie 1940). A manifestat 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
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øi discreditarea partidelor politice. La 10 februarie 1938, a instaurat un regim monarhic autoritar.
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, Basarabia øi nordul  Bucovinei au fost ocupate de Uniunea Sovieticæ, iar nord°vestul
Transilvaniei a fost anexat de Ungaria; la 7 septembrie, partea de sud a Dobrogei (Cadrilaterul)
intræ în componenfla Bulgariei. La 6 septembrie 1940, Carol II a fost nevoit sæ abdice în favoarea
fiului sæu, Mihai I, 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 al II°lea øi ale Elenei Lupescu au fost aduse în
flaræ øi reînhumate, separat, la Curtea de Argeø.

6 T., f.n., Bucureøti, [29 august 1936], Gheorghe Tætærescu cætre Nicolae Titulescu, la Cap
Martin — Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare AMAE), Fond 77 T 34, vol.
Scrisori originale; vezi øi în Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937) (ediflie îngrijitæ
de George G. Potra, Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea; cuvânt înainte de Teodor Meleøcanu),
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1994, pp. 46–49.

7 Ibidem, p. 46.
8 „Dimineafla“, 31 august 1936.
9 Declarafliuni fæcute presei de Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine al României,

2 septembrie 1936 — Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (mai departe AMAE), Fond 71,
1920–1944, România, Politicæ Internæ, 1936, vol. 348.

10 Ibidem.
11 R de presæ nr. 29, 3 septembrie 1936, Legaflia României la Washington, Serviciul de presæ,

semnat E.H.D., cætre MAS — ANIC, Fond Ministerul Propagandei Naflionale, Presæ Externæ,
dosar nr. 839.

12 Declaraflie fæcutæ de Victor Antonescu la instalarea sa ca ministru al Afacerilor Stræine, 2
septembrie 1936 — AMAE, Fond 71, 1920–1944, România, General, 1936, vol. 3.

13 Milan Stojadinoviç (1888–1961). Diplomat, om politic øi de stat sârb (iugoslav). Licenfliat
øi doctor în drept la Universitatea din Belgrad. Deputat radical (1923; 1925; 1927). Din 1935,
a înfiinflat øi a condus Uniunea Radicalæ Iugoslavæ. A fost funcflionar superior în Ministerul de
Finanfle (1914–1919). Director al Bæncii Engleze din Belgrad (1919). Ministru de Finanfle de
mai multe ori, între 1922 øi 1935. Prim°ministru (24 iunie 1935–5 februarie 1939) øi ministru
al Afacerilor Stræine, în aceeaøi perioadæ. Preøedinte al Consiliului Permanent al Înflelegerii Balcanice
(1937). Delegat la sesiunile Adunærii Societæflii Nafliunilor (1935–1937). A dus o politicæ de
apropiere de Germania hitleristæ øi Italia fascistæ. Politica sa externæ a dus la slæbirea Micii Înflelegeri
øi a Înflelegerii Balcanice. La 24 ianuarie 1937, a semnat Pactul iugoslavo–bulgar, iar, la 25 martie
1937, a semnat Tratatul italo–iugoslav. Arestat øi internat în lagær (1940). Dupæ 1941, a fost
preluat de britanici øi internat pe insula Mauritius, pânæ în 1948. Dupæ aceastæ datæ a emigrat
în Argentina. Post°mortem, în 1963, i°a fost publicat un volum de memorii.

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

15 13–14 septembrie 1936, Bratislava. Are loc sesiunea ordinaræ a Consiliului Permanent al
Micii Înflelegeri, la care participæ Kamil Krofta, ministru al Afacerilor Stræine al Cehoslovaciei,
Milan Stojadinoviç, prim°ministru øi ministru al Afacerilor Stræine al Iugoslaviei øi Victor
Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine al României. Se hotæræøte crearea unui organ de presæ
al Micii Înflelegeri øi sprijinirea României în problema suprimærii sau modificærii regimului existent
al Comisiei Europene a Dunærii. Totodatæ se completeazæ Protocolul de la Belgrad–Bratislava
din 25–27 martie 1935 al Micii Înflelegeri privind mæsurile militare împotriva Ungariei în cazul
repudierii de cætre aceasta a clauzelor militare ale Tratatului de la Trianon — cf. Istoria politicii
externe româneøti în date (coordonator Ion Calafeteanu; autori: Daniela Bleoancæ, Cætælin
Calafeteanu, Ion Calafeteanu, Denis Cæpræroiu, Ion Constantin, Olimpia Græmescu, Silviu Miloiu,
Iulian Oncescu, Cristian Popiøteanu, Øerban Rædulescu°Zoner, Valeriu Stan, Nicolae Stoicescu,
Alexandru Øerban), Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 2003, p. 296.

16 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 Internaflionale (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.

17 Robert Anthony Eden of Avon (1897–1977). Diplomat øi om de stat 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).

18 Maksim Maksimovici Litvinov (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); Londra
(1933); Montreux (1936), Moscova (1943). Ambasador al URSS la Washington (1941–1943).
Adept al înflelegerii cu Puterile occidentale în tentativa de barare a expansiunii Germaniei hitleriste.
A avut un rol activ, determinant, alæturi de Titulescu în elaborarea øi adoptarea Convenfliei pentru
definirea agresiunii (3–4 iulie 1933). 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.
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Tratatul urma sæ fie definitivat øi semnat în septembrie 1936, dar acest lucru nu a mai avut loc
deoarece la 29 august 1936 Titulescu este înlocuit de la conducerea Ministerului Afacerilor Stræine.

19 Ugo Sola (1888–m.?). Diplomat italian. Consul la Belgrad (1923). Secretar de legaflie la
Londra (1925). Însærcinat cu afaceri la Durazzo (1927). Trimis extraordinar øi ministru
plenipotenfliar în Albania. Øeful Oficiului italian de istorie a diplomafliei (1930). Trimis extraordinar
øi ministru plenipotenfliar în România (1933). Ambasador în Brazilia (1939).

20 Miroslaw Arciszewski (1892–m.?). 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).

21 Mihail Semionovici Ostrovski (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.

22 Sir Reginald Hervey Hoare (1882–1954). Diplomat englez. Ataøat de legaflie la
Constantinopol (1906); la misiunea lui Lindley la Arhanghelsk (1918). Secretar de legaflie la
Varøovia (1922). Consilier de legaflie la Pekin (1923), Istanbul (1924), Cairo (1926), unde va
îndeplini funcflia de înalt comisar. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Teheran (1931),
Bucureøti (1935–1941).

23 Galeazzo Ciano (1903–1944). Diplomat, om politic øi de stst fascist italian. Ginerele lui
Mussolini. Ataøat la Rio de Janeiro (1925); la Buenos Aires (1926); secretar de legaflie la Pekin
(1927); consul (1929); consul general (1929) øi însærcinat cu afaceri (1931) la Pekin; ministru
la Pekin (1932). Membru al delegafliei italiene la Conferinfla economicæ mondialæ de la Londra
(1933). Øef al Biroului de Presæ al primului°ministru (1933). Subsecretar de stat pentru Presæ øi
Propagandæ (1935). Membru al Marelui Consiliu Fascist (1935). Ambasador (1936). Ministru
de Externe (1936–1943). Eøecurile politico°militare ale Axei øi nemulflumirea crescândæ din flaræ
îl determinæ sæ cearæ ieøirea Italiei din ræzboi. Demis din funcflie, arestat, judecat øi executat. A
fost, alæturi de Ribbentrop, unul dintre „arbitrii de la Viena“ care au impus României Dictatul din
30 august 1940.

24 Józef Beck (1894–1944). Militar, om politic øi de stat polonez. Secretar particular al
mareøalului Józef Pilsudski. Ministru de Externe (2 noiembrie 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. 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.

25 Rafliunea, substanfla øi problemele decurgând din aceste contacte, semnificaflia øi percepflia
lor, evoluflia în timp a relafliilor bilaterale, impun prin amploare, diversitate, caracter contradictoriu,
consemnare atât de diferitæ de cætre Victor Antonescu øi interlocutorii sæi, ne°au reflinut atenflia
într°un studiu aparte, de mai mari dimensiuni, mulflumindu°ne în cazul de faflæ sæ semnalæm
acest gen de contacte, care s°a integrat armonios demersului cercurilor guvernante de la Bucureøti
în a doua jumætate a anului 1936.

26 Expozeul lui Victor Antonescu, ministru al Afacerilor Stræine al României, în fafla Comisiilor
reunite de Afaceri Stræine ale Senatului øi Camerei Deputaflilor, 11 decembrie 1936 — AMAE,
Fond 71, 1920–1944, România, General, 1936, vol. 3.
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27 „Viitorul“, 13 decembrie 1936; „Drapelul“, 21 ianuarie 1945.
28 Carol al II°lea a exprimat de timpuriu intenflia de a°l înlætura pe Titulescu. Edificatoare

sunt în cel mai înalt grad discufliile sale cu Constantin Argetoianu øi Octavian Goga, la 27 ianuarie
1934 — cf. C. Argetoianu, Memorii, în „Magazin Istoric“, an I, nr. 5, august 1967, p. 77. Vezi
øi George G. Potra, Din culisele demiterii lui Nicolae Titulescu. Treptele dizgrafliei (II), în „Magazin
Istoric“, an XXI, nr. 4 (241), aprilie 1987, pp. 22–23. Mai mult decât atât, Argetoianu øi Goga
nu au fost singurele persoane pe care Carol al II°lea le°a pus la curent cu intenfliile sale de a°l
înlætura pe Nicolae Titulescu. La începutul anului 1934, Em. Costinescu devenea øi el beneficiarul
unei asemenea confidenfle regale; Carol al II°lea îi exprima øi lui intenflia de a°l înlocui pe Nicolae
Titulescu cu Victor Antonescu, acuzându°l pe Titulescu cæ avea convingeri republicane — ibidem,
p. 23.

29 Ion Inculefl (1884–1940). Fizician, om politic øi de stat român. A absolvit Seminarul teologic
la Chiøinæu (1906), dupæ care a studiat fizica øi matematica la facultæflile de øtiinfle din Juriev øi
Petrograd. Fizician la Observatorul meteorologic principal din Rusia (1914). Profesor la Øcoala
comercialæ din Petrograd. Adept al ideilor socialiste. A fost ales membru în Sovietul deputaflilor
muncitorilor, flæranilor øi soldaflilor (1917). Comisar gubernial al Basarabiei (1917). A militat
pentru unirea Basarabiei cu România. Preøedinte al Sfatului fiærii (21 noiembrie 1917–27 martie
1918). Preøedinte al Republicii Democratice Moldoveneøti (2 decembrie 1917–27 martie 1918).
Dupæ realizarea unirii Basarabiei cu România (27 martie 1918), a reprezentat interesele Basarabiei
în guvernul României cu rangul de ministru de Stat (9 aprilie–24 octombrie 1918; 24
octombrie–29 noiembrie 1918; 29 noiembrie 1918–12 septembrie 1919; 27 septembrie–28
noiembrie 1919; 1 decembrie 1919–13 martie 1920; 18 martie–2 mai 1920). Deputat øi senator
în întreaga perioadæ 1918–1938). A fæcut parte din conducerea Partidului fiærænesc din Basarabia.
Din 1923, membru al Partidului Naflional Liberal. Între 1927 øi 1940, a deflinut mai multe
portofolii ministeriale: Sænætate øi Ocrotiri Sociale; de Interne; Lucræri Publice øi Comunicaflii,
ministru secretar de Stat (1940). Vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri (1936–1937). Membru
al Academiei Române (10 octombrie 1918).

30 Richard Franasovici (1883–1964). Jurist, diplomat, om politic øi de stat român. Licenfliat
al Facultæflii de Drept din Bucureøti (1904). Magistrat. Avocat. Membru al Partidului Conservator.
Dupæ 1908, membru al Partidului Conservator°Democrat. Din 1918, membru al Partidului
Naflional Liberal. Deputat (din 1919). Director al ziarului „L’Indépendance Roumaine“. Secretar
general al Ministerului de Interne (ianuarie 1922). Subsecretar de Stat la Ministerul de Interne
(30 octombrie 1923–20 octombrie 1924; 21 iunie 1927–3 noiembrie 1928). Ministru în mai
multe rânduri: al Lucrærilor Publice øi Comunicafliilor (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 5
ianuarie 1934–18 noiembrie 1937), de Interne (18 noiembrie–28 decembrie 1937). Apropiat
al camarilei lui Carol al II°lea. Ambasador al României la Varøovia (1 mai 1938–30 august 1939)
øi Paris (30 august 1939–15 octombrie 1940). Cofondator, împreunæ cu Gheorghe Tætærescu,
al Partidului Naflional Liberal (dizident) (decembrie 1944). Trimis extraordinar øi ministru
plenipotenfliar al României la Berna (1 iulie 1945–14 martie 1946). Reprezentant politic al
guvernului român la Londra (februarie 1946–noiembrie 1947). Membru al delegafliei române
la Conferinfla de Pace de la Paris (1946). Øi°a dat demisia din postul diplomatic ocupat la
6 noiembrie 1947, alegând calea exilului. La 20 februarie 1948 i s°a retras cetæflenia românæ.
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31 Constantin Argetoianu (1871–1955). Medic, om politic øi de stat român. Doctorat 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. 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 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–24 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.

32 Octavian Goga (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 S., Endre Ady, Madach I. ø.a. A luptat pentru
eliberarea naflionalæ a românilor transilvæneni øi pentru desævârøirea unitæflii naflional°statale a
poporului român. Mentor al „tribuniøtilor“ din cadrul Partidului Naflional Român. Acuzat de
autoritæflile austro–ungare 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 a fuzionat 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. Vicepreøedinte (31 mai 1930–30 mai 1932) al Academiei Române.

33 Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, p. 798.
34 Armand Cælinescu, Însemnæri politice. 1916–1939 (ediflie îngrijitæ øi prefaflatæ de Al. Gh.

Savu), Editura Humanitas, Bucureøti, 1990, p. 311.
35 Georges Benjamin Clemenceau (1841–1929);. Om politic øi de stat francez. A studiat

medicina. Deputat: radical (1871) extremæ stânga (1876–1893). Opoziflia sa în diverse chestiuni
politice, care a dus la cæderea mai multor miniøtri, i°a adus porecla de „dærâmætorul de guverne“
øi, mai târziu, pe cea de „Tigrul“. Vederile sale republicane l°au adus în conflict cu Napoleon al
III°lea, drept pentru care a plecat în SUA. S°a reîntors în 1869. În 1870 a devenit primar de
Montmartre în Paris. S°a dedicat jurnalismului, scriind, câfliva ani, articolul de fond la „La Justice“.
A fondat periodicul „Le Bloc“ (1900). Senator (1902). Ministru de Interne (1906).
Prim°ministru în douæ rânduri (25 octombrie 1906–24 iulie 1909 øi 16 noiembrie 1917–20
ianuarie 1920). A condus delegaflia francezæ la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). A
participat la negocierea Tratatului de la Versailles. Membru al Academiei Franceze (1918).
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36 Raymond Nicolas Landry Poincaré (1860–1934). Jurist, om politic øi de stat francez. A
studiat dreptul la Universitatea din Paris (1882). Avocat celebru în Baroul de la Paris. S°a abflinut
sæ ia poziflie în afacerea Dreyfus. Deputat (1887–1903). Senator (1903–1913). A adoptat faflæ
de Germania o atitudine fermæ øi a militat pentru strângerea relafliilor cu Marea Britanie øi Rusia,
unde a fæcut øi douæ vizite oficiale, în 1912 øi 1914. Membru al cabinetelor franceze în mai multe
rânduri: ministru al Instrucfliunii Publice (1893–1894); de Finanfle (1894–1895; 1906); al
Afacerilor Stræine (1912–1913). Preøedinte al Consiliului de Miniøtri al Franflei (21 ianuarie
1912–21 ianuarie 1913; 15 ianuarie 1922–26 martie 1924; 28 martie–1 iunie 1924; 23 iulie
1926–6 noiembrie 1928; 11 noiembrie 1928–26 iulie 1929). Preøedinte al celei de°a treia Republici
(18 februarie 1913–18 februarie 1920). În aceastæ calitate, a susflinut politica externæ a dreptei
øi a contribuit la adoptarea, în august 1913, a legii prin care se stabilea durata serviciului militar
la trei ani, ceea ce a contribuit la victoria legislativæ a stângii, în 1914. Când Austro°Ungaria a
trimis ultimatumul Serbiei, l°a asigurat pe flar de sprijinul Franflei; ca urmare, adversarii politici
l°au denumit „Poincaré°ræzboi“. Dupæ încheierea mandatului de preøedinte a fost reales senator.
Dupæ ræzboi, a fost partizan al aplicærii integrale a Tratatului de Pace de la Versailles. Preøedinte
al Comisiei de reparaflii (februarie–mai 1920). A determinat ocuparea regiunii Ruhr (1924),
invocând întârzierea de care se fæcea vinovatæ Germania în plata datoriilor de ræzboi. Ostilitatea
Marii Britanii øi dificultæflile financiare l°au fæcut sæ se ralieze la planul Dawes. Membru al Academiei
Franceze (1909).

37 Aristide Briand (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; 21 ianuarie–22 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
Nafliunilor. Unul dintre inifliatorii Conferinflei de la Locarno (1925), al Pactului Briand-Kellogg
(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.

38 Jean°Louis Barthou (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 (1922). Preøedinte
al Comisiei interaliate privind reparafliile (1922–1926). Delegat la Conferinfla de dezarmare de
la Geneva (1932–1933). Ca ministru de Externe (februarie–octombrie 1934) a urmærit menflinerea
statu°quo°ului postbelic øi a militat în favoarea securitæflii colective în Europa. Cetæflean de onoare
al României (1934). Membru de onoare al Academiei Române (22 iunie 1934). Asasinat, odatæ
cu Regele Alexandru I Karadjordjeviç al Iugoslaviei, la Marsilia, la 9 octombrie 1934, de cætre
ustaøii croafli.

39 Declarafliuni fæcute presei de Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Stræine al României,
2 septembrie 1936 — AMAE, Fond 71, 1920–1944, România, Politicæ Internæ, 1936, vol. 348.
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40 Edmond Ciuntu (1894–1988). Diplomat român. Secretar la Legaflia României de la Varøovia
(1921–1923). Delegat permanent la Societatea Nafliunilor (1923) øi director al Secretariatului
General Român pe lângæ Societatea Nafliunilor. Consilier (1928–1933). Trimis extraordinar øi
ministru plenipotenfliar al României la Ankara (1 februarie–1 noiembrie 1934) øi la Moscova
(1 noiembrie 1934–1 februarie 1938). Pus în disponibilitate la 15 februarie 1938.

41 T.c., nr. 2 634, Moscova, 1 septembrie 1936, Edmond Ciuntu cætre MAS — AMAE,
Fond 71, 1920–1944, România, Politicæ Internæ, 1936, vol. 348.

42 T., f.n., Bucureøti, [29 august 1936], Gheorghe Tætærescu cætre N. Titulescu — AMAE,
Fond 77, T. 34, vol. Scrisori originale.

43 George G. Potra, Øampanie Pommery øi cuvinte otrævite, în „Magazin Istoric“, an XV, nr. 8
(173), august 1981, pp. 50–53.

44 Zivko Avramovski, Pitanje sovjetsko°rumunskog pakta, pad Tituleskua i posledice za Rumunsku
spoljnopoliticku orijentaciju, în Istorija XX veka, Zbornik radova, VII, Institut drustvenih nauka,
Odeljenje za istorijske nauke, Belgrad, 1965, p. 71.

45 Joshua Buttler Wright (1877–1939). Diplomat american. Secretar de legaflie la Bruxelles
(1912); consilier de legaflie la St. Petersburg (1916); Londra (1918). Expert adjunct la Conferinfla
de la Washington privind limitarea armamentelor (1921). Secretar al delegafliei americane la a
V°a Conferinflæ a statelor americane de la Santiago de Chile (1923). Secretar de stat adjunct (1924).
Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar în Ungaria (1927); Uruguay (1930); Cehoslovacia
(1934). Ambasador în Cuba (1937).

46 Zivko Avramovski, op. cit., p. 71.
47 Iatæ ce preciza Nicolae Titulescu la sfârøitul anului 1937: „Dar ceea ce este important este

cæ nu am primit nicio ofertæ de colaborare, sub nicio formæ sau înfæfliøare, menite sæ ne uneascæ
eforturile în cadrul politicii pe care am dus°o în numele flærii øi pe care dl Tætærescu s°a angajat
sæ o continue færæ schimbare, dupæ cum declara în telegrama sa“ — Nicolae Titulescu, Politica
externæ a României (1937), p. 49.

48 Ca prim°ministru, Armand Cælinescu a dat în 1939 indicaflii øefilor misiunilor diplomatice
ale României, de la Paris øi Londra, sæ acflioneze pentru blocarea imediatæ øi deplinæ a lui Nicolae
Titulescu, pentru înlæturarea oricæror posibile confuzii ale continuærii unei legæturi între numele
sæu øi politica oficialæ a flærii — cf. T.c., nr. 37 861, [Bucureøti], 14 iunie 1939, Armand Cælinescu
cætre Ambasada României la Paris øi Legaflia României la Londra — AMAE, Fond 77 T 34, vol. 11.

49 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). Doctorat 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 no-
iembrie 1925. Membru al Regenflei în timpul primei domnii a lui Mihai I (1927–1930). Preøedinte
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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).

50 Armand Cælinescu (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.
Adversar al Germaniei hitleriste øi al Gærzii de Fier, împotriva cæreia a adoptat mæsuri represive.
Asasinat de legionari (septembrie 1939).

51 Gheorghe Argeøanu (1883–1940). General, om politic øi de stat român. Prim°ministru
(21–28 septembrie 1939). A dispus arestarea øi executarea unui grup masiv de legionari ca represalii
pentru asasinarea primului°ministru, Armand Cælinescu. Ucis de un comando legionar în
închisoarea Jilava (noiembrie 1940).

52 Ion Gigurtu (Gigârtu) (1886–1959). Inginer øi om de stat român. Studii universitare la
Freiburg øi Charlottenburg (Germania). 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 Lucrærilor 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). Membru al Directoratului Frontului Renaøterii Naflionale. Arestat øi întemniflat; moare
în închisoare.

53 Ion Antonescu (1882–1946). Mareøal øi om de stat român. A urmat cursurile Øcolii Militare
de Ofifleri de Infanterie øi Cavalerie din Bucureøti (1902–1904), Øcolii Speciale de Cavalerie din
Târgoviøte (1906), Øcolii Superioare 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) 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 conferinflele reparafliilor de la Londra (1924) øi Geneva, precum
øi la Conferinfla pentru dezarmare. Øef al  Statului Major General (1933–1934). Ministru al Apærærii
Naflionale (1937–1938). Ministru ad°interim al Aerului øi Marinei (februarie–martie 1938). A
protestat 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 1940–23 august 1944), fiind investit cu depline puteri. A impus 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 reunirea
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Basarabiei øi a nordului Bucovinei cu România. A acceptat continuarea operafliilor armatei române
øi dincolo de Nistru. Dupæ înfrângerea de la Stalingrad, a permis øi inifliat tratative secrete privind
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).

54 Ion Dragu (1889–m.?). Ziarist, scriitor øi diplomat român. Licenfliat în litere øi filosofie.
A fost succesiv redactor la ziarele „La Politique“; „Le Journal des Balkans“; „La Victoire“; „Dacia“;
„Patria“; „Izbânda“; „Avântul“; „Înfræflirea“; „L’Independence Roumain“; „Neamul Românesc“;
„Cuvântul“; „Adeværul“; „Dimineafla“. În anii 1919–1920 a îndeplinit funcflia de øef al Biroului
de presæ de pe lângæ Consiliul dirigent al Ardealului øi Banatului øi a redactat ziarul „Le Moniteur
de Transylvanie“. În anii 1928–1929 a fost ataøat pe lângæ legaflia României la Varøovia, iar în
1930 a devenit ataøat de presæ pe lângæ legaflia României la Geneva. A fost deopotrivæ ataøat de
presæ la Atena øi Ankara. A îndeplinit succesiv funcfliile de director adjunct øi director (dupæ Eugen
Filotti) al Direcfliei (Biroului) presei din Ministerul Afacerilor Stræine. Director al Presei din
Subsecretariatul de stat al presei øi propagandei (februarie 1939); secretar general al
Subsecretariatului de stat al presei øi propagandei (noiembrie 1939). A fost un apropiat colaborator
al lui Nicolae Titulescu. L°a însoflit în numeroase vizite oficiale, întrevederi øi negocieri. În martie
1941 îndeplinea funcflia de consilier de presæ la Legaflia României la Vichy, fiind delegat — din
ordinul generalului Ion Antonescu — sæ fie prezent (singurul oficial român) la funeraliile lui
Nicolae Titulescu, la 24 martie 1941, la Cannes.

55 T., nr.5 250, [Bucureøti], 30 august 1936, Ion Dragu cætre toate oficiile diplomatice ale
României — ANIC, Fond Ministerul Propagandei Naflionale, Presæ Externæ, dosar nr. 839.

56 Lucian Blaga (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. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Lisabona (1 aprilie 1938–1 aprilie 1939).
Subsecretar de stat la Externe (28 decembrie 1937–1 aprilie 1938). Este autorul unui sistem filosofic
original, organizat trilogial, care cuprinde cele cinci orientæri ale filosofiei în tradiflia kantianæ:
cunoaøtere, culturæ, valori, cosmologie øi antropologie, având în centru ideea de mister. Membru
al Academiei Române (28 mai 1936). Repus în drepturi ca membru al Academiei Române la 3
iulie 1990.

57 Nicolae I. Solacolu (1895–m.?). Diplomat român. Licenfliat în drept la Universitatea din
Bucureøti. Grade diplomatice: ataøat de legaflie (1921), secretar de legaflie cls. III (1924), secretar
de legaflie cls. II (1927), secretar de legaflie cls. I (1930), consilier de legaflie cls. II (1937), consilier
de legaflie cls. I (1944), ministru plenipotenfliar cls. II (1944). Øi°a desfæøurat activitatea diplomaticæ
la Constantinopol, Sofia, Roma, Belgrad. La 1 decembrie 1933, a fost numit secretar al Secfliunii
române în Consiliul Economic al Micii Înflelegeri. Pus în retragere la 1 decembrie 1947.

58 Marcel Nicolae Petru Romanescu (1897–1955). Diplomat øi scriitor român. Næscut la
Liège (Belgia). Clasele primare, la Paris øi Craiova; liceale, la Craiova, Severin, Iaøi øi Mænæstirea
Dealului. Laureat în drept øi filosofie (1920). Øef de cabinet la Finanfle, apoi la Interne (1920).
Ataøat de legaflie la Roma, pe lângæ Vatican (1920–1921), a condus foaia de propagandæ din
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Roma, „Romania“. Secretar cls. III la Legaflia din Varøovia (1922–1923). Funcflionar la Direcflia
Teatrelor din Ministerul Afacerilor Stræine. Secretar al Comisiei Româno°Ungare, care în martie
1924 a încheiat 11 convenfliuni derivând din Tratatul de la Trianon; întrebuinflat apoi în serviciul
propagandei. Secretar cls. II la Haga (din iunie 1926), apoi la Madrid; însærcinat cu afaceri la
Cairo (1928–1930); øef de cabinet la Ministerul de Externe (1931); prim°secretar la Belgrad
(1932–1934). Consilier de legaflie la Copenhaga (1934). Colaborator la „Viafla literaræ øi artisticæ“;
„Românul“; „Ramuri“; „România de mâine“; „Lumina nouæ“; „Capitala“; „Solia“; „Flacæra“;
„Sburætorul“; „Luceafærul“; „Ideea europeanæ“; „Convorbiri literare“; „Adeværul literar“; „Uni-
versul literar“; „Datina“; „Cosinzeana“; „Gândul nostru“; „Galeria Flamurii“; „Flamura“, pe care
a condus°o timp de trei ani (1926–1928).

59 Petre Ilcuø (1893–m.?). Ziarist øi ataøat de presæ român. Doctorat în litere øi filosofie la
Iena (1925). A intrat în Ministerul Afacerilor Stræine în 1921, fiind: asistent de presæ (1921–1926);
ataøat de presæ (1926); secretar de presæ cls. II (1930); secretar de presæ cls. I (1934); consilier
de presæ (1938). Între 1940 øi 1942 a lucrat la Ministerul Propagandei Naflionale. Dupæ 1944,
a revenit în Ministerul Afacerilor Stræine, fiind consilier cultural, consul general cls. I øi prim
consul general. În retragere din 1948.

60 Aron Cotruø (1891–1961). Poet øi publicist român. A urmat cursurile Facultæflii de Litere
din Viena. Intræ în gazetærie în 1913. A colaborat la: „Românul“; „Gazeta Transilvaniei“;
„Luceafærul“; „Revista politicæ øi literaræ“; „Lamura“; „Gândirea“; „Salonul literar“ etc. A condus
biblioteca „Sæmænætorul“ din Arad. În 1916 intræ ca voluntar în armata austro°ungaræ øi luptæ
pe frontul italian, unde este fæcut prizonier. În poezie a evoluat de la glorificara sentimentului
patriotic, la versul dur. Este un revoltat împotriva nedreptæflilor sociale. Din 1 ianuarie 1929,
ataøat de presæ în Ministerul Afacerilor Stræine, apoi secretar de presæ. Consilier de presæ din 1941.
Consilier de presæ principal din 1942. Øi°a desfæøurat activitatea la Milano (1929–1931); Varøovia
(1931–1940) øi Madrid (1940–1944). În disponibilitate la 1 noiembrie 1944. Stabilit în Spania,
apoi în SUA.

61 Oskar Walter Cisek (1897–1966). Scriitor, critic de artæ român. Licenfliat al Facultæflii de
Litere a Universitæflii din München (1922). Studii de artæ. Consilier tehnic în Ministerul Afacerilor
Stræine (1 aprilie 1928). Øef serviciu la Preøedinflia Consiliului de Miniøtri (1 ianuarie 1930). A
funcflionat la Legafliile din Viena (1 aprilie 1930), Praga (1 iunie 1932) Berlin (1 iunie 1939),
Berna (1 noiembrie 1946); în Administraflia centralæ (31 decembrie 1930; 1 ianuarie 1937; 1
mai 1940). Secretar de presæ cls. I în Ministerul Afacerilor Stræine (21 martie 1934). Consilier
de presæ cls. II (13 mai 1940), apoi consilier de presæ principal (1 octombrie 1941) la Ministerul
Propagandei. Consilier cultural cls. II în MAS (1 iunie 1944). Consul general cls. I (10 mai 1946);
prim consul general (1 noiembrie 1946). Comprimat pentru economii bugetare (1 septembrie
1947).

62 T.c., nr. 50 825, Bucureøti, 17 septembrie 1936, Vasile Grigorcea cætre Legaflia României
de la Moscova — AMAE, Fond 71, 1920–1944, URSS, Relaflii cu România, 1935–1936, vol. 83.

63 T.c., nr. 51 656, Bucureøti, 18 septembrie 1936, Vasile Grigorcea cætre Legaflia României
la Ankara — AMAE, Fond 71, 1920–1944, România, Politica Internæ, 1936, vol. 348.

64 T.c., nr. 3 831, Paris, 6 septembrie 1936, Constantin Cesianu cætre MAS; T.c., nr. 3 834,
Confidenflial, Paris, 7 septembrie 1936, Constantin Cesianu cætre MAS; T.c., nr. 3 848,
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Confidenflial, Paris, 10 septembrie 1936, Constantin Cesianu cætre MAS; T.c., nr. 3 857,
Confidenflial, Paris, 12 septembrie 1936, Constantin Cesianu cætre MAS; T.c., nr. 3 860,
Confidenflial, Paris, 13 septembrie 1936, Constantin Cesianu cætre MAS — ibidem.

65 T.c., nr. 3 831, Paris, 6 septembrie 1936, Constantin Cesianu cætre MAS — ibidem.
66 Léon Blum (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 decembrie 1946–16 ianuarie 1947). Pe plan extern a promovat o
politicæ de neintervenflie în ræzboiul civil din Spania. Deportat la Buchenwald (1943–1945).

67 T.c., nr. 3 834, Confidenflial, Paris, 7 septembrie 1936, Constantin Cesianu cætre MAS
— AMAE, Fond 71, 1920–1944, România, Politica Internæ, 1936, vol. 348.

68 T.c., nr. 3 848, Confidenflial, Paris, 10 septembrie 1936, Constantin Cesianu cætre MAS
— ibidem.

69 Va predica, va recomanda (fr.).
70 T.c., nr. 3 857, Confidenflial, Paris, 12 septembrie 1936, Constantin Cesianu cætre MAS

— AMAE, Fond 71, 1920–1944, România, Politica Internæ, 1936, vol. 348.
71 Camille Chautemps (1885–1963). Om politic øi de stat francez. Deputat radical°socialist

(1919). În mai multe rânduri ministru (1924–1926). Preøedinte al Consiliului de Miniøtri (21–25
februarie 1930; 26 noiembrie 1933–27 ianuarie 1934; 22 iunie 1937–10 martie 1938).

72 Geneviève Tabouis (1892–1985). Jurnalistæ francezæ, cunoscutæ mai ales pentru cronicile
øi reportajele sale din „L’Oeuvre“ privind diplomaflia internaflionalæ în perioada interbelicæ; a inifliat
primul ziar francez din America în timpul celui de°al Doilea Ræzboi Mondial; dupæ încheierea
acestuia, a preluat conducerea serviciilor de politicæ externæ ale ziarului „L’Information“.

73 T.c., nr.3 860, Confidenflial, Paris, 13 septembrie 1936, Constantin Cesianu cætre MAS
— AMAE, Fond 71, 1920–1944, România, Politica Internæ, 1936, vol. 348.

74 T.c., nr. 3 858, Confidenflial, Paris, 12 septembrie 1936, Constantin Cesianu cætre MAS
— ibidem.

75 Dan Geblescu (1901–m.?). Diplomat român. Licenfliat în drept la Paris (1922). Grade
diplomatice: ataøat de legaflie (1924), secretar de legaflie cls. III (1927), secretar de legaflie cls. II
(1930), secretar de legaflie cls. I (1937), consilier de legaflie (1941), ministru plenipotenfliar cls.
II (1943). A funcflionat la Paris, Haga, Belgrad, Praga, Budapesta øi Geneva. De la 1 august 1938,
a fost delegat din partea românæ la Secretariatul Consiliului Permanent al Micii Înflelegeri. Consul
general la Praga (1939) øi Geneva (1943–1944). Pus în disponibilitate la 23 noiembrie 1946.

76 Vespasian V. Pella (1897/1898–1952). Jurist, diplomat øi om politic român. A urmat studiile
universitare la Bucureøti øi Paris. Doctorat 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, Institutul de Înalte Studii
Internaflionale de la Paris øi Geneva øi Universitatea Francezæ de la New York. Raportor la
Conferinfla interparlamentaræ de la Washington (1925). Delegat la mai multe sesiuni ale Adunærii
øi Consiliului 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
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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) øi 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 memorandum — „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
prestigioase 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 specialitate. Membru
corespondent al Academiei Române (26 mai 1941). Repus în drepturi ca membru corespondent
al Academiei Române (3 iulie 1990).

77 T.c., nr. 810, Haga, 6 septembrie 1936, Dan Geblescu cætre MAS — AMAE, Fond 71,
1920–1944, România, Politica Internæ, 1936, vol. 348 sau în AMAE, Fond 71, 1920–1944,
România, General, (copii telegrame), 1936, vol. 96.
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În seara zilei de 29 august 1936, contrar uzanflelor, printr°o telegramæ
expediatæ la Cap Martin, Gheorghe Tætærescu îl anunfla post factum pe
Nicolae Titulescu cæ fusese înlæturat din funcflia de ministru al Afacerilor
Stræine. Comunicarea primului°ministru era fæcutæ într°un limbaj ales, aban-
donarea ministrului Afacerilor Stræine fiind prezentatæ ca un comandament
al momentului, drept un act imperios cerut de interesele naflionale.1

Reacfliile imediate øi cele de mai târziu ale lui Nicolae Titulescu pun în
luminæ, în egalæ mæsuræ, pærerea de ræu cæ fusese lipsit de posibilitatea de
a promova în continuare acfliunea de politicæ externæ desfæøuratæ pânæ atunci,
ca øi amæræciunea pentru maniera folositæ, de o ineleganflæ færæ precedent,
de neexplicat, mai ales în condifliile date de existenfla unor relaflii de cola-
borare îndelungatæ în cadrul aceleiaøi formafliuni guvernamentale øi de
prestigiu naflional øi internaflional al omului politic român. La câteva sæptæ-
mâni dupæ înlæturare, întâlnindu°l pe dr. Nicolae Lupu, Nicolae Titulescu
îi spunea: „M°au alungat ca pe un servitor netrebnic, Lupule“.2 Gestul inele-
gant îl marcase profund, cum rezultæ øi dintr°o scrisoare din 12 mai 1939
cætre sora sa Cornelia (Nely) Neniøor: „În august se vor împlini trei ani
de când am fost izgonit din minister, dupæ ce cu o lunæ înainte mi s°a refuzat
demisia, într°o formæ færæ precedent, nici chiar în flara noastræ, necum în
stræinætate. Nici azi nu øtiu de ce s°a procedat aøa cu mine“.3
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În epocæ, dar øi dupæ aceea, actul — având drept principali coautori pe
Carol al II°lea øi Gh. Tætærescu — a fost apreciat drept o „mazilire perfidæ“.
Cercurile politice øi mediile de presæ au intuit perfect sensul „remanierii“
guvernamentale de la Bucureøti. Pregætitæ øi urmæritæ metodic, înlæturarea
ministrului român — ca rezultat al presiunilor externe øi al intrigilor interne
— era un fapt împlinit.

Cauzele, consecinflele øi ecourile înlæturærii lui Nicolae Titulescu au fæcut,
de°a lungul anilor, obiectul a numeroase cercetæri, în România øi în alte
flæri, acestea materializându°se în articole, studii øi pærfli de lucræri consacrate
vieflii øi activitæflii marelui om de stat, politicii externe româneøti sau relafliilor
internaflionale interbelice.

Împotriva lui Nicolae Titulescu au acflionat cu toatæ energia Germania
hitleristæ øi Italia mussolinianæ — care au beneficiat de un larg concurs din
partea cercurilor øi a regimurilor de dreapta din Ungaria øi Bulgaria, dar
mai ales a acelora din Polonia øi Iugoslavia.

Forflele øi personalitæflile din România care au acflionat împotriva lui
Nicolae Titulescu au fost la rândul lor foarte numeroase.4 Dacæ Regele Carol
al II°lea a fost, indiscutabil, principalul adversar, nu este mai puflin adeværat
cæ împotriva ministrului de Externe român au acflionat oameni politici ca
Gheorghe Tætærescu (prim°ministru), Ion Inculefl (viceprim°ministru),
Victor Antonescu, Richard Franasovici øi Valer Pop (miniøtri) — deci
membri ai Cabinetului —, øefi sau nu de partid, diplomafli ø.a., precum
Octavian Goga, A.C. Cuza, Al. Vaida°Voevod, Gh.I. Brætianu, N. Iorga,
Grigore Filipescu, Corneliu Zelea Codreanu, Constantin Argetoianu, Mihail
Manoilescu, Mihail Sturdza, Constantin Cesianu, Viorel V. Tilea, Anton
Bibescu, Radu Lecca, Øtefan Tætærescu.

Incredibilæ în primul moment, vestea înlæturærii lui Nicolae Titulescu
din guvernul român a uluit. Pentru un timp îndelungat, Bucureøtii au deve-
nit punctul central al atenfliei cercurilor politice øi al opiniei publice de pe
numeroase meridiane. „Chestiunea Titulescu“ a dominat sæptæmâni întregi
— sub raportul implicafliilor, semnificafliilor øi consecinflelor — preocupærile
cancelariilor diplomatice øi comentariile presei øi posturilor de radio de pe
un mare spafliu geografic.
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Demiterea lui Nicolae Titulescu a provocat o reacflie cvasigeneralæ de
protest — færæ precedent — în rândurile corpului diplomatic românesc.

O mare parte a reprezentanflilor diplomatici ai României peste hotare
au exprimat, direct sau indirect, intenflia lor de a demisiona. Gestul, de o
spontaneitate plinæ de semnificaflii, dovedea cæ Nicolae Titulescu nu fusese
un trecætor, ca atâflia alflii, prin tumultuoasa viaflæ politicæ româneascæ dintre
cele douæ ræzboaie mondiale, ci creatorul øi promotorul de mare prestigiu
øi fermitate al unei politici lucide, de pace øi colaborare, cu ample rezonanfle
pe plan naflional øi pe plan internaflional. Fæcând dovada unei generozitæfli
rareori întâlnite în politicæ, ce se dovedea capabilæ sæ înfrângæ toate izbuc-
nirile de ordin subiectiv, Nicolae Titulescu a respins toate aceste avansuri,
cerând expres tuturor reprezentanflilor diplomatici români ce i se adresaseræ
în sensul de mai sus, sæ°øi continue activitatea în interesul general al flærii.5

În discuflii purtate în urmæ cu peste 40 de ani — de când dateazæ primele
mele preocupæri în privinfla lui Nicolae Titulescu — am abordat cu
diplomaflii øi ziariøtii ce au activat în perioada interbelicæ, în viaflæ încæ în
anii ’60, øi acest aspect al intenfliei mai multor diplomafli români de a
demisiona ca urmare a demiterii titularului de la Palatul Sturdza.

Pærerile exprimate de interlocutorii mei m°au fæcut sæ reflin cæ atitudinea
corpului diplomatic românesc (desigur nu în totalitate) era determinatæ atât
de rafliuni obiective, cât øi de rafliuni subiective.

Existau suficiente motive sæ se manifeste temerea cæ îndepærtarea lui
Nicolae Titulescu va conduce la o abandonare (poate doar parflialæ) a orien-
tærilor de pânæ atunci (tradiflionale) ale politicii externe româneøti, o îndepær-
tare de tezele securitæflii colective øi o diluare a substanflei structurilor de
securitate regionalæ la care eram parte (implicit a prezenflei øi angajamentului
României în aceste organisme), o predispoziflie faflæ de promisiunile, atracfliile
øi presiunile noilor centri de putere, recte statele totalitare, o înclinaflie spre
compromis.

Øocul dat de înlæturarea în sine a lui Nicolae Titulescu — personalitate
cu un prestigiu internaflional færæ egal în cadrul lumii politice româneøti6

— era accentuat în rândul corpului diplomatic românesc de înlocuirea
marelui „Tit“ printr°o personalitate modestæ ca prestaflie în posturile
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diplomatice ocupate în Franfla, Portugalia øi Spania øi în cele ministeriale
la Justiflie øi la Finanfle de un om de partid, de Victor Antonescu,7 care —
vrând dar neîndræznind sæ schimbe, afirmând øi reafirmând principii, dar
fæcând gafe dupæ gafe øi compromisuri dupæ compromisuri, încercând sæ
împace pe toatæ lumea, dar nereuøind, în ultimæ instanflæ, sæ mulflumeascæ
pe nimeni — avea, desigur færæ voie, sæ conducæ la micøorarea prestigiului
politicii externe româneøti.8 O asemenea perspectivæ — devenitæ realitate
— convenea de minune lui Carol al II°lea (øi în subsidiar øi lui Gheorghe
Tætærescu), care urmærea de ani øi dorea din toatæ inima sæ devinæ propriul
sæu cancelar.

Atitudinea diplomaflilor români — a celor care øi°au manifestat intenflia
de a demisiona — se explicæ øi prin convingerea destul de ræspânditæ cæ
Nicolae Titulescu avea sæ revinæ pe scena politicæ româneascæ. Aøa a sperat
(crezut) Nicolae Titulescu însuøi, aøa au susflinut (crezut) colaboratorii sæi
apropiafli, aøa au scontat (crezut) nu pufline cercuri politico°diplomatice,
ziare, reviste øi posturi de radio stræine.9 Prea puflini aveau sæ intuiascæ faptul
cæ miøcarea era ireversibilæ. Va trece câtva timp — øi în acest interval ecourile
øi reacfliile aveau sæ se estompeze — pânæ când se va observa cæ, în ciuda
afirmafliilor oficiale precedente privind o realæ dorinflæ de colaborare cu
Nicolae Titulescu,10 cercurile guvernante de la Bucureøti nu au avut nicio
intenflie realæ — absolut nicio intenflie — de a mai apela la serviciile fostului
ministru de Externe.11 Mai mult decât atât, adversarii sæi, din flaræ øi stræ-
inætate, au fæcut tot posibilul pentru a împiedica revenirea sa atât pe scena
politicæ internaflionalæ, cât øi pe scena politicæ internæ.

Presa românæ øi presa stræinæ au comentat în mod viu atitudinea diplo-
maflilor români, atrægând deopotrivæ atenflia (øi afirmaflia este valabilæ chiar
pentru acele organe de presæ care au negat o astfel de poziflie din partea
diplomaflilor români) asupra intenfliei guvernului de a realiza o revizuire a
componenflei personalului diplomatic românesc øi, în acest context, de a
proceda la înlocuirea øefilor unor oficii diplomatice de peste hotare, cunoscufli
pentru ataøamentul faflæ de fostul titular al Ministerului Afacerilor Stræine.12

Intenfliile guvernului erau cunoscute, de altfel, în capitala României.
Armand Cælinescu, un om politic foarte bine informat, nota: „La Externe
se va face o mare miøcare în diplomaflie“.13
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În ciuda evidenflei, diverøi împuternicifli ai guvernului au dezminflit atât
existenfla atitudinilor mai sus evocate, cât øi intenfliile privind epurarea
corpului diplomatic românesc. Reprezentanflelor diplomatice româneøti peste
hotare li s°a cerut sæ facæ acelaøi lucru.14

Categoricul imperativ exprimat de Nicolae Titulescu a fæcut, aøadar, ca
„noul“ guvern sæ beneficieze un timp de serviciile majoritæflii vechilor
diplomafli.

Demiterea lui Nicolae Titulescu a coincis cu plecarea a douæ personaje
cheie din Ministerul Afacerilor Stræine: Savel Rædulescu øi Mihail Arion15.
Primul nu a mai fost inclus în noua echipæ guvernamentalæ, responsabilitæflile
de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Stræine fiind încredinflate16

lui Victor Bædulescu17. Cel de°al doilea øi°a dat demisia,18 în circumstanfle
nesigure, din postul de secretar general al Ministerului Afacerilor Stræine,
aceasta fiind acceptatæ din punct de vedere formal la 29 august 1936.

Când eventualitatea unei demisii în bloc din partea membrilor marcanfli
ai corpului diplomatic românesc a fost estompatæ, iar apoi depæøitæ øi când
ecourile demiterii începuseræ sæ se mai atenueze, Victor Antonescu a
procedat, dacæ nu la inifliativa lui Gheorghe Tætærescu — cum suntem tentafli
sæ credem —, cel puflin cu asentimentul acestuia, la rechemarea unora dintre
øefii misiunilor diplomatice româneøti, procedând, în acelaøi timp, la
numeroase mutæri dintr°un post în altul.19 Au fæcut, în primul rând, obiectul
acestei revizuiri cei care erau suspectafli, înaintea celorlalfli, pentru senti-
mentele lor de particularæ devofliune faflæ de fostul ministru al Afacerilor
Stræine, ca øi cei care, printr°o imprudenflæ, læsau sæ se înfleleagæ cæ au o
atitudine cât de cât obiectivæ faflæ de acesta.20

„Epurarea“ la care ne referim a fost un proces care a parcurs diverse etape.
Colaboratorii apropiafli ai lui Nicolae Titulescu au fost dafli deoparte pas
cu pas.

Mæ voi opri doar asupra câtorva cazuri, relevante pentru explicaflii facile,
publice sau particulare, date înlæturærii unor „veterani“ sau amendærii unor
„începætori“.
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Printre cei care au cæzut victimæ epurærii corpului diplomatic românesc
s°a aflat øi Theodor Emandi, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar
al României la Praga.

Fusese numit în acest post la 1 februarie 1928, la propunerea lui Nicolae
Titulescu, øi avea sæ°l ocupe pânæ la 15 decembrie 1936.21 Este uøor de
constatat cæ a fost un mandat mai lung decât cele obiønuite, de regulæ de
patru ani, cæ titular la Externe, Nicolae Titulescu i l°a prelungit în 1932
øi cæ øeful oficiului diplomatic românesc din capitala Cehoslovaciei ar fi
continuat sæ mai ræmânæ în acest post dacæ nu ar fi intervenit suspiciunea
lui Carol al II°lea cæ „ar fi mijlocit o întrevedere între Maniu øi Titulescu“.22

Notafliile lui Constantin Argetoianu afirmæ cæ dizgraflierea lui Theodor
Emandi nu ar fi avut drept cauzæ o asemenea presupusæ mediere, dar nici
nu menflioneazæ alte cauze, reale sau presupuse. Cert este cæ o solicitare a
lui Carol al II°lea adresatæ lui Milan Hodza, în sensul de a°l determina sæ
intervinæ pe lângæ Iuliu Maniu pentru a°i tempera acfliunea antidinasticæ
øi, în consecinflæ, o rugæminte a lui Milan Hodza adresatæ lui Theodor
Emandi de a°i înlesni o întâlnire cu Iuliu Maniu a næscut suspiciuni,
suficiente pentru o execuflie.23

Naivii au crezut cæ acest val de epuræri, de schimbæri în funcflie sau de
transferæri va avea dimensiuni limitate øi se va încheia cu ceea ce se consumase
pânæ la sfârøitul anului 1936.

Faptul cæ Nicolae Titulescu n°a vrut sæ moaræ, faptul cæ fostul ministru
al Afacerilor Stræine n°a acceptat interdicfliile exilului, faptul cæ Nicolae
Titulescu a fost extrem de activ, având întâlniri, convorbiri øi manifestæri
publice ca atunci când se afla pe creasta valului, a nemulflumit profund pe
guvernanfli, cu atât mai mult cu cât scena politicæ a demonstrat cæ nu puflini
i°au ræmas fideli lui Nicolae Titulescu. Reacfliile n°au întârziat.

Tofli cei care erau considerafli în continuare fideli lui Nicolae Titulescu
erau puøi pe „lista neagræ“ a celor de scos din serviciul diplomatic românesc,
în diverse formule, sau anihilafli, prin dislocarea lor øi transferarea lor din
marile capitale europene, direct peste Ocean, fie prin plasarea lor la periferia
activitæflii diplomatice.
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Dacæ la Paris Constantin (Dinu) Cesianu24 crease din timp øi consoli-
dase cu migalæ øi perseverenflæ o redutæ antititulescianæ,25 la Londra, la
aproape o jumætate de an de la înlæturarea lui Nicolae Titulescu de la Palatul
Sturdza, la legaflia României din capitala britanicæ continua sæ funcflioneze
un aøa numit „cuib de vipere“. Noul trimis extraordinar øi ministru pleni-
potenfliar al României la Londra, Vasile Grigorcea26 — nota cu interes
Constantin Argetoianu — „se plânge de Laptew27, de Buzdugan28 øi mai
ales de Ciotori29, tofli «titulari» de seamæ, pe care ministerul i°a læsat încæ
la Londra øi care°l încurcæ în misiunea lui. Fac tot ce pot pentru a servi pe
Titulescu øi pentru a crea o atmosferæ cât de rea Regelui. Zilele acestea a
apærut un volum semnat de un englez de duzinæ, în realitate scris de Ciotori,
volum care nu e decât o lungæ proslævire a lui Titulescu, cu o contrapartidæ
uøor de ghicit“.30

Toate însemnærile zilnice ale lui Constantin Argetoianu trebuie privite
cu rezervæ. În cazul de faflæ, nu putem øti cu siguranflæ ce anume aparfline
lui Vasile Grigorcea, ce anume aparfline lui Constantin Argetoianu. Nu este
exclus ca noul titular al legafliei României la Londra sæ fi exprimat asemenea
puncte de vedere despre diplomaflii români din capitala Marii Britanii care
fæcuseræ parte din „echipa lui Titulescu“ øi care continuau sæ fie considerafli
„oamenii lui Titulescu“. Øi asta din cel puflin douæ motive: li s°ar fi putut
reproøa cæ se situeazæ pe linia unei lealitæfli de neclintit faflæ de fostul „Patron“,
a unei consecvenfle indefectibile cu linia sa de politicæ øi conduita externæ.
Noul titular al legafliei de la Londra, Vasile Grigorcea, pilotat de Bucureøti
cætre o anume direcflie, avea în vedere alcætuirea unei noi echipe, a unei
alte garnituri. Posibilele demersuri adresate Centralei de Vasile Grigorcea,
dar mai probabil „vorbele bune“ puse la Bucureøti de Constantin Argetoianu,
øi nu doar ele, au determinat în scurt timp dislocarea celor trei: Constantin
Laptew va fi pus în disponibilitate, la cerere, la 1 mai 1937; Dimitrie G.
Buzdugan va fi rechemat în Centralæ la 1 martie 1937; Dimitrie N. Ciotori
va fi transferat, în primævara anului 1937, la Washington.

Ne oprim asupra altor câteva „cazuri“ relevante din anul 1937, pe care
mai mult le semnalæm decât sæ le analizæm.
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Personalitatea eminentæ a culturii øi diplomafliei româneøti, Constantin
Antoniade,31 avea øi el sæ fie pedepsit.

La puflin timp dupæ eliminarea lui Nicolae Titulescu din guvern, Constan-
tin Antoniade a fost mutat de la Geneva la Berna.

Geneva aducea prea mult aminte de Nicolae Titulescu. Guvernanflii de
la Bucureøti au trecut rapid la dislocarea majoritæflii echipei româneøti de
la Geneva, alcætuitæ din oameni bine pregætifli, riguroøi, disciplinafli, cu øtiinfla
colaborærii øi, mai presus de toate, devotafli „Patronului“ lor.

La 15 noiembrie 1936, postul de trimis extraordinar øi ministru pleni-
potenfliar al României la Geneva øi delegat permanent al României pe lângæ
Societatea Nafliunilor a fost ocupat de Gheorghe Crutzescu.32

În aceeaøi zi, de 15 noiembrie 1936, Constantin Antoniade era numit
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Berna, la un
oficiu diplomatic care nu mai avea nici pe departe ponderea øi relevanfla
celui de la Geneva.

Lucrurile nu s°au încheiat aici în ceea ce îl priveøte pe Constantin
Antoniade.

Guvernul condus de Gheorghe Tætærescu nu°i putea ierta colaborarea
cu Nicolae Titulescu de cel puflin 8 ani, din perioada 1928–1936. Un
eveniment — de ecou european — l°a readus pe Constantin Antoniade
în centrul atenfliei cercurilor guvernamentale de la Bucureøti.

Acuzat cæ s°a aflat alæturi de Nicolae Titulescu la convorbirile din 28
mai 1937, de la Talloires, cu Maksim Maksimovici Litvinov, Constantin
Antoniade a fost pus rapid în disponibilitate.33

Pe seama lui Constantin Antoniade se punea, deopotrivæ, complicitatea
cu o serie de funcflionari din Ministerul Afacerilor Externe în transmiterea
cætre Nicolae Titulescu a unor telegrame confidenfliale.34

La 9 iunie 1937, prin Decret Regal, Constantin Antoniade este rechemat
în flaræ începând cu 10 iunie 1937.35

Constantin Antoniade a cæzut victimæ informafliei pe care Victor Antonescu,
ministrul de Externe al României, i°a dat°o lui Carol al II°lea într°un raport
oral fæcut la 4 iunie 1937.
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Sursa lui Victor Antonescu a fost în mod cert de mâna a doua øi, în
consecinflæ, inexactæ. Dar nu este exclus ca Victor Antonescu sæ fi fost în
mod deliberat „jucat“ de cei ce voiau sæ loveascæ în Constantin Antoniade,
unul dintre cei mai apropiafli øi valoroøi colaboratori ai lui Nicolae Titulescu.

Luatæ ca certæ, informaflia datæ de Victor Antonescu, care aducea o pre-
cizare ce accentua gravitatea ei — øi anume cæ întrevederea Litvinov–
Titulescu a fost mijlocitæ de Constantin Antoniade — a avut reacflii pe loc.
Carol al II°lea hotæra, în acea zi de 4 iunie 1937, cæ ministrul României
la Berna „va suporta consecinflele“.36 Zis øi fæcut. Dupæ numai 5 zile, la 9
iunie 1937, aøa cum arætam mai sus, Constantin Antoniade a fost rechemat
în flaræ.

Graba ræmâne suspectæ. Nu existæ nicio mærturie care sæ ateste cæ s°a
dispus de cætre Carol al II°lea — care în ultimæ instanflæ era cel care decide
— o investigaflie privind autenticitatea informafliei. Cæ era autenticæ sau
nu, alegaflia convenea, scoflând din cursæ încæ un personaj incomod.

Din însemnærile zilnice ale lui Savel Rædulescu37 øtim sigur cæ reproøul
fæcut lui Constantin Antoniade era nedrept. Dar cui putea sæ aducæ Savel
Rædulescu aceastæ probæ? Pe cine interesa?

O altæ mærturie, tot atât de credibilæ, øi care ar fi putut avea un efect
real — dar n°a avut — o constituie precizarea fæcutæ de Maksim Maksimovici
Litvinov în convorbirea avutæ la Moscova, la 15 iunie 1937, cu Edmond
Ciuntu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la
Moscova. Comunicatæ la Bucureøti, punerea la punct fæcutæ de ministrul
de Externe sovietic n°a avut niciun efect. Decizia a ræmas definitivæ. Nu
a fost urmatæ, din câte øtim noi, de niciun act de reparaflie, nici mæcar moralæ.

Færæ a øti însæ de decizia luatæ la Bucureøti în ceea ce îl privea pe
Constantin Antoniade, Maksim Maksimovici Litvinov îl informa pe Mihail
Semionovici Ostrovski, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al
U.R.S.S. la Bucureøti, la 13 iunie 1937, cæ la Talloires, alæturi de Nicolae
Titulescu, s°au aflat Savel Rædulescu, fostul subsecretar de stat la Ministe-
rul de Externe, Grigore Gr. Constantinescu, trimis extraordinar øi ministru
plenipotenfliar al României la Teheran, øi Sergiu (Gigi) Neniøor, consilier
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personal al lui Nicolae Titulescu, precum øi canalele øi modalitæflile prin
care s°a perfectat întâlnirea Litvinov–Titulescu.38

Toate aceste precizæri øi rectificæri îøi mai gæsesc rost doar pentru istorie.
Dincolo de orice alte informaflii suplimentare, se dovedeøte cæ la noi —

dar nu suntem singulari — rafliunile personale øi meschine au hotærât destine.
Dacæ decizia privind pe Constantin Antoniade pærea mai complicatæ —

deøi, la urma urmei, ea a fost luatæ ad hoc de Carol al II°lea —, adoptarea
unor hotærâri privind diplomafli de un rang inferior n°a pus pentru Bucureøti
probleme deosebite. Prin Victor Antonescu, dar øi prin Constantin (Dinu)
Cesianu, lui Carol al II°lea i°au parvenit frecvent øtiri privind contactele
lui Nicolae Titulescu cu foøti colaboratori, printre care Gheorghe Anastasiu,
Grigore Niculescu°Buzeøti, Dinu Ion Cantemir.39

La 13 mai 1937, Iosif Marco Fermo de la „Universul“ informa din
Bucureøti, pe Nicolae Titulescu øi pe Savel Rædulescu, cæ s°au luat mæsuri
disciplinare împotriva unor fideli. Savel Rædulescu nota în însemnærile sale
zilnice: „Fermo îmi telefoneazæ cæ [Gheorghe] Anastasiu a fost mutat la
Oslo, [Grigore Niculescu°] Buzeøti la Stockholm. Curios! Pedepsifli cæ au
voit sæ ne vadæ?“40

Guvernanflii de la Bucureøti dædeau prin aceste decizii un semnal. Nu°i
puteau elimina pe tofli, în mod definitiv. Riscurile unor acfliuni judiciare
nu puteau fi ocolite, aceøtia — oameni de mare capacitate — nu puteau
fi scoøi pe motive profesionale øi nici pe motive administrative prevæzute
în Regulamentul de funcflionare al Ministerului Afacerilor Stræine.

Puøi pe lista neagræ, unii øefi de misiune au fost înlæturafli ceva mai târziu.
Ne vom mai opri asupra a douæ cazuri.
Edmond Ciuntu øi Grigore Gr. Constantinescu. Primul trimis extra-

ordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Moscova, al doilea, trimis
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Teheran. Amândoi
au fost puøi în disponibilitate la 15 februarie 1938. Primul dupæ aproximativ
3 ani. Al doilea, dupæ aproximativ un an øi jumætate.

Amândoi aveau aceeaøi vinovæflie. Au fost colaboratori apropiafli ai lui
Nicolae Titulescu, Edmond Ciuntu — mai ales — la Geneva, Grigore Gr.
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Constantinescu — la Londra, îøi datorau numirea fostului ministru de
Externe.

Mæ opresc aici, considerând cæ aceste exemple sunt suficiente pentru
demonstraflia noastræ.

Rechemarea øi mutarea unor diplomafli — în primul rând ale celor devo-
tafli lui Nicolae Titulescu — au coincis cu readucerea în viafla politicæ sau
în activitatea diplomaticæ a unor personaje ca Anton Bibescu, Victor Cædere
ø.a.,41 duømani înveterafli ai lui Titulescu.

Ceea ce s°a fæcut nu era decât o materializare a unui gând mai vechi al
lui Gheorghe Tætærescu. Încæ în Referatul pe care îl înaintase lui Carol al
II°lea la 11 iulie 1936 în legæturæ cu demisia lui Nicolae Titulescu, prezen-
tând consecinflele acceptærii ei, Gheorghe Tætærescu afirma: „Aceastæ retragere
ne va da posibilitatea de a proceda la o revizuire a organelor Ministerului
Afacerilor Stræine øi a instrumentelor sale de propagandæ, 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 guvernului“.42

Desigur au fost øi diplomafli care — cu toate sentimentele lor de
devotament faflæ de Nicolae Titulescu — nu au protestat în mod oficial øi
nu øi°au dat demisia, ræmânând sæ°øi consume amæræciunea în forul lor intim
sau într°un cerc restrâns de prieteni, înfricoøafli de eventualitatea unor
sancfliuni drastice din partea noilor øefi, care nu erau dispuøi sæ accepte nici
mæcar existenfla unor pæreri de ræu.43

La capætul acestor rânduri este firesc sæ ne întrebæm ce semnificaflie øi
ce urmæri au avut manifestærile membrilor corpului diplomatic românesc.

Gestul diplomaflilor ce øi°au manifestat intenflia de a demisiona a fost
un avertisment adresat celor ce încercau o îndepærtare (subliniez, o
îndepærtare øi nu o abandonare) de liniile directoare ale politicii externe
interbelice.

Aveau temeiuri sæ creadæ cæ gestul lor era normal øi necesar, cæci nume-
roase cancelarii diplomatice øi cercuri de presæ au reacflionat viguros faflæ
de demiterea lui Nicolae Titulescu, avertizând asupra pericolului schimbærii
politicii externe a României.
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În niciun caz gestul diplomaflilor români nu poate fi considerat un act
de rebeliune, un act iresponsabil, cu efecte negative asupra acfliunii politi-
co°diplomatice a României.

Atitudinea celor care nu s°au asociat intenfliei de demisie, dintr°un motiv
sau altul, pe care nu°mi propun sæ°l detaliez aici, pune øi mai mult în relief
— prin numærul redus al celor ce au subscris unei asemenea poziflii —
valoarea gestului „rebelilor“.

Sub imperiul reacfliilor interne øi externe (øi flin sæ subliniez cæ cei care
au condamnat demiterea, atât în interior, cât øi în exterior, au fost majoritari),
cercurile guvernamentale de la Bucureøti au fost obligate sæ reculeze øi sæ
reafirme, prin primul°ministru, Gheorghe Tætærescu, prin ministrul de
Externe, Victor Antonescu, continuitatea politicii externe a României.44

Pe acest fundal, gestul corpului diplomatic românesc avea semnificaflia
unui act de angajament politic øi moral faflæ de politica tradiflionalæ, care
nu numai cæ nu putea fi trecut cu vederea, dar trebuia — din multiple
rafliuni, interne øi externe — luat în considerare.

Era un gest de fidelitate øi demnitate, un gest onest øi curajos, un gest
færæ precedent, dar nu mai puflin important.45

O diversitate de factori — menflionafli sau doar sugerafli mai sus — au
oferit diplomaflilor români suficiente motive pentru a°øi reconsidera poziflia
iniflialæ øi pentru a servi în continuare interesele flærii în exterior.

Se cuvine spus în acest cadru — pentru o dreaptæ judecatæ a lucrurilor
— cæ cei care nu øi°au manifestat dorinfla de a demisiona nu pot fi considerafli
cæ ar fi subscris, indirect, unor reale sau presupuse intenflii de schimbare
a politicii externe româneøti sau cæ ar fi acceptat îndepærtarea lui Nicolae
Titulescu din fruntea Ministerului Afacerilor Stræine (cu atât mai puflin cæ
ar fi salutat°o).

Sæ nu uitæm cæ, în spafliul nostru istoric, au funcflionat øi funcflioneazæ
toate oportunismele.

Observarea unor înalte principii morale a fost la noi mai curând o excepflie
decât o regulæ de comportament în lumea politicæ.

Rigorile oricærui sistem au obligat pe unii øefi de misiune — øi cu atât
mai mult pe unii subalterni ai acestora — sæ dea curs cererilor venite de

194

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 194



la Bucureøti, amægindu°se cu ideea cæ nu subminau politica externæ de pânæ
atunci, politicæ de care erau realmente ataøafli.

Sceptici în legæturæ cu identificarea a noi mærturii — cel puflin în flaræ
— privind acest episod, dar salutând orice date øi consideraflii care ar putea
completa informaflia øi care ar putea nuanfla øi mai mult interpretarea,
apreciem cæ, la mijlocul deceniului al patrulea, în România s°a consumat
un eveniment de aparte semnificaflie øi importanflæ, legat nu de apærarea
unui om — oricum nu în primul rând — ci a unei politici.46

NOTE

1 Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937) (ediflie îngrijitæ de George G. Potra,
Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea), Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Enciclopedicæ,
Bucureøti, 1994, p. 46.

2 „Dimineafla“, 26 septembrie 1936.
3 S., Paris, 12 mai 1939, Nicolae Titulescu cætre Cornelia (Nely) Neniøor, la Bucureøti —

Biblioteca Naflionalæ a României, Secflia manuscrise, mss. M48, T65; cf. I.C. Grecescu, Pe marginea
unei scrisori inedite a lui Nicolae Titulescu, în „Revista Românæ de Studii Internaflionale“, an VII,
nr. 3 (21), 1978, p. 202; Walter Bacon, „Nu cer lumii decât sæ mæ lase sæ o iubesc øi sæ o servesc“,
în „Magazin Istoric“, an VIII, nr. 2 (83), februarie 1974, p. 60.

4 Vezi Pro øi contra Titulescu (selecflie, cuvânt înainte, note biografice, adnotæri øi explicaflii,
indice de George G. Potra), Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti,
2002, passim.

5 Informaflii cæpætate de la Savel Rædulescu într°o discuflie purtatæ cu acesta la 4 iulie 1968.
Informaflia este confirmatæ øi de alte surse. Iatæ ce noteazæ, în acest sens, Raoul Bossy, trimisul
extraordinar øi ministrul plenipotenfliar al României la Budapesta: „În vara viitoare — a anului
1936 — pe când mæ aflam în vacanflæ la St.°Moritz — aflu cæ guvernul Tætærescu a fost remaniat
øi cæ Titulescu nu mai defline, în noua formaflie, portofoliul Afacerilor Stræine. Era în ziua de 29
august. Telefonez lui Mihai Boerescu, ministrul nostru la Berna, care îmi confirmæ cæ Titulescu
a fost «debarcat», dar cæ ne roagæ pe tofli sæ nu ne solidarizæm cu dânsul øi sæ ræmânem la posturile
noastre“ — Raoul Bossy, Amintiri din viafla politicæ (1918–1940), vol. I (1918–1937) (ediflie øi
studiu introductiv de Stelian Neagoe), Editura Humanitas, Bucureøti, 1993, p. 262.

6 S°ar putea aduna în acest sens mærturii care sæ dea substanfla mai multor volume masive.
Guvernanflii de la Bucureøti renunflau, deopotrivæ, la una din cele mai mari investiflii de autoritate
øi credibilitate ale poporului român. Prezent în România, la sfârøitul anului 1937 — mai senin
decât în august 1936, dar nevindecat încæ de suferinfla pe care i°o provocaseræ guvernanflii români
— Nicolae Titulescu aborda chestiunea øi din acest punct de vedere, fæcând observaflii deosebit
de judicioase.

195

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 195



„Întors în flaræ — nota Nicolae Carandino — Titulescu a telefonat sæ vin sæ°l væd. Anticamera
era plinæ de oficiali øi de neoficiali, de miniøtri stræini, de ziariøti internaflionali. Dar când Titulescu
a deschis uøa øi m°a væzut, a strigat numele meu cât îl flinea gura øi m°a primit înaintea tuturora:

«Excusez°moi, messieurs… c’est un ami». Apoi m°a luat cu el în birou øi a început sæ înjure
pe cei care îl «lucraseræ»:

– Sunt criminali. Nu°øi dau seama. Judecæ øi tu! Are flara bani sæ fabrice un nou Titulescu?
Nu pun problema de valoare personalæ. Admit cæ au gæsit unul la fel, dacæ nu unul mai bun.
Dar ca sæ°l faci cunoscut, ca sæ°i faci presæ, ca sæ°i faci relaflii, ca sæ°i creezi un piedestal, trebuie
mulfli ani øi multe milioane. Dar ce øtiu ei? Cred cæ în Europa merge ca la Bucureøti!“ —
N. Carandino, Nopfli albe øi zile negre (memorii), Editura Eminescu, Bucureøti, 1992, p. 184.

7 Victor Antonescu (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) øi Madrid (1922–1927). Delegat la Conferinfla de Pace de la Paris
(1919–1920). A fost ministru în mai multe rânduri: de Justiflie (1914–1916 øi 1933–1935), de
Finanfle (1916–1917; 1935–1936), al Afacerilor Stræine (29 august 1936–28 decembrie 1937).
Ca øef al diplomafliei române a promovat linia politicæ a lui Nicolae Titulescu. Membru al
Academiei Diplomatice Internaflionale (1932).

8 Sugestive în acest sens ni se par pærerile diplomaflilor Mihai Boerescu, Dimitrie Dræghicescu
øi Raoul Bossy. „Boerescu mæ informeazæ cæ titular la Externe este acum Victor Antonescu, un
mediocru, lipsit de prestigiu. Dupæ marele orator Titulescu, care fæcea fala Societæflii Nafliunilor,
un sâsâit care se împleticeøte în cuvinte øi care øi°a datorat cariera bunævoinflei lui Ionel Brætianu.
Parcæ°l aud: Sefule, sefule (în loc de «øefule»“) — Raoul Bossy, op. cit., p. 262. La 12 decembrie
1936, Raoul Rossy nota: „A doua zi mæ duc la Externe sæ°l væd pe actualul titular, Victor Antonescu,
un om amabil, dar mediocru, cu oarecare tendinfle premature de senilitate. Este penibil sæ°l vezi
aøezat pe fotoliul ocupat de o personalitate ca aceea a lui Nicolae Titulescu“ — Ibidem, p. 269.
Comentând înlocuirea lui Nicolae Titulescu, filosoful øi diplomatul Dimitrie Dræghicescu aprecia
cæ „Regele devenise øi propriul sæu ministru de Externe printr°un interpus de paie“ — Ioan
Grigorescu, Titulescu øi conøtiinfla Europei (I), Cannes, hotel Carlton, 17 martie 1941, ora 11,20,
în „Luceafærul“, an XXIV, nr. 39 (1 013), 26 septembrie 1981.

9 „La fel ca în presa francezæ, øi în cea englezæ — remarca Auswärtiges Amt — se gæsesc persoane
care nu cred cæ Titulescu va ræmâne mult timp departe de viafla politicæ a României“ — C., Berlin,
25 septembrie 1936, Ministerul de Externe al Germaniei (din ordin Weiszäcker) cætre ambasadele
germane din Paris, Londra, Roma, Moscova, Varøovia, Ankara, Washington, Tokyo, Nanking;
legafliile germane din Praga, Belgrad, Budapesta, Sofia, Viena, Atena, Berna, Tirana, Bruxelles,
Haga Stockholm, Copenhaga Oslo, Lisabona, Bucureøti; consulatul german din Geneva —
Biblioteca Academiei Române, Arhiva Istoricæ, Fond nr. XIII, dosar nr. 1 313. „Le Temps“ din
31 august 1936 aprecia cæ „dl Titulescu nu este un om care sæ se resemneze“. „L’Intransigeant“
din 31 august 1936 considera îndepærtarea lui Nicolae Titulescu din guvern ca temporaræ.
Înlæturarea ministrului român de Externe de pe marea scenæ diplomaticæ era apreciatæ tot ca un
fapt trecætor øi de cætre „Journal des Débats“ din 31 august 1936. „Le Figaro“, din 31 august
1936, invoca „dispariflia sa, færæ îndoialæ, de moment“. Sintetizând reacflia cercurilor de presæ
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franceze, ca øi pærerile cercurilor politice, inclusiv ale acelora ce gravitau în jurul Quai d’Orsay°ului,
Ambasada Germanæ de la Paris consemna pærerile acestora cæ „noul cabinet va conduce treburile
numai o scurtæ vreme, ca un cabinet de tranziflie, iar cu prilejul formærii ulterioare a unui nou
guvern, Titulescu îøi va ocupa vechiul loc“, „cæ ieøirea lui Titulescu din guvern este consideratæ
poate øi acolo numai o mæsuræ trecætoare.“ (A. nr. 3 924, Paris, 5 septembrie 1936, Ambasada
germanæ de la Paris (din ordin Kuhn) cætre Ministerul de Externe, Berlin — Biblioteca Academiei
Române, Arhiva Istoricæ, Fond nr. XIII, dosar nr. 1 313). Majoritatea ziarelor øi revistelor britanice,
ca øi numeroase cercuri politice din aceastæ flaræ, nu au crezut nici ele în înlæturarea definitivæ a
lui Nicolae Titulescu. Astfel, „Times“, din 1 septembrie 1936, aprecia cæ „în orice caz, nu existæ
motive ca dispariflia lui Titulescu de pe scena politicæ sæ se considere ceva mai mult decât o eclipsæ
trecætoare. Oameni de calibrul lui øi cu caracterul sæu nu pæræsesc pentru mult timp arena politicæ“.
La rândul sæu, „Daily Telegraph“, din 2 septembrie 1936, aræta cæ „el poate sæ°øi facæ din nou
apariflia, în curând, pe arena româneascæ“. „În genere — aprecia Ambasada germanæ de la Londra
— ce°i drept, presa [englezæ — n.n. G.G.P.] nu se aøteaptæ ca Titulescu sæ ræmânæ mult timp
în afara vieflii politice a României; unele ziare sunt chiar de pærere cæ el va fi rechemat, în timpul
cel mai apropiat, pe postul ministrului de Externe“. (A., nr. 3 413, Londra, 2 septembrie 1936,
Ambasada germanæ de la Londra (Bismarck) cætre Ministerul de Externe, Berlin — Biblioteca
Academiei Române, Arhiva Istoricæ, Fond nr. XIII, dosar nr. 1 313).

10 Vezi telegrama adresatæ la 29 august 1936 de Gheorghe Tætærescu lui Nicolae Titulescu,
în Politica externæ a României (1937), p. 46.

11 La sfârøitul anului 1937, la 14–15 luni de la debarcarea sa, Nicolae Titulescu remarca trist:
„Dar ceea ce este important este cæ nu am primit nicio ofertæ de colaborare, sub orice formæ sau
înfæfliøare, menitæ sæ ne uneascæ eforturile în cadrul politicii pe care am dus°o în numele flærii øi
pe care d. Tætærescu s°a angajat sæ o continue færæ schimbare, dupæ cum declara în telegrama sa“
— Ibidem, p. 49.

12 „La République“, 1 septembrie 1936; „Gazeta Polska“, 16 septembrie 1936. Siguranfla cu
care Legaflia Poloniei la Bucureøti — cæci ea stætea în spatele articolului publicat de „Gazeta Polska“
— discuta despre aceste schimbæri, despre amplitudinea lor, despre condifliile øi momentul în
care urmau sæ se efectueze, probeazæ — date fiind legæturile sale cu cercurile guvernante româneøti
— autenticitatea unei asemenea intenflii, faptul cæ misiunea polonezæ în capitala flærii noastre era
la curent (sau fusese pusæ la curent) cu intenfliile acestor cercuri, pe de o parte, øi face foarte credibilæ
afirmaflia cæ ea a discutat, în acelaøi timp, cu factorii responsabili de la Bucureøti, conflinutul acestor
schimbæri, pe de altæ parte.

13 Armand Cælinescu, Însemnæri politice. 1916–1939 (ediflie îngrijitæ øi prefaflæ de Al. Gh.
Savu), Humanitas, Bucureøti, 1990, p. 321.

14 Dispunem, din mai multe dezminfliri care s°au dat probabil în acest sens, de textul aceleia
pe care Legaflia României la Ankara a fæcut sæ se insereze în presa turcæ:

„Legaflia regalæ a României dezminte categoric øtirile publicate în presæ dupæ care mai mulfli
miniøtri ai României în exterior ar fi demisionat, ca øi informaflia privind o eventualæ demisie a
ministrului Afacerilor Stræine. Aceste øtiri sunt lipsite de orice bazæ“ — Istanbul, 2 septembrie
1936.
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La 3 septembrie 1936, Legaflia României la Washington informa Centrala Ministerului
Afacerilor Stræine din Bucureøti: „«N.Y. Times»–sept. — publicæ dezminflirea datæ publicitæflii
de Legaflie cu privire la demisiile zvonite ale dlui ministru Antonescu øi câtorva øefi de misiuni
(p. 9) (v. teleg. Direcfliei Presei nr. 5 275 din 1 sept.)“ — R. de presæ nr. 29, Washington, Serviciul
de presæ, semnat E.H.D., cætre MAS — ANIC, Fond Ministerul Propagandei Naflionale, Presæ
Externæ, dosar nr. 839). Apare clar cæ oficiile diplomatice ale României au acflionat coordonat
pe baza indicafliilor cuprinse într°o telegramæ°circularæ (aproape sigur cæ aceasta este telegrama
nr. 5 275 din 1 septembrie 1936, la care se face referire mai sus), pentru a combate øi a anula
în stræinætate reacflia faflæ de actul demisiei unor øefi de misiune.

15 Mihail (Miøa, Miøu) Anton Arion (1884–?). Diplomat român. Licenfliat 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. A pæræsit postul odatæ cu Nicolae Titulescu (1936),
dar øi°a antedatat demisia.

16 Anuarul diplomatic øi consular, 1942, p. 166; Mioara Tudoricæ, Ioana Burlacu, Guvernele
României între anii 1864–1945. Lista de miniøtri, în „Revista Arhivelor“ an XLII, vol. XXXII,
nr. 2, p. 455.

17 Victor Bædulescu (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 delegafliei 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.

18 T.c., nr. 363, Cap Martin, 29 august 1936, Nicolae Titulescu cætre MAS — AMAE, Fond
77 T 34, vol. 10. Graba cu care a fost acceptatæ demisia, færæ întrebæri øi precizæri asupra motivelor,
lucru absolut normal atunci când era vorba de un colaborator dintre cei mai apropiafli, ne face
sæ înclinæm spre pærerea cæ cererea de demisie a secretarului general a survenit ulterior demiterii
lui Nicolae Titulescu, dar cæ s°a procedat la o antedatare, Mihai Arion vrând sæ evite cu orice
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prefl prezentarea demisiei în mâinile noului ministru de Externe. În sprijinul supozifliilor noastre
vin pærerile exprimate în acelaøi sens de cætre Savel Rædulescu în cadrul unei convorbiri pe care
am avut°o cu acesta la 4 iulie 1968.

19 Astfel, pânæ la jumætatea anului 1937, sunt rechemafli: Nicolae Lahovary (Albania); Caius
Brediceanu (Austria); Dimitrie Ghika (Belgia); Vasile Stoica (Bulgaria); Theodor Emandi
(Cehoslovacia); Mihail Boerescu (Elveflia); Raoul Bossy (Finlanda); C. Langa°Ræøcanu (Grecia);
Gr. Constantinescu (Iran); Alexandru Gurænescu (Iugoslavia); Ion Aurel Vassiliu (Japonia);
Dimitrie Dræghicescu (Mexic); Constantin Viøoianu (Polonia); Constantin Antoniade (Societatea
Nafliunilor); Eugen Filotti (Turcia); Vasile Grigorcea (Ungaria) — Cf. Anuarul diplomatic øi
consular. 1942, pp. 171–190; cf. øi 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, passim. Este adeværat
cæ unora dintre øefii de misiuni rechemafli li s°a încredinflat — dupæ un ræstimp mai scurt sau
mai îndelungat — conducerea altor misiuni diplomatice sau diferite responsabilitæfli în Centrala
Ministerului Afacerilor Stræine. Faptul confirmæ intenflia primului°ministru de a proceda la o
revizuire a compozifliei personalului diplomatic românesc, cu precædere a aceluia lucrând în exterior
øi atestæ, în acelaøi timp, imposibilitatea sa de a o face în formele øi dimensiunile preconizate.

20 O probeazæ clar experienfla nefericitæ a unuia dintre ei.
„V[asile] Stoica, — nota Armand Cælinescu — pe care Regele vroia sæ°l ducæ la Londra, fiindcæ

a dat o telegramæ deschisæ în care aratæ cæ la Sofia un ziar a atacat pe Tit[ulescu] øi cere intervenflia,
nu a mai fost mutat acolo, ci dus, drept avertisment, la Riga“ — Armand Cælinescu, op. cit.,
p. 321.

21 Organizarea instituflionalæ a Ministerului Afacerilor Externe. Acte øi documente, vol. II
(1920–1947), p. 540.

22 Constantin Argetoianu, Însemnæri zilnice, vol. II (1 ianuarie–30 iunie 1937) (ediflie îngrijitæ
de Stelian Neagoe), Editura Machiavelli, Bucureøti, 1999, p. 61.

23 Ibidem.
24 Constantin (Dinu) Cesianu (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
plenipotenfliar al României 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 al României la Paris (1938–1939).

25 George G. Potra, Øampanie Pommery øi cuvinte otrævite, în „Magazin Istoric“, an XV, nr. 8
(173), august 1981, pp. 50–53.

26 Vasile Grigorcea (1883–1949). Jurist øi diplomat român. Licenfliat în drept. Grade
diplomatice: consilier de legaflie (1921), ministru plenipotenfliar cls. II (1928), ministru plenipotenfliar
cls. I (1936). A ocupat diverse posturi diplomatice în cadrul misiunilor diplomatice româneøti
din Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Vatican øi Italia. Deputat (1922). Trimis extraordinar øi
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ministru plenipotenfliar la Budapesta (1 septembrie 1928–1 noiembrie 1936); Londra (11 noiembrie
1936–28 noiembrie 1938); Sf. Scaun (15 octombrie 1940–25 martie 1941; 1 octombrie 1943–1
ianuarie 1946); Roma (25 martie 1941–1 octombrie 1943). Secretar general delegat al Ministerului
Afacerilor Stræine (septembrie–noiembrie 1936). A fost pus în disponibilitate, timp de doi ani,
între 28 noiembrie 1938 øi 15 noiembrie 1940.

27 Constantin Laptew (1885–?). Diplomat român. Licenfliat în Drept al Universitæflii din
Bucureøti. A intrat în Ministerul Afacerilor Stræine în 1906, fiind copist. Grade diplomatice: ataøat
de legaflie (1909), secretar de legaflie cls. III (1911), secretar de legaflie cls. II (1916), secretar de
legaflie cls. I (1920), consilier de legaflie (1924), ministru plenipotenfliar cls. II (1928). Øi°a desfæøurat
activitatea diplomaticæ la Cairo, Constantinopol, Varøovia, Londra. Însærcinat cu afaceri la Londra
în mai multe rânduri. Pus în disponibilitate, la cerere, la 1 mai 1937. În retragere de la 1 mai
1941.

28 Dimitrie G. Buzdugan (1899–m.?). Diplomat român. Licenfliat în drept al Universitæflii
din Bucureøti. Ataøat de legaflie (1921); secretar de legaflie cls. III (1924); secretar de legaflie cls.
II (1927); secretar de legaflie cls. I (1930); consilier de legaflie (1934); ministru plenipotenfliar
cls. II (15 mai 1941). A funcflionat la misiunile diplomatice ale României de la Paris, Londra,
Roma. Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Zagreb (20 mai 1941–15 februarie 1944).

29 Dimitrie N. Ciotori (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); vice°consul (Londra, 1920); consultærile româno°sovietice (Varøovia, 1921);
secretar în Secretariatul Societæflii Nafliunilor (Geneva, 1921); ataøat de presæ (1921), consilier
tehnic (1927) øi consilier 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 speciale — 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 de°a lungul anilor, mai cu seamæ a manuscriselor lui
Moses Gaster. Membru de onoare al Academiei Române (26 mai 1936). Repus în drepturi ca
membru de onoare al Academiei Române (3 iulie 1990).

30 Constantin Argetoianu, op.cit., p. 35.
31 Constantin Antoniade (1880–1954). Jurist, magistrat, filosof, istoric al culturii øi diplomat

român. Licenfliat în drept (1901) øi în filosofie (1902) la Bucureøti. Doctorat în filosofie la
Universitatea din Bucureøti (1907). A practicat magistratura parcurgând succesiv mai multe trepte.
Consilier la Curtea de Apel din Bucureøti (1915–1925). Membru al Consiliului Superior Legislativ.
Secretar general al delegafliei române la Conferinfla de Pace de la Paris (1919–1920). Arbitru pe
lângæ Tribunalele Arbitrale Mixte de la Paris (1922–1928). Delegat la Societatea Nafliunilor
(1928–1936). Ministru plenipotenfliar cls. II (15 ianuarie 1928). Trimis extraordinar øi ministru
plenipotenfliar al României pe lângæ Societatea Nafliunilor la Geneva (1928–1936) øi, apoi, la
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Berna (1936–1937). Pensionat la 29 august 1941. Membru asociat al Academiei Diplomatice
Internaflionale (1929). Ca filosof, a criticat teoria kantianæ øi postkantianæ a cunoøtinflei, susflinând
cæ existenfla øi existenfla fenomenalæ sunt identice, de vreme ce lumea numeralæ nu poate fi niciodatæ
cunoscutæ.

32 Gheorghe Crutzescu (1890–m.?). 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 øi Cancelariei Ordinelor (1 iulie
1932); trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar pe lângæ Societatea Nafliunilor (1 decembrie
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); directorul
personalului (3 iulie 1941). Membru al Comisiei consultative pentru înaintæri din Ministerul
Afacerilor Stræine.

33 „Se spunea cæ Antoniade, de la Berna, ar fi fost rechemat, fiindcæ însoflise pe Titulescu la
Talloires — øi câte øi mai câte“ — Constantin Argetoianu, op.cit., p. 274.

34 „În legæturæ cu dl Titulescu, aflu de la Externe cæ rechemarea lui Antoniade de la Berna
a fost desigur datoritæ în parte øi participærii sale la întrevederea cu Litvinov, de la Talloires, dar
mai ales øi unui alt fapt, mai grav; dl Antoniade s°ar fi fæcut complicele unor funcflionari de la
Cifru din Ministerul de Externe, titulescani fanatici, care transmiteau printr°însul lui Titulescu
toate informafliile confidenfliale, pe care le descifrau. Mi s°a dat øi numele acestor tineri diplomafli,
primifli în carieræ sau înaintafli, în tot cazul favorizafli, de fostul ministru al Afacerilor Stræine“
— Ibidem, p. 313.

35 Ibidem, p. 286.
36 Carol II, Între datorie øi pasiune. Însemnæri zilnice, vol. I (1904–1939) (ediflie îngrijitæ de

Marcel Dumitru Ciucæ øi Narcis Dorin Ion), Editura Silex, Bucureøti, 1995, p. 185.
37 La 7 iunie 1937, Savel Rædulescu nota: „Const. Antoniade rechemat. «Le Temps» anunflæ

cæ dat fiind cæ a fost chemat la Talloires. Inexact. Fals.“ — Arhivele Naflionale Istorice Centrale,
Fond Savel Rædulescu, dosar nr. 30.

38 Relaflii româno°sovietice. Documente, vol. II (1935–1941), Fundaflia Culturalæ Românæ,
Bucureøti, 2003, doc. nr. 68, p. 146.

39 Pe marginea unei convorbiri avute la Sinaia cu Constantin (Dinu) Cesianu, Carol al II°lea
nota, de presupus la 8 mai 1937, cæci însemnærile sunt puse sub intervalul 3–8 mai 1937: „Dar
nici aci n°am liniøtea doritæ. Dinu Cesianu e aci øi vine sæ mæ întreflie asupra lui Titulescu; ei se
duømænesc reciproc. E adeværat cæ marele cancelar nu poate înghifli cæ nu mai e în guvern øi,
prin numeroøii lui prieteni, face intrigi. Iatæ ce povesteøte Dinu. // El a prevenit guvernul asupra
acestor agitafliuni, dar acesta n°a luat nicio mæsuræ. Are contacte continue cu fiara, prin emisari.
Tofli oamenii care merg în stræinætate, pânæ øi H. Catargi, s°au dus sæ°l vadæ la St.°Moritz; afaræ
de Argetoianu, au contacte cu toflii. Pentru a°øi aduna arme interne øi externe, are contact cu
Stelian Popescu. La 3 mai, l°a væzut pe Øtirbey la Ritz; între 6–7 continuæ contactul cu unii de
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la Afacerile Stræine, [Dinu Ion] Cantemir, [Grigore Gheorghe] Niculescu°Buzeøti, [Constantin
Dinu] Hiott, [Gheorghe] Athanasiu [Anastasiu], îi dau copii dupæ telegrame“ — Carol II, op.cit.,
p. 176.

40 ANIC, Fond Savel Rædulescu, dosar nr. 30.
41 La 1 noiembrie 1936, Victor Cædere a fost numit trimis extraordinar øi ministru

plenipotenfliar la Belgrad; a fost confirmat în gradul de ministru plenipotenfliar cls. II, la 12 august
1938; la 1 februarie 1939 a fost numit ambasador extraordinar øi plenipotenfliar la Belgrad,
ræmânând la post pânæ la 25 noiembrie 1940 — Anuarul diplomatic øi consular. 1942, pp. 115,
182; Organizarea instituflionalæ a Ministerului Afacerilor Externe. Acte øi documente, vol. II
(1920–1947), p. 557. Anton Bibescu va fi folosit de guvernanflii de la Bucureøti ca un fel de
„ambasador cu însærcinæri speciale“, de fapt o misiune nefastæ de discreditare a lui Nicolae Titulescu
în cursul anului 1937 — cf. Valeriu Florin Dobrinescu, Diplomaflia României. Titulescu øi Marea
Britanie, Editura Moldova, Iaøi, 1991, p. 189.

42 R., 11 iulie 1936, Gheorghe Tætærescu cætre Carol al II°lea — ANIC, Fond Casa Regalæ,
Cabinet Interne, dosar nr. 29/1936; cf. øi Nicolae Titulescu, Documente diplomatice (ediflie îngrijitæ
de George Macovescu, Dinu C. Giurescu, Gheorghe Ploeøteanu, George G. Potra, Constantin
I. Turcu; studiu introductiv de George Macovescu), Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, doc. nr.
470, p. 798.

43 „Unchiul øi mætuøile mele deplângeau faptul cæ Suveranul însuøi dusese de râpæ unica politicæ
europeanæ aptæ, dupæ pærerea lor, sæ ofere garanflii pentru flara noastræ“ — Alexandru Paleologu,
Minunatele amintiri ale unui ambasador al golanilor, Humanitas, Bucureøti, 1991, p. 68.

44 Vezi declarafliile fæcute în acest sens de cætre Gheorghe Tætærescu în chiar noaptea investirii
noului guvern, precum øi declarafliile fæcute de cætre Victor Antonescu la instalarea ca ministru
al Afacerilor Stræine øi, ulterior, în fafla presei române øi internaflionale, la 2 septembrie 1936,
— AMAE, Fond 71, 1920–1944, România, General, 1936, vol. 3.

45 O cu totul altæ pærere avansa cunoscutul gazetar Pamfil Øeicaru, adversar ireductibil al
persoanei øi politicii lui Nicolae Titulescu.

Într°un editorial acid, plin de speculaflii øi insinuæri abile, Pamfil Øeicaru nota (recunoscând
implicit, færæ sæ vrea, desigur, existenfla demisiilor):

„Din punctul de vedere al demnitæflii omeneøti, al unei eleganfle de flinutæ moralæ, fireøte, gestul
demisiilor de care se zvonise îøi avea o legitimitate. Dar, încæ odatæ, serveau ele oare pe d. N.
Titulescu? // Fireøte, pentru sensibilitatea dlui N. Titulescu, o asemenea manifestare ar fi fost
mângâietoare; øi adesea prefluiesc mai mult solidarizærile în înfrângere, decât freamætul succesului.
În afaræ de sensul unei afirmæri afective, ce ar mai fi putut sæ însemne aceste demisii? // Orice
ministru trimis în fruntea unei delegaflii reprezintæ fiara; este imaginea Patriei, a intereselor Nafliei
sale øi nu are alte îndatoriri decât faflæ de Statul român, care nu°øi altereazæ viabilitatea prin
schimbarea titularilor de la Externe.“ — Pamfil Øeicaru, Exegeza unui zvon de demisii, în „Curentul“,
10 septembrie 1936.

46 George G. Potra, Reacflii necunoscute la demiterea lui Titulescu. 29 august 1936: O „mazilire“
perfidæ (I), în „Magazin Istoric“, an XXXII, nr. 6 (375), iunie 1998, pp. 50–53.

202

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 202



În serviciul neamului românesc

Dupæ 20 de ani de activitate prometeicæ în slujba României eterne, la
29 august 1936, în urmæ cu øapte decenii, Nicolae Titulescu a fost înlæturat
din viafla politicæ.

Duømani ireductibili puternici de la Bucureøti øi de la Berlin, Roma,
Belgrad, Varøovia, Budapesta, Sofia — øi nu numai acolo — l°au silit sæ
ia calea exilului.

Proscris.
A ræmas devotat færæ rezerve fiærii, înfrângând boala, adversitatea, izolarea

politicæ øi fizicæ, servindu°øi Poporul prin Idee øi Acfliune.
A încercat sæ depæøeascæ Limitele Posibilului.
Dupæ misterioasa sa „boalæ“ — evocatæ atunci øi mai târziu, în cercuri

politice, diplomatice øi de presæ, ca o încercare de otrævire întreprinsæ de
adversari din stræinætate — care l°a flinut în pat o vreme mai îndelungatæ,
Nicolae Titulescu øi°a reînceput activitatea politicæ, continuând cu aceeaøi
fervoare acfliunea sa de tribun al pæcii øi colaborærii. Confruntat în continuare
cu adversitæfli numeroase øi diverse, din partea reacfliunii interne øi
internaflionale, depæøind obstacolele create prin intrigile øi demersurile lui
Carol al II°lea, ale primului°ministru Gheorghe Tætærescu, ale altor membri
ai Cabinetului, ostili, Nicolae Titulescu a flinut øi a reuøit sæ se manifeste

203

George G. Potra
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* Studiu publicat în „Lumea“, an XIII, nr. 9 (161), 2006, pp. 54–57; nr. 10 (162), 2006,
pp. 60–62; nr. 11 (163), 2006, pp. 55–57.

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 203



activ, încæ o perioadæ, pe arena vieflii internaflionale, spærgând cercul
anonimatului în care vroiau sæ°l împingæ øi menflinæ adversarii sæi.

Modul în care a continuat sæ se manifeste øi dupæ demiterea sa, la 29
august 1936, confirmæ un Nicolae Titulescu lucid øi responsabil, demn øi
angajat, cu aceeaøi remarcabilæ forflæ de pætrundere a sensului øi conflinutului
proceselor øi evenimentelor internaflionale øi cu aceeaøi scânteietoare
capacitate de a formula judecæfli de mare valoare ideaticæ øi practicæ în
convorbirile cu personalitæfli publice ale vremii sale, în fafla cercurilor politice,
øtiinflifice, diplomatice øi ziaristice.

Anul 1937 se impune observafliei cercetætorilor ca cel mai dinamic øi
consistent segment temporal al exilului pe care l°a traversat Nicolae
Titulescu.

Urmærind programul naflional de editare a Operei politico°diplomatice a
lui Nicolae Titulescu, definitivez în prezent, împreunæ cu colaboratorii mei,
în cadrul Fundafliei Europene Titulescu, un volum masiv (în câteva pærfli),
acoperind perioada 1 ianuarie–31 decembrie 1937, un act de justiflie, care
restituie specialiøtilor, dar øi marelui public, pagini de real interes prin
problematica øi ineditul lor care permit o mai bunæ înflelegere øi, în con-
secinflæ, o mai corectæ evaluare a perioadei, evenimentelor øi personalitæflilor
epocii, în general, a lui Nicolae Titulescu, în particular, un mare Român,
un mare European, un mare Contemporan.

La începutul verii anului 1937, Nicolae Titulescu s°a aflat timp de douæ
sæptæmâni (2–16 iunie) în Marea Britanie. Revenea într°un cadru fami-
liar. Reprezentase România în capitala Marii Britanii în douæ rânduri, ca
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar, în perioadele 16 decembrie
1921–6 iulie 1927 øi 1 august 1928–20 octombrie 1932. Acum nu se mai
afla la Londra într°o misiune oficialæ, ci într°o misiune particularæ. Desfæ-
øurarea vizitei, întâlnirile øi convorbirile politice øi conferinflele publice
confirmæ cæ Londra continua sæ°i acorde lui Nicolae Titulescu profund
respect øi aleasæ prefluire.

Sosirea lui Nicolae Titulescu la Londra — care întreprinsese între 24
aprilie–3 mai 1937 o vizitæ particularæ la Paris, deosebit de densæ în contacte
politice, cu preøedintele øi primul°ministru, practic cu aproape tofli membrii
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guvernului, cu cele mai reprezentative figuri ale presei franceze øi ale presei
internaflionale din capitala Franflei — fusese precedatæ, doar cu câteva zile
înainte, de Savel Rædulescu, un diplomat foarte dotat, cu relaflii în lumea
politico°diplomaticæ øi economico°financiaræ londonezæ, bun cunoscætor
al limbii engleze, cu misiunea de a pune la punct ultimele amænunte legate
de turneul de conferinfle al „Patronului“ în Marea Britanie, demers convenit
anterior, care nu numai cæ nu s°a bucurat de cel mai mic concurs al Legafliei
României, ba chiar a întâlnit o atitudine adversæ din partea noului titular
al misiunii noastre diplomatice de la Londra, Vasile Grigorcea, trimis aici
sæ lichideze moøtenirea Titulescu.

Pe malul Tamisei, Nicolae Titulescu a avut întrevederi cu personalitæfli
britanice proeminente, printre care citæm: Arthur Neville Chamberlain,
prim°ministru al Marii Britanii; Robert Anthony Eden, ministru de Externe;
Winston Leonard Spencer Churchill, preøedintele Comitetului pentru Pace
øi Apærare; lordul David Lloyd George of Dwyfor, fost prim°ministru; lordul
Edgar Algernon Robert Cecil of Chelwood, de mai multe ori ministru; cu
deputaflii Walter Rothschild; Sir Norman Angel; Ernest Brown; Philip Noel
Baker; cu Clement Richard Attlee; cu fostul ministru John Robert Clynes;
cu Hugh Dalton of Forest Frith, preøedintele Partidului Laburist; Sir
Archibald Sinclair, preøedintele Partidului Liberal; Sir Robert Gilbert
Vansittart of Denham, subsecretar de stat permanent la Foreign Office;
lord Robert Arthur James Cranborne, subsecretar de stat parlamentar la
Foreign Office øi delegat la Societatea Nafliunilor; William George Tyrrell
of Avon, fost subsecretar de stat permanent la Foreign Office øi, ulterior,
ambasador la Paris; Sir Frederick Leith°Ross, prim°consilier economic al
Marii Britanii; Reginald Wilding Allen Leeper, directorul Presei øi
Informafliilor la Foreign Office; cu Katherine Stewart°Murray, ducesæ de
Athol; Helen Violet Bonham°Carter, baroanæ Asquith of Yarnbury; cu
ambasadorul britanic Sir Malcolm Arnold Roberston; cu istoricul øi publi-
cistul Robert William Seton°Watson; cu publiciøtii Wickham Steed; Charles
Vernon Oldfield Bartlett; E.D. Madge; cu diplomaflii stræini Ivan
Mihailovici Maiski, ambasadorul U.R.S.S. la Londra; cu fostul ministru
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al Greciei în Marea Britanie, Demetrios Caclamanos; cu Jan Masaryk,
ministrul Cehoslovaciei la Londra.

A rostit cu aceastæ ocazie câteva conferinfle, necunoscute integral publi-
cului românesc timp de peste 55 de ani, pânæ când le°am publicat, în limbile
englezæ øi românæ, în volumul Pledoarii pentru pace, apærut în 1996. S°a
crezut mult timp fie cæ textele acestor conferinfle s°au pierdut, fie cæ ele au
fost rostite liber øi cæ nu a existat niciun text. Recuperarea øi publicarea lor
reprezintæ un succes indiscutabil, restituind patrimoniului intelectual
naflional piese de rezistenflæ.

La 3 iunie 1937, prezintæ în Camera Comunelor — în fafla majoritæflii
— conferinfla cunoscutæ sub titlul Despre metodele practice de a pæstra pacea
existentæ øi publicatæ integral pentru prima datæ în România sub titlul Ceea
ce dorim noi este sæ evitæm ræzboiul, nu sæ îl câøtigæm a doua oaræ.

A doua zi, la 4 iunie 1937, susfline la New College al Universitæflii din
Oxford, în fafla a 50 de profesori, conferinfla Situaflia internaflionalæ a Europei
øi publicatæ integral în România sub titlul Milioane de oameni au murit în
Marele Ræzboi pentru ca sæ se poatæ naøte o nouæ viaflæ internaflionalæ. La
dejunul din acelaøi cadru, care a premers conferinfla, Nicolae Titulescu a
luat legætura cu cele mai reprezentative figuri ale Universitæflii din Oxford
øi ale øtiinflei britanice.

La cererea opozifliei din Parlamentul britanic, Nicolae Titulescu a vorbit,
din nou, la 9 iunie 1937, în fafla Camerei Comunelor, în fafla a 150 de
deputafli, reprezentând fracfliunea laburistæ, susflinând conferinfla Orientarea
în politica actualæ a democrafliilor europene, publicatæ integral în România
sub titlul Tæcerea este sinonimæ cu moartea. Un cuvânt spus la timp este sinonim
cu viafla.

La aceeaøi datæ, 9 iunie 1937, a prezentat la Chatham House (Royal
Institute of Foreign Affairs), în fafla a 300 de persoane, Este de dorit reforma
Pactului Societæflii Nafliunilor? În relatærile sau scurtele notaflii despre acest
eveniment, printre participanfli gæsim numele Lordului Cecil, al Lordului
Arnold, al lui Wickham Steed ø.a. Lui Nicolae Titulescu i s°au pus cu acestæ
ocazie numeroase întrebæri.
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La 14 iunie 1937, în timpul sejurului la Londra, Nicolae Titulescu a
rostit discursul Ræzboiul este o calamitate. Ce se poate face pentru a°l preîn-
tâmpina, prilejuind numeroase întrebæri în fafla Comitetului pentru Pace
øi Apærare, prezidat de Winston Leonard Spencer Churchill. Cu aceastæ
ocazie, la dejunul dat la „Savoy“ de prestigiosul om politic britanic, participæ
40 de persoane, printre aceøtia Lady Ivy Muriel Chamberlain, Lord Lloyd,
Baron Rothschild, Setton°Watson ø.a.

Øtim astæzi cu certitudine cæ, deøi avusese programatæ o conferinflæ la
Universitatea din Cambridge, aceasta a fost anulatæ. Legaflia României la
Londra informa Centrala de la Bucureøti cæ, în aceeaøi zi în care Nicolae
Titulescu urma sæ°øi flinæ conferinfla, Negusul era aøteptat la Universitatea
din Cambridge ca membru de onoare, ceea ce l°a determinat pe diplomatul
român sæ renunfle la ea „spre a nu intra în chestiuni controversate cu Anglia“.

Niciun om politic sau diplomat român nu a realizat în Marea Britanie,
niciodatæ pânæ atunci, øi nici dupæ aceea, un program de conferinfle atât
de dens øi în fafla unor forumuri atât de prestigioase.

A fost mulflumit Nicolae Titulescu de turneul sæu în Marea Britanie?
Avem toate motivele sæ credem cæ da. Era de natura evidenflei un succes,
care satisfæcea la un nivel superior exigenflele diplomatului român. Prin
tematica abordatæ, substanfla conferinflelor, calitatea asistenflei, turneul din
Marea Britanie a depæøit de departe demersurile din Franfla øi Cehoslovacia.

Aøa fiind, apare drept dubioasæ afirmaflia — care i se atribuie lui Nicolae
Titulescu de cætre fostul ataøat de presæ al României la Londra — reflinutæ
de cætre Armand Cælinescu în Însemnærile politice, sub data de 15 iunie 1937:
„Dimæncescu, ataøatul nostru de presæ la Londra, îmi spune cæ a væzut pe
Titulescu. Acesta a avut un eøec la Londra. Toate interviurile ce a dat presei
au fost oprite la publicare de Cabinetul englez. Titulescu øi°a dat atunci
seama de situaflie øi i°a spus lui Dimæncescu: «Nu mai însemn nimic în
stræinætate. Mæ voi reface în flaræ. Mæ întorc øi°mi exercit mandatul de
senator»“.

Însemnarea respectivæ comportæ câteva comentarii. Este de necrezut cæ
nepublicarea unor interviuri, în cazul în care le°a dat, sæ°l fi determinat pe
Nicolae Titulescu sæ aibæ reacflia care i se atribuie.
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Aprecierile lui Nicolae Titulescu privind vizita în Marea Britanie impu-
neau, în mod logic, luarea în considerare a tuturor datelor acesteia, care
numai ideea de eøec nu o putea acredita.

Ataøatul de presæ Dem. Dimæncescu era totuøi un personaj minor, cæruia
este prea puflin probabil ca Nicolae Titulescu sæ°i fi fæcut asemenea confesiuni.

Orgoliul l°ar fi împiedicat pe Nicolae Titulescu sæ facæ asemenea afirmaflii.
În toate demersurile sale de politicæ internæ, multe°pufline câte au fost,
Nicolae Titulescu a mizat pe øi a invocat cartea autoritæflii, prestigiului øi
audienflei de care se bucura în stræinætate, singura ce putea avea influenflæ
cât de cât asupra lui Carol al II°lea.

Cât priveøte afirmaflia lui Dem. Dimæncescu cum cæ „toate interviurile
ce a dat presei au fost oprite la publicare de Cabinetul englez“ o consider
nefondatæ, dacæ nu chiar ridicolæ. Cu excepflia perioadei de ræzboi — în
care a funcflionat cenzura —, nu se cunoaøte nicio altæ perioadæ, indiferent
de guvern, în care sæ se fi impus asemenea rigori severe. Presa britanicæ s°a
manifestat în mod absolut liber, pozifliile în probleme de principiu sau de
caz putându°se exprima færæ rezerve. Nu væd rafliunea pentru care Nicolae
Titulescu ar fi dat — dincolo de conferinflele sale — interviuri presei engleze.
Nu væd, în niciun fel, ca, în cazul în care totuøi le°ar fi dat, øi nu am gæsit
mærturii care sæ confirme o asemenea situaflie, Nicolae Titulescu sæ fi fæcut
public referiri denigratoare la adresa autoritæflilor româneøti, care sæ confrunte
autoritæflile de la Londra cu o situaflie delicatæ, care sæ le impunæ intervenflia
fie prin persuasiune, fie prin constrângere. Cei ce cunosc relaflia lui Nicolae
Titulescu cu presa, cu cea românæ øi cu cea stræinæ, rigoarea care øi°o impunea
în materie de judecæfli øi diplomaflia pe care o practica în exprimare, gânditæ
profund øi autocenzuratæ pânæ la nuanflæ, refuzæ de la început eventualitatea
ca diplomatul român sæ°øi fi pus interlocutorii în situaflii delicate.

Turneul lui Nicolae Titulescu în Marea Britanie acoperæ perioada 2–14
iunie 1937. Aøa fiind, nu putem înflelege cum øi°a plasat Armand Cælinescu
respectiva informaflie sub data de 15 iunie 1937. Douæ explicaflii ar fi
posibile: o convorbire telefonicæ cu Londra sau, mai curând, o antedatare
a informafliei, care, de fapt, avea sæ°i parvinæ dupæ 15 iunie 1937. Concuræ
la aceastæ a doua ipotezæ modul în care Armand Cælinescu plaseazæ
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cronologic unele evenimente, aøa cum a fæcut°o în cazul vizitei la Bucureøti
a lui Milan Hodza, premierul Cehoslovaciei.

În concluzie, am serioase dubii în legæturæ cu autenticitatea acestei
informaflii. Nu este exclus ca Dem. Dimæncescu sæ fi vrut sæ facæ plæcere
Bucureøtilor printr°o asemenea afirmaflie øi informaflie, dupæ cum nu este
exclus ca Armand Cælinescu sæ fi adæugat spuselor lui Dem. Dimæncescu
câteva note dezagreabile.

Anton Bibescu — „însærcinat cu supravegherea lui Titulescu“ — a ur-
mærit cu maximæ preocupare prezenfla în Marea Britanie a fostului ministru
de Externe al României, conferinflele sale publice øi întâlnirile sale cu oameni
politici, diplomafli øi ziariøti.

Øi°a împærtæøit cu promptitudine percepfliile sale unor oameni politici
din România. Avem toate motivele sæ credem cæ în acest sens a fæcut
prompte informæri lui Carol al II°lea, primului°ministru, unor oameni
politici, membri ai guvernului, parlamentari, ziariøti, celor ce se aflau pe
poziflii ostile diplomatului român.

Constantin Argetoianu era øi el beneficiarul unei asemenea informæri.
La 22 iunie 1937, el reflinea în Însemnæri zilnice un segment din scrisoarea
ce°i fusese adresatæ de Anton Bibescu: „Cælætoria dlui Titulescu la Londra
— contrar notelor apærute în «Le Temps» øi contrar articolelor apærute în
«Universul», articole redactate de domnul Titulescu însuøi — nu a fost o reuøitæ.
// La întrunirile într°un salonaø al Camerei Comunelor erau prezenfli dl
Winston Churchill øi câfliva prieteni pe care øi°i fæcuse Titulescu la Geneva.
Mai erau øi câfliva englezi care, neavând teamæ de Rusia, lucreazæ pentru
apropierea cu Sovietele. A fost în total un public de vreo 50 de deputafli.
Au fost amabili precum sunt englezii de obicei. // Dl Titulescu a anunflat
tuturor prietenilor sæi englezi cæ va fi ministru de Externe al României
înaintea sfârøitului anului. // E inutil de adæugat cæ obiceiurile engleze cereau
ca conferinfla dlui Titulescu, flinutæ într°un mic salon al Camerei Comu-
nelor, sæ nu fie obiectul unei dæri de seamæ. Articolul apærut în «Universul»
øi care a fost citit øi la Londra, a fost viu criticat, ca o lipsæ de tact. // Un englez,
prieten cu Titulescu, mi°a amintit de proverbul nemflesc: // Fremdenlob
klingt, // Freudenslob hinkt, // Eigenlob stinkt“.1
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Ca øi în cazul altor misive expediate în România, Anton Bibescu adæuga
øi cupuri din ziare øi reviste cuprinzând opinii defavorabile sau ostile lui
Nicolae Titulescu.

Aprecierile lui Anton Bibescu îmi oferæ temeiul unui microcomentariu.
Trimis la Paris øi la Londra într°o misiune de discreditare øi de contracarare
a lui Nicolae Titulescu, Anton Bibescu confundæ dorinflele cu realitæflile.
Departe de a face o analizæ serioasæ øi obiectivæ — utilæ duømanilor lui
Nicolae Titulescu — Anton Bibescu minimaliza — spre imediata lor
satisfacflie — reuøitele indiscutabile ale fostului ministru de Externe. „De-
monstraflia“ sa era un øir de alegaflii — o întrunire „într°un salonaø al Camerei
Comunelor“; prezenfli „câfliva prieteni pe care øi°i fæcuse Titulescu la
Geneva“; „câfliva englezi, care neavând teamæ de Rusia…“; ecouri consi-
derate a fi „articole redactate de domnul Titulescu însuøi“ — contrazise
de relatæri øi aprecieri ale unor martori oculari, ale unor personaje din lumea
diplomaticæ londonezæ, ale unor colaboratori, fie împærtæøite în discuflii
particulare, fie în notaflii de jurnal, în cazul acestora din urmæ ele nefiind
în niciun caz suspectate de subiectivismul asociat relatærilor de presæ.

Nu se poate da credit unor asemenea afirmaflii. Sunt sigur cæ ele erau
receptate cu oarecare rezervæ. Øi cu toate acestea, diseminarea unor asemenea
aprecieri — øi din acest punct de vedere Anton Bibescu era neobosit —
avea efecte în zone ale politicului øi ale opiniei publice, næscând semne de
întrebare privind prestigiul øi autoritatea de care se mai bucura Nicolae
Titulescu, în marile capitale, în lumea politico°diplomaticæ. Cei orbifli
complet de duømænie nu supuneau asemenea informaflii unei analize critice,
preluându°le ad litteram, ca având autoritatea martorilor de la fafla locului.

Dupæ cum este uøor de observat, Anton Bibescu îl ataca pe Nicolae
Titulescu pe douæ planuri: îi discredita acfliunea politico°diplomaticæ lon-
donezæ, pe de o parte, øi îi atribuia intenflia de a reveni în lunile urmætoare
la conducerea Palatului Sturdza de la Bucureøti. Faflæ de asemenea afirmaflii
— unele incorecte, amendabile, altele mincinoase de°a dreptul — adversarii
de la Bucureøti încercau satisfacflie în privinfla unora øi îngrijorare în privinfla
altora. Anton Bibescu nu numai cæ dædea satisfacflie sponsorilor bucureøteni
ai campaniei anti°Titulescu, dar øi cæuta sæ°i mobilizeze în acelaøi sens, mai
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puternic øi mai solidar ca oricând, în fafla pericolului iminent al revenirii
la conducerea Ministerului de Externe.

Existæ suficiente argumente øi probe care acrediteazæ øi susflin contrariul.
În varii momente ale turneului în Marea Britanie, Savel Rædulescu, în

formule lapidare, confirmæ audienfla øi succesul intervenfliilor lui Nicolae
Titulescu: „50 de profesori la New College al Universitæflii din Oxford“
(4 iunie); „D. Titulescu foarte mulflumit“ (4 iunie); „150 deputafli laburiøti
în Parlament“ (9 iunie); „300 persoane la Chatham House“ (9 iunie);
„Succes“ (9 iunie).

Alexandru Popescu°Necøeøti, fost subsecretar de stat la Ministerul
Instrucfliunii, Cultelor øi Artelor, a fost prezent la douæ conferinfle susflinute
de Nicolae Titulescu în Camera Comunelor, la 3 øi 9 iunie 1937. Într°o
convorbire avutæ la 19 iunie cu Mihail Semionovici Ostrovski, trimis extra-
ordinar øi ministru plenipotenfliar al U.R.S.S. la Bucureøti, Alexandru
Popescu°Necøeøti aprecia „cæ ambele expuneri au reprezentat o chemare
neîncetatæ la colaborare între Anglia, Franfla øi U.R.S.S. pentru salvarea pæcii
europene øi preîntâmpinarea ræzboiului. Expunerile au avut un succes
deosebit“.

Personalitate marcantæ a corpului diplomatic acreditat la Londra, Ivan
Mihailovici Maiski, ambasadorul U.R.S.S. în Marea Britanie, aduce un plus
de informaflii care susflin aprecierea privind impactul prezenflelor lui Nicolae
Titulescu în mediile politico°diplomatice øi universitare britanice.

Dupæ întâlnirea avutæ probabil la 15 iunie 1937 (oricum nu la 16 iunie
1937, cum a notat greøit Ivan Mihailovici Maiski, cæci în ziua de 16 iunie
1937, la primele ore, Nicolae Titulescu a pæræsit Londra) cu fostul ministru
de Externe român cu puflin timp înainte de pæræsirea capitalei britanice,
diplomatul sovietic consemna: „Titulescu m°a încredinflat cæ propaganda
sa a avut un succes neîndoielnic øi se pare cæ e adeværat: cuvintele fostului
ministru de Externe mi°au fost apoi confirmate de diferite surse. Printre
altele, conferinfla pe care a flinut°o în Parlament a produs o puternicæ impresie
asupra laburiøtilor“.

Notaflia ministrului U.R.S.S. la Londra îndrituieøte afirmaflia cæ Nicolae
Titulescu nu numai cæ nu øi°a exprimat dezamægirea sau nemulflumirea în
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legæturæ cu turneul de conferinfle în Marea Britanie, ci, dimpotrivæ, a dat
glas satisfacfliei faflæ de ecoul pe care l°au avut conferinflele sale øi în legæturæ
cu substanfla contactelor politico°diplomatice cu cele mai reprezentative
personalitæfli britanice sau stræine, aflate pe Insulæ la acea vreme.

Ivan Mihailovici Maiski nu s°a mulflumit sæ înregistreze pærerile lui
Nicolae Titulescu în acest sens, procedând la verificarea acestor aprecieri,
prin apelul la diferite surse ce confirmæ evaluærile fostului ministru de Externe
român.

Informafliile primite de la Londra — de la Ivan Mihailovici Maiski øi
poate øi din alte surse — au fost însuøite de Maksim Maksimovici Litvinov,
ministrul de Externe al U.R.S.S., care, într°o scrisoare adresatæ lui Mihail
Semionovici Ostrovski, la 13 iunie 1937, afirma: „[Nicolae Titulescu] a
plecat, dupæ cum øtifli, la Londra, unde face expuneri în Parlament øi fline
cursuri [conferinfle — n.n. G.G.P.] la diferite universitæfli. Din informafliile
pe care le avem de la Londra, el susfline acolo cu mult succes ideea unei
colaboræri anglo°franco°sovietice øi tunæ øi fulgeræ împotriva tuturor celor
care°l contrazic“.

Toate gesturile øi acfliunile lui Nicolae Titulescu peste hotare au fost
urmærite cu maximæ atenflie øi profundæ suspiciune de cætre oficialitæflile
de la Bucureøti, care, într°un fel sau altul, au cæutat sæ le împiedice, iar atunci
când nu au reuøit, le°au prezentat opiniei publice româneøti — prin ziare
obediente — într°un mod denigrator.

Trimiøii noøtri, ascultând ordinele Bucureøtilor, au intervenit øi atunci
când era vorba doar de intenflia unei vizite øi atunci când era vorba de o
vizitæ propriu°zisæ. Dacæ în primul caz încercau s°o blocheze, sæ°i reducæ
dimensiunile øi semnificaflia, în cel de°al doilea caz nu se sfiau sæ cearæ
oficialitæflilor din flara unde erau acreditafli informaflii øi amænunte care
depæøeau normele diplomatice general admise, sæ exprime dorinfla, lipsitæ
de orice echivoc, de a nu se mai repeta asemenea gesturi.

În aceste circumstanfle, marele cotidian bucureøtean „Universul“, condus
de prietenul sæu Stelian Popescu, a înfleles ca, pe calea unui interviu acordat
la 25 iunie 1937 — ce trebuie væzut în corelaflie cu cel publicat la 27 aprilie
1937 — sæ punæ lucrurile la punct. Motivând acest gest, cotidianul
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bucureøtean prefafla interviul propriu°zis cu urmætoarele consideraflii: „Acti-
vitatea dlui Titulescu în stræinætate — activitate despre care «Universul» a
relatat la timp — a supærat pe unii oameni politici de la noi, iar unele ziare,
în afaræ de atacuri vehemente la adresa fostului ministru de Externe, au
publicat tot felul de øtiri lipsite de temei. Informafliile noastre ne°au îndrep-
tæflit sæ dezminflim la timp aceste øtiri øi sæ arætæm, în adeværata ei luminæ,
valoarea activitæflii desfæøuratæ în interesul flærii de d. N. Titulescu. // Spre
a pune capæt tuturor insinuærilor øi din dorinfla de a lumina opinia publicæ
româneascæ, în drept sæ øtie tot adeværul, trimisul nostru special la Bratislava
a fost însærcinat sæ comunice dlui Titulescu cele ce s°au scris în unele ziare
øi sæ°i cearæ un ræspuns“.

Referindu°se la comentariile negative apærute în unele ziare româneøti
în legæturæ cu întâlnirile øi convorbirile avute în Franfla, Anglia øi Ceho-
slovacia, dar mai ales la cele cu Maksim Maksimovici Litvinov, de la
Talloires, comentarii de care cercurile guvernamentale româneøti nu erau
stræine, Nicolae Titulescu declara: „Acei care au putut scrie astfel de lucruri
nu mæ cunosc nici pe mine øi nu cunosc nici stræinætatea, unde fli°ai pierde
imediat autoritatea dacæ te°ai deda la acte de criticæ împotriva organelor
oficiale ale flærii. Sunt azi un cetæflean liber, dar trecutul îmi impune datoria
sæ mæ informez despre situaflia internaflionalæ în interesul flærii. // Înfleleg
sæ dezbat chestiunile politice numai dupæ ce voi fi luat contact cu Parla-
mentul român, al cærui membru pe viaflæ sunt. În acest scop, mæ voi înapoia
în flaræ imediat dupæ vacanflæ, spre a relua activitatea mea profesoralæ øi
parlamentaræ. // Dar pentru cæ am primit din partea opiniei publice româ-
neøti atâtea dovezi de simpatie øi încredere, pentru ea øi numai pentru ea,
væ voi da anumite informafliuni, ca astfel sæ nu poatæ ræmâne un dubiu în
spiritul niciunui om cinstit, asupra flelurilor acfliunii mele în stræinætate“.

Voi mai cita o afirmaflie din finalul interviului: „Cum nu voiesc sæ intru
în nicio polemicæ, mai ales când sunt absent din flaræ øi n°am posibilitatea
sæ ræspund imediat la replicile ce mi s°ar da, mæ voi opri aci, adæugând un
singur lucru: // În toatæ viafla mea politicæ m°am considerat nu în serviciul
unui guvern, ci în serviciul neamului românesc. De la primii mei paøi politici
øi pânæ azi am considerat neamul românesc alcætuit nu numai din cei câfliva
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oameni politici, dar mai ales din masa anonimæ care are instinctul sigur øi
care m°a atras totdeauna, chiar când îndeplineam, ca ministru al Aface-
rilor Stræine, o muncæ despre ale cærei detalii nu se putea vorbi în mod
public“.

Nicolae Titulescu însuøi a evocat ulterior acest turneu de conferinfle øi
contactele avute în Marea Britanie, în iunie 1937, cu sentimente de satis-
facflie, pe tonalitæfli diferite, de la caz la caz. A fæcut°o øi în lucrarea sa Politica
externæ a României (1937) øi, mai apoi, în memoriul°scrisoare adresat Regelui
Carol al II°lea, document elaborat în septembrie–octombrie 1939. Singura
insatisfacflie a lui Nicolae Titulescu era generatæ de criticile deøænflate ale
adversarilor sæi politici din România care, departe de a°i elogia „o operæ
de propagandæ în Anglia mult mai largæ decât a contelui Bethlen“ nu°i iertau
revenirea sa în actualitate, în mari capitale ale Europei.

A avut soarta Casandrei

Niciun om politic sau diplomat român nu a realizat în Marea Britanie,
niciodatæ pânæ atunci, øi nici dupæ aceea, un program de conferinfle atât
de dens øi în fafla unor forumuri atât de prestigioase.

Substanfla acestor conferinfle meritæ studiatæ profund, de politologi, de
juriøti øi istorici, de sociologi øi filosofi.

Din lectura atentæ a acestor conferinfle, supun atenfliei cititorilor revistei
„Lumea“ceva din evaluærile care au fost fæcute øi din ideile care au fost
avansate de Nicolae Titulescu.

Acestea se regæsesc, într°o formæ sau alta, în toate conferinflele susflinute
în Marea Britanie, accentele pe una sau alta din probleme fiind distincte
de la caz la caz, în funcflie de auditor.

Nicolae Titulescu a procedat la o analizæ profundæ a evolufliei politice
postbelice.

Concluzia putea fi consideratæ øocantæ, dar nu era mai puflin adeværatæ.
Am câøtigat ræzboiul, dar am pierdut pacea — afirma Nicolae Titulescu.
a) Tratatele de pace au omis — potrivit lui — sæ uneascæ noile entitæfli

politice într°un sistem economic comun. Ocupându°se exclusiv de aspectele
politice, tratatele de pace au provocat o rupturæ a unitæflilor economice,
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ceea ce a dus la dezvoltarea nelimitatæ a sistemului pieflelor închise, a autarhiei
economice.

b) Odatæ cu ultima lovituræ de tun, a încetat sæ funcflioneze solidaritatea
unor mari grupuri de state.

Fæcând o radiografie a tabloului european, Nicolae Titulescu constata: 
– înmulflirea øi consolidarea barierelor economice, angajarea unei lupte

acerbe pentru resurse de materii prime øi piefle de desfacere;
– multiplicarea, adâncirea øi prelungirea crizelor economico°financiare

pe fondul nerezolværii problemelor reparafliilor øi datoriilor de ræzboi.
Fæcând aceste constatæri, Nicolae Titulescu conchidea:
Ceea ce ameninflæ pacea cel mai mult sunt înaltele bariere economice. Nicolae

Titulescu releva:
– configurarea a douæ citadele orientate øi angajate politic, economic øi

propagandistic una împotriva alteia;
– criza de încredere în Societatea Nafliunilor, apariflia unei crize funcflio-

nale øi instituflionale.
În opinia lui Nicolae Titulescu, sistemul deficient øi fragil al tratatelor

de pace a avut drept consecinflæ reactivarea unor probleme conflictuale, apa-
riflia unor noi forme de expresie, configurarea a noi zone de confruntare.

Nicolae Titulescu constata:
– renaøterea tendinflelor revizioniste, revanøarde;
– angajarea unor frenetice curse ale înarmærilor (de cei care sunt ame-

ninflafli øi de cei care nu sunt ameninflafli);
– lipsa unei reacflii substanfliale, coerente øi credibile, faflæ de propaganda

revizionistæ, faflæ de tendinflele øi actele agresive.
Agresiunea se produce atunci când existæ riscul impunitæflii — avertiza

Nicolae Titulescu.
Nicolae Titulescu a acordat o atenflie particularæ situafliei învinøilor (cu

precædere a Germaniei), subliniind lipsa unei politici concrete øi coerente
faflæ de Germania (Marea Britanie øi Franfla, având opinii profund divergente
în materie de reparaflii) øi amploarea excesivæ a obligafliilor impuse învinøilor,
greu acceptabile moral øi aproape imposibil de suportat economic øi
financiar.
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Nicolae Titulescu nu s°a sfiit sæ identifice ræspunderile celor care nu au
avut o politicæ de perspectivæ faflæ de Germania spunând:

Germania øi°a luat singuræ drepturile pe care le°a cerut øi care i s°ar fi putut
acorda pe baza unui contract. Øi astfel, viafla internaflionalæ a intrat într°un
haos cæruia nimeni nu–i poate prevedea sfârøitul.

Problema germanæ a continuat sæ se menflinæ în atenflia cercurilor
politico°diplomatice.

Abordærile acestora — ale Marilor Puteri — au fost prea diverse, total
inconsecvente øi adesea hazardate, oscilând între ameninflæri gratuite cu
folosirea forflei øi manifestæri nejustificate de conciliere.

Nicolae Titulescu constata cu nemulflumire øi tristefle ineficienfla, mai
bine zis eøecul, cancelariilor marilor democraflii occidentale în ceea ce era
„cancerul politic“ al Europei.

Adresându°se Parisului øi Londrei, Nicolae Titulescu afirma:
Am fi cu adeværat de râsul întregii lumi, dacæ sub pretextul cæ pacificæm

Europa, am finanfla revanøa Germaniei.
În fafla parlamentarilor britanici, a unor eminente personalitæfli din lumea

academicæ øi a unor prestigioøi ziariøti, Nicolae Titulescu a fæcut un apel
la realism politic, exprimându°øi propriul punct de vedere privind cæile
pentru evitarea ræzboiului, pentru construcflia unor sisteme de securitate,
pentru consolidarea pæcii.

În acest sens, Nicolae Titulescu propunea:
a) activizarea dialogului politic øi economic, multiplicarea øi diversificarea

negocierilor, elaborarea, definitivarea øi semnarea unui numær cât mai mare
de acorduri bi øi multilaterale;

b) întærirea institufliilor internaflionale chemate sæ previnæ ræzboiul øi sæ
apere pacea;

c) consolidarea structurilor de securitate, regionalæ, continentalæ øi
mondialæ;

d) afirmarea cu mai multæ putere pe scena internaflionalæ a democrafliilor
europene.

Cât priveøte fiecare din aceste direcflii, Nicolae Titulescu fline sæ precizeze:
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A. Necesitatea abandonærii pozifliilor echivoce ale Parisului øi Londrei,
exigenfla elaborærii unor soluflii de larg interes, echitabile øi eficiente, care
sæ scoatæ continentul din marasm economic øi, pe cale de consecinflæ, sæ
detensioneze climatul politic.

B. Necesitatea unei atitudini realiste øi constructive faflæ de Societatea
Nafliunilor.

Societatea Nafliunilor nu este o academie moralæ. Este o instituflie politicæ
menitæ sæ împiedice ræzboiul, iar în anumite cazuri sæ°l înæbuøe.

– În consecinflæ, Nicolae Titulescu a respins pozifliile øi demersurile celor
care preconizau revizuirea Covenantului (Pactului). 

Fiind convins cæ nu Pactul Societæflii Nafliunilor a eøuat, ci oamenii,
Nicolae Titulescu conchidea metaforic: Biblia nu trebuie schimbatæ pentru
cæ oamenii sunt pæcætoøi!

– a preconizat renunflarea la ideea wilsonianæ a ræzboiului tuturor îm-
potriva unei agresiuni parfliale

– constatând eøecul aplicærii sancfliunilor în etape, a pledat pentru un
sistem de înflelegeri militare regionale, sprijinite de sancfliuni economice
universale.

C. Concentrându°se asupra securitæflii internaflionale, Nicolae Titulescu
– a arætat cât este de nefastæ împærflirea securitæflii continentale în securitate

apuseanæ øi securitate ræsæriteanæ.
– a demonstrat necesitatea unui sistem unic de securitate, a reliefat relaflia

logicæ între securitate regionalæ, securitatea continentalæ øi securitate
mondialæ.

– a pledat pentru încheierea de înflelegeri politico°militare regionale —
în concordanflæ cu principiile øi obiectivele Societæflii Nafliunilor — øi pentru
construirea, consolidarea øi perfecflionarea de structuri economice universale
de cooperare.

– a propus o nouæ abordare a problemei frontierelor, a lansat øi introdus
în ideologia øi ideografia relafliilor internaflionale conceptul spiritualizærii
constante øi progresive a frontierelor.
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– a atras atenflia liderilor politici britanici asupra pericolului atitudinilor
de expectativæ, a tratærii diferenfliate a securitæflii occidentale øi a securitæflii
orientale, Insula neputând pune pe englezi la adæpost de atacuri.

Dar, indiferent încotro înclinæ balanfla, spre forflele negative pe care le°am
citat sau spre cele pozitive, — afirma Nicolae Titulescu — sunt de pærere cæ
va înclina de partea pæcii, dacæ Anglia va vorbi la momentul oportun, spunând
cæ pacea în Ræsærit o intereseazæ deopotrivæ cu pacea în Occident.

Tæcerea este sinonimæ cu moartea. Un cuvânt spus la timp este sinonim cu
viafla!

D. Faflæ de ascensiunea forflelor revanøarde øi de accentuarea pretenfliilor
privind modificarea geografiei politice a Continentului, Nicolae Titulescu
a chemat Marea Britanie øi Franfla la un efort de stimulare a procesului de
coagulare øi solidarizare a tuturor forflelor democratice împotriva dictaturilor
øi dictatorilor.

– a afirmat cæ nu face deosebire între dictaturi, cæ în esenflæ dictaturile
sunt identice, cæ nazism=fascism=comunism.

Nicolae Titulescu aprecia metaforic:
Cineva m°a întrebat cândva: „Care este diferenfla dintre comunism øi hitle-

rism sau fascism?“ I°am ræspuns: „Presupunem cæ ai trei vaci. Comunismul
fli le ia øi nu vei mai auzi niciodatæ despre aceste vaci. Hitlerismul øi fascismul
fli le va læsa, cu urmætoarele condiflii: vei pæstra aceste vaci, dar nu vei mai
avea niciodatæ dreptul sæ le mulgi. În plus, vei plæti toatæ hrana øi întreflinerea
acestor vaci“.

– a pledat pentru dreptul opiniei publice la informare, corectæ øi la timp,
a chemat opinia publicæ sæ devinæ un factor activ al vieflii politice, deter-
minând orientarea guvernanflilor în concordanflæ cu exigenflele naflionale;

– a atras atenflia asupra pericolului de a læsa opinia publicæ în afara
politicii, de a°i disimula problemele complexe øi grave cu care se confruntæ
flara.

Spunea Nicolae Titulescu:
Marea Britanie este pentru mine asemenea unui film Kodak, care a fost

deja expus, dar nu a fost încæ developat. Eu væd deja fotografia. Omul de rând
o va vedea doar atunci când evenimentele îi vor permite developarea filmului.
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La mijlocul anului 1937, Nicolae Titulescu cerea factorilor responsabili
øi democrafliilor europene sæ abandoneze definitiv lumea himerelor øi a
compromisurilor, punându°le în faflæ marea alternativæ a momentului:

Europa luptæ pentru a°øi fæuri unitatea.
Europa va realiza unitatea fie prin victoria partidelor de dreapta, fie prin

victoria partidelor de stânga.
În primul caz, vom fi martorii unui pas înapoi în istorie, cæci pentru câtva

timp libertæflile democrafliei, rod al luptei îndelungate øi al sacrificiului amar,
vor fi suspendate.

În cel de°al doilea caz, vom vedea o imagine a fericirii: Europa va træi într°o
democraflie sænætoasæ, care poate concilia cerinflele libertæflii cu cele ale autoritæflii.
Democraflia englezæ trebuie sæ se situeze în fruntea marii bætælii care începe
în acest scop. Democraflia englezæ trebuie sæ salveze demnitatea fiinflei umane.
Democraflia englezæ trebuie sæ risipeascæ neliniøtea cauzatæ de teama cæ dictatura
se va ræspândi dincolo de graniflele actuale, cæ ea se poate instala pretutindeni,
în toate flærile, pentru a ne ræpi fiecæruia dintre noi principalul temei pentru
care træim — Libertatea.

M°am oprit în cele de mai sus doar asupra câtorva evaluæri øi idei din
conferinflele lui Nicolae Titulescu în Marea Britanie.

Zecile de pagini pe care le însumeazæ aceste expuneri oferæ cercetætorilor
motive de profundæ reflexie, de noi øi noi abordæri.

Neîndoielnic o vor face øi alfli specialiøti din flaræ øi stræinætate.
Tofli cei care se vor apleca øi vor reveni asupra acestor intervenflii vor

remarca substanfla analizelor, curajul judecæflilor de valoare øi al ideilor
avansate, arhitectura impecabilæ øi cristalinitatea expresiei publice a dis-
cursului titulescian.

Nicolae Titulescu a fost un vizionar. El vine nu din familia marilor inspi-
rafli, ci din seria restrânsæ a celor mai lucide minfli ale secolului trecut.

La prima vedere, pare aproape incredibil cæ la sfârøitul anului 1937, cu
doi ani înainte de declanøarea celei de a doua conflagraflii mondiale, Nicolae
Titulescu scria urmætoarele:

Ar fi imposibil sæ nu se tragæ din toate faptele de mai sus concluziile la care
am ajuns cu privire la menflinerea pæcii actuale, ceea ce înseamnæ cæ ar fi
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imposibil sæ nu se menflioneze posibilitatea unui viitor ræzboi care, chiar dacæ
ar afecta numai Europa, ar îmbræca în mod necesar un caracter mondial din
cauza legæturilor existente între continentul nostru øi toate celelalte.

Aici trebuie sæ facem o distincflie între menflinerea pæcii actuale øi victoria
într°un viitor ræzboi.

Sunt convins cæ victoria va fi de partea Franflei, Angliei, URSS øi Statelor
Unite, chiar dacæ acestea din urmæ ar acorda Europei doar un sprijin moral.

Nu sunt chiar atât de sigur cæ, dupæ politica care a fost urmatæ, pacea nu
va fi din nou zdruncinatæ.

Ceea ce doresc nu este o a doua victorie, ci menflinerea pæcii aøa cum este
ea astæzi.

Seismograf de înaltæ fidelitate, Nicolae Titulescu a înregistrat cu acuitate
øi îngrijorare mutafliile de pe scena politicæ mondialæ, ecloziunea curentelor
øi forflelor totalitare, prefigurarea unor noi alianfle øi maturarea unor politici
punând sub semnul întrebærii øi solicitând belicos modificarea echilibrului
configurat de sistemul de tratate încheiate dupæ primul ræzboi mondial.

Mesajul pe care Nicolae Titulescu l°a læsat posteritæflii — øi paginile
conferinflelor sale din vara de dinainte celui de°al doilea carnagiu mondial
— este acela cæ, dincolo de spafliu øi timp, umanitatea constituie un singur
trup, devenirea obligând la un efort constant øi lucid pentru supraviefluire,
în care gândirea øi sufletul sunt chemate, dincolo de frontiere, sæ°øi dea mâna
în perfectæ armonie. 

Ascultat cu interes øi respect, Nicolae Titulescu a avut din pæcate soarta
Casandrei.

Anton Bibescu, inamicul nr. 1

În împrejuræri deosebit de dificile pentru Nicolae Titulescu, adversarii
fostului ministru al Afacerilor Stræine inaugureazæ o nouæ øi întinsæ campanie
de intrigi împotriva acestuia, cu scopul de a°i anula orice posibilitate de
acfliune politicæ.

Spre ruøinea sa, guvernul — mai bine zis Gheorghe Tætærescu — s°a
aøezat în fruntea acestei campanii, apelând la tofli duømanii lui Nicolae
Titulescu, din flaræ øi stræinætate, aøa cum fæcuse, de fapt, øi în întreaga
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campanie de intrigi, din anii 1935–1936, care a dus la înlæturarea sa din
funcflia de ministru de Externe.

Mæ opresc doar la un mercenar al camarilei de la Bucureøti, unul dintr°o
sutæ, al cærui angajament øi a cærui prestaflie definesc træsæturi ale conspi-
ratorului de vocaflie, pervers øi ticælos, la care ura obnubileazæ rafliunea, fiind
gata sæ participe la orice execuflie politicæ, cu sentimentul cæ îndeplineøte
o misiune patrioticæ.

Conflictul dintre Nicolae Titulescu øi Anton Bibescu data de multæ
vreme, cel puflin din anul 1925, când Nicolae Titulescu, pe atunci trimis
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, a vizitat
Statele Unite ale Americii, în fruntea unei delegaflii însærcinate sæ negocieze
cu reprezentanflii guvernului american reglementarea unor chestiuni finan-
ciare în suspensie. Constatând atmosfera nefavorabilæ României, pe care
a gæsit°o la Washington øi care putea fi identificatæ øi în alte pærfli ale Statelor
Unite ale Americii, atmosferæ de care îl fæcea ræspunzætor, în primul rând,
pe Anton Bibescu, trimisul extraordinar øi ministrul plenipotenfliar al
României în capitala SUA (1 noiembrie 1920–1 februarie 1926), Nicolae
Titulescu s°a adresat conducerii Ministerului Afacerilor Stræine cerând
demiterea acestuia. Expunându°øi punctul de vedere în aceastæ chestiune,
Nicolae Titulescu rezuma într°un mod foarte semnificativ, într°o telegramæ
ce o adresa lui Ion G. Duca, la 29 decembrie 1925, situaflia cu care s°a
confruntat la Washington: „Asemenea întreb guvernul român dacæ crede cæ
orice delegafliune a statelor debitoare venite sæ negocieze la Washington a gæsit
în reprezentanflii ei, diplomafli acolo acreditafli, aliafli care au pregætit terenul
sau opozanfli ai tezei de susflinut, astfel dupæ cum am gæsit noi. Osebit de aceasta,
cu ocazia misiunii consolidærii datoriilor de ræzboi, am constatat cæ nu s°a
fæcut nici cea mai micæ pregætire pentru susflinerea punctului de vedere românesc.
Mai mult, pe orice teren am venit în contact cu americanii, fie politic, finan-
ciar, religios sau altul, am constatat cæ pe nicio chestiune, dar absolut niciuna,
nu existæ urma unei acfliuni serioase pentru a face cunoscut punctul de vedere
românesc. În afaræ de relafliunile mondene, reclamæ personalæ ce ministrul
Bibescu îøi face prin presæ øi cu toate sforflærile læudabile ce alfli români fac
aci, afirm cæ România nu este cunoscutæ în America.“ „…Ministrul Bibescu
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este în post de cinci ani øi nu cunoaøte nici datele elementare asupra fiærii
Româneøti.“ Cererea lui Nicolae Titulescu nu a primit un ræspuns imediat,
ceea ce l°a determinat sæ°øi înainteze demisia. A urmat un schimb de
telegrame între Washington øi Bucureøti, Ion G. Duca øi Nicolae Titulescu
cæzând de acord, în cele din urmæ, ca rechemarea lui Anton Bibescu sæ aibæ
loc dupæ încheierea tratativelor cu americanii, pentru a nu influenfla
negocierile în curs. Este de natura evidenflei cæ, edificat asupra cauzelor
înlæturærii øi a rolului pe care Nicolae Titulescu l°a avut în adoptarea acestei
decizii, Anton Bibescu îi va deveni un inamic notoriu.

Abandonând orice circumspecflie, Anton Bibescu — pentru care înlæ-
turarea fostului øef al diplomafliei româneøti a fost un motiv de aparte
satisfacflie — s°a angajat într°o largæ øi virulentæ acfliune anti°Titulescu.

Carol al II°lea a întâlnit în Anton Bibescu un condotier angajabil øi angajat
cu toatæ fervoarea împotriva lui Nicolae Titulescu. Faptul era bine cunoscut
în cercurile publice bine informate de la Bucureøti. La 4 iunie 1937,
Constantin Argetoianu scria: „Am notat deja numirea lui Antoine Bibescu
la Comisiunea Internaflionalæ a Dunærii, cu gradul de ministru plenipotenfliar
øi cu însærcinarea «realæ» de a tæia iarba sub picioare lui Titulescu, în bazinul
Senei. Ca confirmare a acestei din urmæ presupuneri, Don Antonio s°a øi
instalat, nu la Geneva, ci la Paris…“

La sfârøitul lunii mai 1937, Anton Bibescu a conferit cu Léon Blum øi
Yvon Delbos, primul°ministru øi, respectiv, ministrul de Externe ai Franflei,
încercând sæ prezinte „caracterul nedorit“ al reîntoarcerii lui Nicolae
Titulescu pe scena politicæ româneascæ. Întâlnirea din localitatea Talloires,
situatæ pe malul lacului Annecy, de la sfârøitul lunii mai 1937, dintre Nicolae
Titulescu øi Maksim Maksimovici Litvinov, îi crea emoflie øi îngrijorare,
apreciind°o ca o luare de poziflie a Sovietelor în favoarea lui Nicolae
Titulescu. Îngrijorarea ræzbate evident din atari rânduri dintr°o scrisoare
trimisæ prinflesei Martha Bibescu: „Sovietele se fac forte pentru a readuce
pe Titulescu ca ministru. Vor triumfa oare?“

La începutul lunii iunie 1937, Anton Bibescu a fost primit de preøedintele
Republicii Franceze, Albert Lebrun. Împærtæøindu°øi impresiile în urma
vizitei la preøedinte, cerutæ prin trimisul extraordinar øi ministru pleni-
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potenfliar al României la Paris, Constantin Cesianu, vechi øi neîmpæcat
adversar al lui Nicolae Titulescu, ca øi despre atmosfera politicæ din Franfla,
Anton Bibescu scria prinflesei Martha Bibescu: „Am væzut ieri pe preøe-
dintele Republicii, la curent cu totul, nelæsându°se prins de toate calomniile
pe care amicul nostru le ræspândeøte la Paris cu privire la România, cu
speranfla de a ajunge la putere. // Titulescu are câfliva prieteni la Paris, dar
el are, de asemenea, mulfli oameni care°l judecæ cu aceeaøi clarviziune ca
mine øi ca aceia care l°au pæræsit.“

Aflat în intimitatea jocurilor de culise de la Bucureøti, a numirilor øi
demiterilor, a tuturor intrigilor, Constantin Argetoianu aduce în Însem-
nærile sale zilnice informaflii øi precizæri deosebit de utile pentru înflelegerea
rolului atribuit în acest context lui Anton Bibescu: „Don Antonio Bibesco
a fost reactivat în serviciul diplomatic øi delegat la Comisia Dunærii la
Geneva. Renumirea lui nu se datoreøte numai dorinflei Regelui de a face
«plæcere» lui Titulescu, dar øi, lucru paradoxal, demersurilor acestuia. E drept
cæ nu e vorba de demersuri pe lângæ Rege în favoarea lui Bibescu, ci de
demersuri pe lângæ Léon Blum împotriva Regelui. Regele Carol a fost
într°adevær informat de campania pusæ de Titulescu la cale în Paris, îm-
potriva sa — campanie pe care a inaugurat°o cu prilejul ultimei vizite, atât
de ræsunætoare, în «capitala» Franflei. Cum Bibescu (mai ales nevastæ°sa) e
prieten la toartæ cu Blum, Regele l°a ales ca sæ contracareze influenfla lui
Titulescu pe lângæ marele Haham al Republicii aliate. Guræ de petice cum
sunt, øi Bibescu øi nevastæ°sa, plini de uræ împotriva lui Titulescu, au fost
bine aleøi pentru scopul urmærit. Titulescu n°a trebuit sæ doarmæ mai multe
nopfli. Færæ sæ mai adaug cæ Bibescu øi Ghiflæ Cruflescu reprezentând România
în Geneva lui vor înfæfliøa pentru Titulescu o supremæ øi disprefluitoare sfidare
pe care Europeanul nostru o va resimfli adânc. Asta vrea øi Regele. «Le coup
de pied de l’âne»“.

Câteva sumare constatæri. Acfliunea lui Nicolae Titulescu în stræinætate
era urmæritæ îndeaproape, Regele fiind prompt informat în legæturæ cu ea,
mai ales când era vorba de persoana sa.

Carol al II°lea nu s°a mulflumit cu asemenea informaflii, ci a reacflionat
prompt, în varii forme.
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Adversitatea nu mai este insidioasæ, ea capætæ o expresie deopotrivæ
concretæ øi publicæ.

Carol al II°lea doreøte sæ°øi facæ cunoscutæ atitudinea faflæ de Titulescu,
demonstreazæ cæ înflelege sæ contracareze prezenflele øi demersurile acestuia,
iar cæ Anton Bibescu este unul din oamenii sæi, învestit cu mesajele sale øi
apærându°i poziflia.

Acfliunea lui Anton Bibescu împotriva lui Nicolae Titulescu a continuat
øi la Londra. Într°o scrisoare trimisæ în flaræ la mijlocul lunii iunie 1937,
din capitala Marii Britanii, acesta nota: „La Foreign Office mulfli oameni
îl preferæ pe [Victor] Antonescu lui Titulescu. Detalii în curând“.

Neîndoielnic cæ, în momentul trimiterii acestor rânduri cætre Martha
Bibescu, Anton Bibescu se afla sub impresia întâlnirii pe care o avusese cu
numai o zi înainte, la 11 iunie 1937, la Foreign Office.

Minuta întocmitæ la Foreign Office pe marginea acestei convorbiri
consemna: „Prinflul Anton Bibescu a venit sæ mæ vadæ în aceastæ dimineaflæ
(din proprie inifliativæ), la cererea lui. El mi°a explicat cæ a fost luat înapoi
în Serviciul Diplomatic Român cu misiunea, dupæ câte am înfleles, de a
rezolva probleme suplimentare. // Scopul principal al vizitei sale se dovedi
a fi prevenirea Guvernului Maiestæflii Sale împotriva maøinafliunilor
domnului Titulescu. […]. Fiind în Anglia, el a profitat de ocazie apro-
piindu°se de Guvernul Maiestæflii Sale în aceeaøi direcflie. A subliniat cæ
domnul Titulescu era foarte prorus, cæ a træit întotdeauna în afara flærii, cæ
nu reprezenta România øi cæ, pe scurt, era o persoanæ demnæ de tot dispreflul.
Apoi, m°a întrebat dacæ l°am întâlnit de°a lungul anilor pe domnul Titulescu.
I°am spus cæ l°am întâlnit de°a lungul a câfliva ani, la Geneva, øi cæ, mie
personal, mi°a plæcut foarte mult. Avea o poziflie foarte însemnatæ chiar la
Geneva. În acelaøi timp, l°am putut asigura cæ plecarea domnului Titulescu
nu va schimba nimic în relafliile între Marea Britanie øi România, care erau
bazate pe rædæcini mult mai adânci decât personalitatea oricærui om.“

Pe aceastæ notæ, un superior al celui care îl primise pe Anton Bibescu
punea urmætoarea rezoluflie: „Sunt de acord cu concluzia prinflului Bibescu
de a face propagandæ. Dar i s°au dat 2.000 lire sterline pentru a°i cheltui
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pe propagandæ anti°Titulescu aici. A fost ales pentru aceastæ problemæ
deoarece Titulescu l°a concediat — nu færæ motiv.“

Conflinutul notei de convorbiri permite câteva constatæri absolut indu-
bitabile.

Vizitele øi întrevederile lui Anton Bibescu în Franfla øi Marea Britanie
se înscriu într°un demers organic, gândit, programat øi susflinut financiar
de autoritæflile de la Bucureøti.

Argumentele folosite în campania anti°Titulescu nu au strælucit prin
inteligenflæ øi forflæ de persuasiune, limitându°se în principal la placa peri-
colului rusesc al politicii lui Titulescu.

În cazul convorbirii de la Foreign Office, Anton Bibescu a susflinut, destul
de stângaci, cæ Nicolae Titulescu a promovat cu obstinaflie o politicæ pro-
francezæ, care plasase România în situaflia de a face exact ceea ce i se dicta
de la Paris, avansând ideea cæ Londra ar fi trebuit sæ fie mai prezentæ în
România pentru a echilibra situaflia. Nu este exclus ca, la Paris, Anton
Bibescu sæ fi vorbit de pericolul subordonærii României faflæ de linia politicæ
a Marii Britanii, punând o asemenea orientare, oricât ar fi fost de absurdæ
acuzaflia, în sarcina lui Nicolae Titulescu.

Alegerea lui Anton Bibescu pentru o asemenea misiune nu avea nimic
întâmplætor øi singular. Dupæ îndepærtarea lui Nicolae Titulescu la 29 august
1936, Carol al II°lea øi Gheorghe Tætærescu au dispus revenirea în serviciul
diplomatic românesc a unor adversari ireductibili ai fostului ministru de
Externe român (Anton Bibescu, Victor Cædere). Sæ nu uitæm, de asemenea,
cæ ræmæseseræ la posturile lor, în ciuda tuturor încercærilor lui Nicolae
Titulescu de a°i disloca, duømani declarafli ai fostului ministru de Externe
român (cazul cel mai elocvent este acela al lui Constantin Cesianu).

În schimb, numeroøi diplomafli români (printre care øi øefi ai misiunilor
diplomatice), care au fost øi i°au ræmas fideli lui Nicolae Titulescu, omului
øi liniei sale de politicæ externæ, au fost înlæturafli de guvernanflii de la
Bucureøti într°un program de „purificare“ urmærit coerent øi consecvent.

Fiind ordonate de Bucureøti, demersurile lui Anton Bibescu au fost cu-
noscute de cætre miniøtri români din capitalele Franflei øi Marii Britanii,
færæ ca aceøtia — dupæ informafliile de care dispun pânæ acum — sæ fi
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participat la întrevederile cu oficialitæflile franceze øi britanice din cele douæ
capitale.

Existæ informaflii doar în legæturæ cu suma pusæ la dispoziflia lui Anton
Bibescu pentru campania anti°Titulescu din Marea Britanie. Nu existæ
niciun motiv sæ credem cæ Anton Bibescu nu ar fi dispus de o sumæ echi-
valentæ øi pentru acfliunile pe care øi le propusese øi care i se ceruseræ în
Franfla. 2.000 de lire reprezentau la data respectivæ o sumæ considerabilæ,
arætând cæ guvernul de la Bucureøti manifesta generozitate atunci când era
vorba sæ acflioneze împotriva lui Nicolae Titulescu. Nu poate fi refuzatæ
presupunerea cæ Anton Bibescu øi°a folosit deopotrivæ øi propriile mijloace
financiare, nu puflin importante, pentru a°øi duce la bun sfârøit acfliunea,
pe care se iluziona a o crede de un autentic interes naflional.

Anton Bibescu a confundat uneori rezultatele demersurilor sale cu
propriile dorinfle.

Textul notei de convorbiri întocmit ca urmare a primirii sale la Foreign
Office nu confirmæ nici pe departe acest lucru. Nu vreau sæ spun însæ, prin
aceasta, cæ Nicolae Titulescu n°ar fi avut adversari în Marea Britanie, mai ales
dupæ confruntarea sa cu Anthony Eden în cadrul Conferinflei de la Montreux
privind regimul strâmtorilor Mærii Negre, care a determinat luæri de poziflie
ostile din partea unor oameni politici øi organe de presæ din aceastæ flaræ.

Actualul stadiu de cercetare øi informaflia disponibilæ nu permit a se
aprecia cu exactitate rolul pe care Anton Bibescu l°a avut în înlæturarea lui
Nicolae Titulescu. În absenfla altor documente care sæ circumscrie cu un
plus de precizie acest rol, cred totuøi cæ putem afirma cæ, alæturi de alfli
oameni politici din flaræ øi stræinætate, Anton Bibescu a contribuit, atât
înainte, cât øi dupæ înlæturarea øefului diplomafliei româneøti, la crearea øi
alimentarea unei atmosfere defavorabile acestuia.

În „ræzboiul sfânt“ împotriva lui Nicolae Titulescu, adversarii sæi din
România øi°au dat mâna cu cei din stræinætate.

A fost urmærit de cohorte de spioni profesioniøti sau amatori, ræsplætifli
generos pentru informærile øi delafliunile puse la dispoziflia Bucureøtilor, care
au contribuit eficient la campania denigratoare devastatoare a duømanilor
din flaræ øi stræinætate.
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Aflat la Londra, Nicolae Titulescu avea sæ afle despre planurile subversive
concepute de Germania hitleristæ împotriva sa. Savel Rædulescu menflioneazæ
întâlnirea pe care a avut°o, la 10 iunie 1937, cu V. Stârcea. „Germania
monteazæ cabalæ. Ambasada Germaniei îngrijoratæ de vizita [lui] Titulescu.“

Referindu°se la nemulflumirea generatæ la Bucureøti, la Palat øi în cercurile
guvernamentale, de prezenfla sa în Franfla øi Marea Britanie, de manifestærile
sale publice, de contactele øi convorbirile sale cu personalitæfli politice øi
diplomatice din cele douæ flæri, iatæ ce°i scria Nicolae Titulescu Regelui Carol
al II°lea în memoriul°scrisoare elaborat în septembrie–octombrie 1939: „Øi
când, la câteva luni dupæ grava mea boalæ din 1936, am întreprins o operæ
de propagandæ în Anglia, mult mai largæ decât a contelui Bethlen, în loc
de a fi felicitat pentru efortul pe care îl depuneam, am fost încæ øi mai mult
ca înainte obiectul criticilor øi urilor. Care sunt cauzele? Nu le cunosc. //
Îmi amintesc numai de o vizitæ pe care mi°a fæcut°o la Londra fiul cel mare
al baronului Stârcea pentru a°mi spune cæ, fiind prieten cu un membru al
Ambasadei germane la Londra, acesta îi comunicase cæ se alcætuia un dosar
cu privire la mine, pentru folosinfla Maiestæflii Voastre, spre a°l prezenta
de urgenflæ. «Plecafli la Bucureøti, imediat» — mi°a spus el. // I°am spus
lui Stârcea: «Dar Maiestatea Sa nu mæ va primi. Inutil de a insista.» // Un
dosar despre mine? Dar ce fæcusem la Londra în 1937? Conferinfla despre
parlament la Camera Comunelor a avut un asemenea succes încât mi s°a
cerut s°o repet. Am flinut øi o a doua conferinflæ cu un alt subiect, conferinflele
la universitæfli, conferinfla mea la Royal Institute for Foreign Affairs despre
sensul adeværat al articolului 6 din Pactul Societæflii Nafliunilor. Sub
preøedinflia Lordului Cecil o conferinflæ cu numeroase întrebæri în fafla
Comitetului pentru Pace øi Apærare, prezidat de Winston Churchill øi care
a întrunit oameni cu idei atât de divergente ca Lordul Lloyd, deputatul
ultraconservator Rotschild øi Norman Angel. Nu erau ocazii pentru a critica
pe Maiestatea Voastræ. În orice caz, dacæ aø fi fæcut acest lucru, ciclul
conferinflelor nu s°ar fi amplificat în mæsura pe care a atins°o…“

Cu aceastæ referire la una din fafletele campaniei anti°Titulescu, mæ voi
opri la evocarea prezenflei marelui „Tit“ la Londra în 1937.
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Ideile aduse de Nicolae Titulescu pe scena politico°diplomaticæ londo-
nezæ adaugæ noi repere dimensiunii de om de stat de staturæ cu adeværat
europeanæ.

Dar nimeni nu este profet în flara lui. În România, în flara în care demo-
craflia a fost øi este exploatatæ pânæ la falsificare, Nicolae Titulescu a fost
øi continuæ sæ fie nedreptæflit øi batjocorit.

Îl chem în apærarea lui Nicolae Titulescu pe Nichifor Crainic. Filosof,
teolog, scriitor øi ziarist de excepflie, Nichifor Crainic nu s°a numærat printre
prietenii „Patronului“; l°a judecat însæ cu luciditate øi a scris despre el cu
bunævoinflæ, trægând de urechi proøtii agresivi øi lichelele pretenflioase de
care flara noastræ n°a dus lipsæ:

„Cæ noi, cei de acasæ, continuæm sæ atacæm pe Nicolae Titulescu e un
lucru inerent imbecilitæflii noastre morale. E de ajuns sæ se ridice cineva ca
un stat de palmæ peste nivelul mediocritæflii ca sæ°l izbim cu sælbæticie. Puflin
ne pasæ de foloasele pe care el le°a adus sau le poate aduce încæ acestei flæri.
Ceea ce nu putem suferi în omul superior e tocmai superioritatea lui. Fiecare
se crede mai presus de tofli ceilalfli øi, cum apare unul realmente mai presus
de ceilalfli, ne jigneøte øi trebuie sæ°l lovim cu copitele. Când Titulescu era
grav bolnav, toatæ flara asta, emoflionatæ, a ridicat rugæciuni pentru sænætatea
lui. Dacæ el ar fi murit, ar fi fost plâns unanim øi tot atât de unanim elogiat.
Dar fiindcæ s°a însænætoøit øi ni se dovedeøte util færæ voia noastræ, trebuie,
evident, sæ°l batjocorim. Îmi face impresia cæ ne°am rugat sæ nu moaræ
tocmai ca sæ avem pe cine înjura mai departe.“

Titulescu meritæ liniøte în Panteonul recunoøtinflei româneøti.
E timpul.
E chiar timpul sæ o facem!
A træit eroic, a murit în picioare, cu fafla la duøman, fidel Justifliei, Pæcii

øi Neamului.
He was a good man!

NOTE

1 Fremdenlob klingt, // Freudenslob hinkt, // Eigenlob stinkt (germ.) — Plæcutæ este lauda de
sine // Øchioapætæ lauda prietenilor // Miroase lauda de sine.
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Dacæ Grigore Gafencu, Grigore Niculescu°Buzeøti, Constantin Viøoianu,
foøti miniøtri de Externe, au fost obligafli sæ se expatrieze dupæ declanøarea
sau la sfârøitul celui de al Doilea Ræzboi Mondial, ocuparea României de
trupele sovietice øi instaurarea regimului comunist, Nicolae Titulescu s°a
væzut silit sæ ia calea exilului încæ înainte de ræzboi, atunci când România
avea un regim monarhic, când mai funcflionau încæ partidele politice, când
institufliile democratice continuau sæ supraviefluiascæ în ciuda loviturilor din
interior øi din exterior.

Nu am sæ evoc aici, nici mæcar succint, cauzele care au condus la demi-
terea sa, forflele care au subminat acfliunea sa politico°diplomaticæ øi care,
într°un context european complex, au reuøit sæ°l elimine de pe scena politicæ,
cæci toate acestea au fost analizate în timp în studii ample, bine documentate,
care, færæ a epuiza vreodatæ subiectele în totalitatea datelor øi nuanflelor lor,
elucideazæ substanfla unui proces subversiv, orchestrat øi subvenflionat din
flaræ øi stræinætate.

Continuând editarea Operei politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu,
volumul de faflæ, publicat la împlinirea a 125 de ani de la naøterea ilustrului
nostru înaintaø, acoperæ un an (1 ianuarie–31 decembrie 1937) din neferi-
citul sæu exil.
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Nicolae Titulescu a fæcut din slujirea flærii o religie*

* Cuvânt înainte de Adrian Næstase, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, la volumul
Nicolae Titulescu. Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), partea I,
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2007, pp. 5–11.
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Rafliunile axiologice øi metodologice care i°au determinat pe editori sæ
aleagæ acest segment temporal sunt prezentate detaliat øi convingætor de
cætre aceøtia, fiind în ultimæ instanflæ o chestiune profesionalæ.

Am parcurs cu interes acest volum — în care înscriu cu plæcere un Cuvânt
înainte — fæcând o dublæ lecturæ, una de cercetætor øi profesor, alta de om
politic øi diplomat, fost ministru de Externe, cunoscætor peste timp al unei
experienfle parflial coincidentæ cu aceea a marelui meu predecesor, diferenfla
fiind datæ doar de faptul cæ dacæ unuia contemporanii i°au sortit exilul exte-
rior, celuilalt, unii contemporani stæruie în construcflia unui „exil“ interior.

Cele aproape 400 de documente, de tot felul, produse de sau privind
(parflial/exclusiv) pe Nicolae Titulescu umplu un mare gol, care risca sæ
perpetueze falsa impresie cæ înlæturarea sa din viafla politicæ româneascæ a
coincis cu aøezarea sub umbra mortalæ a anonimatului. Paginile atât de
diverse ca sursæ, subiect, autor, gen publicistic conving cæ Nicolae Titulescu
a spart cercul strâmt al izolærii urmærite de adversari, înfrângând boala øi
ostilitæflile.

Editorii acestui volum restituie lumii academice øi opiniei publice,
românilor øi stræinilor, piese deosebit de preflioase, care — afirm cu toatæ
gravitatea — constituie øi astæzi obiect de meditaflie øi de inspiraflie ideaticæ.

Mi°au reflinut în mod deosebit atenflia discursurile øi cuvântærile flinute
în Marea Britanie, Franfla, Cehoslovacia.

Pe parcursul anilor, mi°a fost dat, pe cele mai diverse meridiane, sæ°l
aud elogiat pe predecesorul nostru, la zeci de ani de la moarte, de cætre
„nemuritori“, de alte personalitæfli de marcæ, de oameni care i°au fost
contemporani sau care doar îl consideræ contemporan.

Arcului temporal surprins în acest volum îi aparfline, ca o arcadæ de
rezistenflæ, lucrarea Politica externæ a României (1937), a cærei publicare în
românæ, dar øi în originalele sale, în francezæ øi englezæ, ar fi superfluu sæ°i
mai subliniez utilitatea.

Prefigurând marile convulsii ce aveau sæ vinæ în scurt timp, Nicolae
Titulescu a pledat în capitalele marilor democraflii occidentale ale vremii
pentru conøtientizarea øi solidarizarea tuturor forflelor politice chemate sæ°øi
asume destinele securitæflii øi pæcii europene øi globale.
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Pericolele relevate de involufliile politico°militare din vremea sa, ascen-
siunea regimurilor de extrema dreaptæ sau de extrema stângæ, proliferarea
manifestærilor de forflæ, accentuarea pretenfliilor revizioniste øi revanøarde,
multiplicarea expresiilor de terorism politic øi a confruntærilor de ordin etnic
øi religios, l°au angajat într°un efort færæ egal pentru trezirea la realitate.

Nicolae Titulescu nu a ezitat sæ reaminteascæ marilor democraflii occi-
dentale 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 — oricât de îndepærtat geografic de o zonæ de conflict
potenflial sau efectiv — nu se poate deroba de responsabilitæflile ce°i revin
în plan european øi global.

A avut soarta Casandrei.
Aud astæzi, cu precædere în spafliul românesc — øi citesc cu surprindere

øi nemulflumire — afirmaflii ale unor analiøti improvizafli care reproøeazæ
lui Nicolae Titulescu cæ nu a împiedicat dezagregarea României, pierderile
de la Est, de la Vest øi de la Sud, izbucnirea celui de°al Doilea Ræzboi Mon-
dial øi consecinflele dezastruoase ale acestuia. Ridicolul øi absurditatea repro-
øurilor mæ degreveazæ de orice contraargumente întru apærarea marelui
dispærut într°o dreaptæ judecatæ de istorie. 

Observator lucid al realitæflilor interbelice, al forflelor øi proceselor coagu-
lante sau distructive, creator øi apærætor al principiilor de drept internaflional,
promotor al unei noi ordini politice, economice øi morale la scaræ globalæ,
soldat în prima linie øi pânæ la moarte în „tranøeele pæcii“, Nicolae Titulescu
a fost deopotrivæ vizionar, precursor øi promotor al Europei Unite, numele
sæu aflându°se cu îndreptæflire alæturi de acelea ale lui Jean Monnet øi Robert
Schumann, ca pærinfli fondatori ai Uniunii Europene de astæzi.

Judecæflile lui Nicolae Titulescu pun în relief un acut simfl al istoriei.
A continuat sæ creadæ în destinul nostru european, chiar atunci când

Europa a cæzut sub barbaria agresivæ a regimurilor totalitare.
Speranfla lui a fost øi speranfla noastræ. Ne°a însoflit în aøteptarea revenirii

la libertate øi democraflie, la progres øi prosperitate, în graniflele fireøti ale
Europei. Am traversat câteva decenii grele. Am fost confruntafli cu toate
întrebærile de dupæ ræzboi. Am ræspuns acestora mai bine sau mai puflin
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bine decât alflii, dar avându°l pe Nicolae Titulescu alæturi, înflelepciunea
lui, ideile sale, intrate într°un patrimoniu european de acfliune. Toate acestea
ne°au permis în cele din urmæ sæ gæsim calea cea dreaptæ.

Revin adesea la celebra butadæ a lui Ion I.C. Brætianu: „fiærile mici nu°øi
pot permite luxul sæ aibæ oameni de stat mediocri“.

Aflându°se printre pærinflii fondatori ai României Mari, Nicolae Titulescu
øi°a asumat conøtient misiunea de creator øi promotor al unei politici externe
realiste, echilibrate, de largæ deschidere, cu o vocaflie constructivæ, cu principii
ferme de drept internaflional.

Nicolae Titulescu a fæcut din slujirea flærii o religie.
Avem în acest volum nenumærate mærturii concludente ale angaja-

mentului sæu nedezminflit întru apærarea României, în ciuda ostilitæflilor
unor forfle politice, a unor dificultæfli materiale øi a problemelor de sænætate.

Întâlnirile øi convorbirile avute în acel an la Paris, Londra, Praga, dar
øi cu personalitæfli politice din URSS, Turcia, Iugoslavia, certificæ faptul
cæ interesul pentru Nicolae Titulescu nu numai cæ nu dispæruse odatæ cu
eliminarea sa din guvern, ci, din contræ, audienfla pentru analizele øi punctele
sale de vedere era mai acutæ ca oricând.

Cei ce vor parcurge paginile acestui volum se vor convinge cæ sintagma
„Titulescu — pelerin al pæcii“ nu induce niciun coeficient de gratuitate.

Am — cred — autoritatea datæ de experienfla înaltelor magistraturi ce
mi°au fost încredinflate succesiv, de°a lungul a aproape douæ decenii, sæ afirm
cæ øi azi, în alte condiflii de funcflionare a institufliilor, sub aspectul resurselor
umane øi financiare øi al mijloacelor tehnice, nu este uøor sæ construieøti
programe atât de ambiflioase pentru vizite oficiale øi mai ales sæ le realizezi.
Varietatea, multitudinea øi altitudinea contactelor lui Nicolae Titulescu din
acest an, greu de conceput chiar pentru un ministru în funcflie, sunt cu
atât mai mult de apreciat, la superlativ, pentru cel care era doar un „fost“
ministru, în ultimæ instanflæ pentru un ilustru particular.

Permiflându°øi sæ aibæ vederi personale øi sæ le exprime public, uneori
nu doar neconcordant, ci de°a dreptul contradictoriu în raport cu pozifliile
oficiale de la Bucureøti, care înregistrau un clivaj în materie de politicæ
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externæ, Nicolae Titulescu a sfârøit rapid prin a fi calificat drept trædætor
de flaræ, vândut iudeo°masoneriei mondiale, comunist ø.a.

Cæ regimurile fasciste øi profasciste din Europa l°au tratat cu maximæ
ostilitate øi cæ forflele øi facfliunile de extrema dreaptæ din flara noastræ l°au
condamnat la moarte nu este surprinzætor.

Mærturiile adunate în acest volum probeazæ deopotrivæ adversitatea
guvernanflilor de la Bucureøti faflæ de Nicolae Titulescu, faflæ de omul care
a slujit flara timp de 20 de ani.

Se confirmæ cæ la Bucureøti, mai frecvent øi mai accentuat ca oriunde
altundeva, cei ieøifli de pe scena politicæ — øi cu atât mai mult cei înlætu-
rafli — s°au væzut condamnafli øi judecafli færæ putinfla de a se apæra.

Tandemul nefast Carol al II°lea–Gheorghe Tætærescu a pus în operæ o
acfliune anti°Titulescu de mare ostilitate, încercând nu doar obstruarea
oricæror canale de exprimare politicæ, ci øi anularea oricæror posibilitæfli de
existenflæ materialæ.

Carol al II°lea øi Gheorghe Tætærescu au transmis institufliilor din subor-
dine cuvântul de ordine care însemna moartea civilæ. Ei s°au servit de cohorte
de lichele politice, de intriganfli de carieræ, de delatori de profesie, de
jolly°jokeri ai camarilei regale, de condotieri de duzinæ, care luni la rând
øi°au reværsat în ziare øi reviste subvenflionate atacuri imunde.

La 70 de ani de la aceste evenimente, încerc, alæturi de editori, un
sentiment de tristefle citind atacurile nedrepte, uneori viscerale, împotriva
lui Nicolae Titulescu, pronunflate sau semnate în 1937 de Octavian Goga,
A.C. Cuza, Gheorghe Brætianu, Nicolae Iorga, colegi la Academia Românæ.
Dacæ în cazul unora, afinitæflile cu ideologiile de extrema dreaptæ justificæ
formal o atare atitudine antititulescianæ, în cazul lui Nicolae Iorga ea ræmâne
nejustificabilæ øi chiar de neînfleles øi astæzi.

Indivizi care n°au træit epoca, care nici mæcar nu°i cunosc sau care nu°i
înfleleg opera, se lanseazæ øi azi, la împlinirea a 125 de ani de la naøtere, în
atacuri josnice, împroøcându°ne øi pe noi, care nu facem altceva decât sæ
restituim posteritæflii gândirea øi acfliunea sa politico°diplomaticæ.

Aøa fiind, mæ reîntorc la acel incitant, dar echilibrat Pro øi Contra Titulescu,
editat de Fundaflia Europeanæ Titulescu cu cinci ani în urmæ, unde gæsesc

233

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 233



ræspuns dat unui ræzboi perpetuu împotriva tuturor susflinut de ignoranfla
agresivæ øi nimicnicia preflioasæ.

Departe de a fi prieten al lui Nicolae Titulescu øi cu atât mai puflin
partizan al acestuia, filosoful øi teologul Nichifor Crainic scria la mijlocul
acelui „desfrâu“ mediatic din vara–toamna anului 1937: „Cæ noi, cei de
acasæ, continuæm sæ atacæm pe Nicolae Titulescu e un lucru inerent imbeci-
litæflii noastre morale. E de ajuns sæ se ridice cineva ca un stat de palmæ
peste nivelul mediocritæflii ca sæ°l izbim cu sælbæticie. Puflin ne pasæ de
foloasele pe care el le°a adus sau le poate aduce încæ acestei flæri. Ceea ce
nu putem suferi în omul superior e tocmai superioritatea lui. Fiecare se
crede mai presus de tofli ceilalfli øi, cum apare unul realmente mai presus
de ceilalfli, ne jigneøte øi trebuie sæ°l lovim cu copitele. Când Titulescu era
grav bolnav, toatæ flara asta, emoflionatæ, a ridicat rugæciuni pentru sænætatea
lui. Dacæ el ar fi murit, ar fi fost plâns unanim øi tot atât de unanim elogiat.
Dar, fiindcæ s°a însænætoøit øi ni se dovedeøte util færæ voia noastræ, trebuie,
evident, sæ°l batjocorim. Îmi face impresia cæ ne°am rugat sæ nu moaræ
tocmai ca sæ avem pe cine înjura mai departe“.

Din nefericire, asemenea rânduri aveau sæ fie confirmate nu doar ieri,
ci øi astæzi.

La sfârøitul anului 1937, adversarii lui Nicolae Titulescu øi°au dat mâna,
la vedere sau pe ascuns, pentru a°i bloca revenirea pe scena politicæ.

Deøi øtia cæ se angajeazæ într°o bætælie inegalæ, Nicolae Titulescu a parti-
cipat la alegerile pentru deputafli din decembrie 1937 cu sentimentul cæ
împlineøte o obligaflie într°un moment critic. Vedea loviturile pe care demo-
craflia la primea din diverse pærfli, resimflea tot mai puternic frisonul dictaturii
iminente, care, în mai puflin de douæ luni, avea sæ devinæ o realitate
constituflionalæ.

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

A fost condamnat la moarte în mai multe rânduri de structuri criminale
din flaræ øi stræinætate.

Editorii volumului fac publice testamentele olografe întocmite de Nicolae
Titulescu øi Catherine Titulescu, cu doar pufline zile înainte de revenirea
în flaræ, într°un climat de confruntare, de tensiune, de intoleranflæ.
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Pe pereflii Facultæflii de Drept din Bucureøti sau pe stâlpii felinarelor de
pe numeroase stræzi ale Capitalei, au fost lipite manifeste incitând la lichi-
darea fizicæ a lui Nicolae Titulescu.

Unii au pus aceste apeluri criminale pe seama serviciilor aflate sub auto-
ritatea guvernului, alflii le°au pus pe seama facfliunilor de extremæ dreapta;
cert este cæ Nicolae Titulescu a fost ameninflat cu moartea.

Consecvent cu sine însuøi, Nicolae Titulescu a fost un adversar indefectibil
al fascismului, nazismului, boløevismului, al tuturor structurilor extremiste,
xenofobe ø.a.

În plinæ campanie electoralæ, Nicolae Titulescu a publicat faimosul sæu
articol Eu øi Garda de Fier. Riguros, tranøant, înlocuind diplomaflia de catifea
cu bisturiul omului politic, Nicolae Titulescu analizeazæ conjunctura scoaterii
Gærzii de Fier în afara legii, cu câfliva ani în urmæ, øi factorii decidenfli care,
declinându°øi responsabilitæflile, cæutau sæ le transfere asupra lui Nicolae
Titulescu. Adversarilor sæi, mai ales celor aflafli la guvernare, care°l blamau
pentru îndræzneala de a fi spus adeværul, Nicolae Titulescu le°a opus încæ
o datæ, prin propriul exemplu, exigenflele cærora omul de stat trebuie sæ se
conformeze întotdeauna, în numele interesului naflional acesta trebuind sæ°øi
impunæ, deopotrivæ, o discreflie mergând uneori pânæ la tæcere, chiar cu
riscul de a aduce deservicii propriului interes: „De atunci øi pânæ la 29 august
1936, adicæ aproape douæzeci de ani, activitatea mea a fost închinatæ numai
României, nu înæuntru unde certurile sunt zgomotoase, dar în afaræ unde
luptele sunt grele. // M°am identificat atât de mult cu interesul românesc,
încât continuu øi astæzi sæ fiu preocupat numai de chestiunile care privesc
flara, færæ sæ°mi fi trecut o datæ prin minte o idee în legæturæ cu interesele
mele personale. // În ræstimpul lungii mele cariere ministeriale am învæflat
un lucru: sæ tac. În adevær, nu se poate face politica externæ a României
dându°se în vileag situafliunea la orice moment. // Dar dacæ am tæcut, am
strâns, nu aci, ci departe, documente pe toate chestiunile pe care le°am træit.
Ele mi°au permis azi sæ explic, pe bazæ de dovezi, chestiunea dizolværii Gærzii
de Fier. Dar câte alte chestiuni nu sunt asupra cærora voi fi silit sæ vorbesc!
// Sæ mæ fereascæ Dumnezeu sæ fiu silit vreodatæ sæ spun tot ce øtiu cu dove-
zile ce am. // Nu spun aceasta ca o ameninflare pentru alflii, ci ca o ferire
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a mea de suferinflæ. // Când deci tac, opinia publicæ româneascæ trebuie sæ
øtie cæ este mai aproape de adevær dacæ, în loc sæ ia tæcerea mea ca o
confirmare a învinuirilor ræspândite de adversarii mei, îøi va spune: Titulescu
tace, dar øtie ce face.“

În acel decembrie 1937, presa a fost inundatæ — din nou — de sute
de articole pro sau contra Titulescu.

La 70 de ani de la aceastæ confruntare de pe scena politicæ româneascæ,
læsând deoparte orice false pudori, editorii pun faflæ în faflæ condamnarea
formulatæ de Corneliu Zelea Codreanu: „Tinerimea românæ legionaræ […],
pe orice listæ va fi sæ aparæ d. Titulescu, peste orice pact, îl va combate cu
violenfla cea mai mare. // Întreaga tinerime se va opune din toate puterile
la reintrarea acestui om în politica internæ a flærii“ øi sfidarea lui Nicolae
Titulescu: „Consider faptul cæ Garda de Fier m°a declarat obiect de agresiune
ca o onoare øi nu voi încerca cu nimic sæ°i schimb atitudinea“.

Este dincolo de orice dubiu cæ Nicolae Titulescu a fost un duøman
ireductibil al legionarismului øi cæ, la rândul sæu, Garda de Fier a fæcut din
el inamicul sæu numærul unu.

Deøi revenise în flaræ cu gândul sæ ræmânæ, cu dorinfla sæ reintre în viafla
politicæ øi sæ°øi reia activitatea universitaræ, Nicolae Titulescu a fost obligat,
în ultimele zile ale lui 1937, sæ pæræseascæ intempestiv România.

Rezultatele alegerilor au consacrat o deplasare spre dreapta în electoratul
românesc. Carol al II°lea a încredinflat mandatul de formare a guvernului
unui partid de dreapta. Garda de Fier se simflea „eliberatæ“ de orice „rezerve“
impuse de Pactul de neagresiune øi era gata sæ transpunæ în practicæ hotærârile
asasine ale unor organisme sau foruri regionale.

Guvernanflii — atât cei de dinainte de alegerile din decembrie 1937,
cât øi cei venifli la putere dupæ aceea — l°au ameninflat pe Nicolae Titulescu
cu ridicarea cetæfleniei române dacæ insista sæ publice în flaræ sau în stræinætate
studiul sæu Politica externæ a României.

Editorii ne ajutæ sæ nu uitæm — ceea ce ar fi impardonabil — cei aproape
60 de ani de intoleranflæ faflæ de Politica externæ a României, condamnatæ,
respinsæ, interzisæ, de toate regimurile totalitare — carlist, antonescian,
ceauøist.
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Afirmând cæ nu dispun de precizæri exprese din partea lui Nicolae
Titulescu privind motivele plecærii sale din flaræ, editorii consideræ îndreptæflit
cæ acestea au fost de ordin politic øi moral.

Atmosfera de ostilitate era evidentæ. Devenea de°a dreptul sufocantæ.
Înainte de instaurarea unui regim dictatorial, Nicolae Titulescu deve-

nea, mai mult sau mai puflin, un expatriat.
Exilul pe viaflæ — cæruia îi devenea victimæ — amintea de hotærârile

tiranilor din Antichitate øi Evul Mediu.
Moartea îl va surprinde, prematur, la 17 martie 1941, departe de flaræ.
Avea sæ aøtepte 50 de ani pentru a se putea întoarce Acasæ.
Færæ a extrapola decizia de înscriere formalæ în Partidul Naflional fiærænesc,

am temeiuri sæ cred cæ øi în ultimii ani ai vieflii, ca în tofli douæzeci de ani
de dinainte, ca în întreaga sa viaflæ, a servit doar interesul naflional.

Câfli oameni politici de pe la noi, chemafli sæ apere interesul naflional,
în Parlamentul European, îøi pot asuma, ca un juræmânt de conøtiinflæ,
afirmaflia „Partidul meu de azi se cheamæ România“?!

Cu siguranflæ, acest volum — despre care ar trebui sæ scriu rânduri mai
numeroase decât cele pe care le°ar îngædui un Cuvânt înainte — va trezi
un real interes nu doar în cercurile øtiinflifice, ci øi în rândurile opiniei
publice.

Având în spate o experienflæ titulescianæ de cel puflin un sfert de veac,
îndræznesc sæ afirm cæ actualul volum permite cunoaøterea în profunzime
a unui segment important din viafla compatriotului nostru, înlæturând un
hiatus prea mult prelungit.

Încerc o dublæ satisfacflie — ca cercetætor øi diplomat, dar øi ca om poli-
tic — având øansa de a mæ numæra printre primii cititori ai acestei lucræri
care, la împlinirea a 125 de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu, aduce
în România cea mai preflioasæ contribuflie la reconstituirea/restituirea perso-
nalitæflii øi operei titulesciene øi fixarea lor în biografia secolului XX, românesc
øi european.

Într°o suitæ de demersuri similare, însumând peste patru decenii de
activitate, George G. Potra ne oferæ astæzi un volum de flinutæ academicæ
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desævârøitæ, în care celor aproape 400 de documente le adaugæ un amplu
studiu, o adeværatæ carte în carte, despre destinul dramatic al unui mare
Român, mare European, mare Contemporan, care confirmæ cæ nimeni nu
este profet în flara lui.
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Relafliile lui Nicolae Titulescu cu Ion Antonescu, devenit conducætor
al statului român,1 meritæ un studiu aparte.

Anterioara colaborare,2 læsându°l pe fostul ministru de Externe sæ creadæ
într°o realæ prefluire, dacæ nu chiar prietenie, øi aversiunea comunæ faflæ de
Carol al II°lea îl fæceau pe Nicolae Titulescu sæ spere într°o conlucrare cu
caracter „tehnic“.

Cæci era evident pentru Nicolae Titulescu cæ — sub imperiul realitæflilor
— Ion Antonescu era obligat sæ ducæ o altæ politicæ externæ decât cea pe
care o promovase el însuøi în deceniile trei øi patru ale secolului trecut.

Înflelegea sæ°i ofere în acest sens informaflii esenfliale privind trei capitole
distincte ale politicii externe româneøti: relafliile româno°germane; relafliile
româno°italiene øi relafliile româno°sovietice, încercând, deopotrivæ, sæ înlæ-
ture percepfliile deformate pe care le generaseræ øi le stimulaseræ în timp inter-
pretærile tendenflioase, ræuvoitoare, pe care cercuri interesate din flaræ øi din
stræinætate le diseminaseræ în timp cu o fervoare øi cu o consecvenflæ vizând
schimbarea cursului politicii externe româneøti øi înlæturarea øefului ei.

„Crezând cæ e de datoria mea...“

Scrisoarea pe care i°o adreseazæ lui Ion Antonescu (pe care înflelegem
s°o reproducem in extenso datoritæ importanflei sale) — plasatæ de noi între
6 septembrie 1940 øi 23 octombrie 1940, data unei a doua scrisori, în care
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se fac referiri la aceasta — îl confirmæ pe Nicolae Titulescu ca un mare
analist, ca un redutabil practician, ca un autentic om politic, animat de
un înalt simfl al datoriei faflæ de flaræ øi al ræspunderii faflæ de destinele ei.

„[ante 23 octombrie 1940]
Domnule general,

Politica externæ ce°am dus de la 1932 la 1936 era rezumatæ astfel de
opozanflii mei:

«Domnul Titulescu vroieøte cu orice chip alianfle împotriva Germaniei.
În acest scop, domnia sa a întærit legæturile Micii Înflelegeri øi a creat Pactul
Balcanic. Tot în acest scop, Domnia Sa vroia cu orice prefl o alianflæ cu
Rusia øi acordase acesteia dreptul de trecere a armatelor ei pe teritoriul
românesc, astfel ca joncfliunea ceho°rusæ sæ se poatæ face în dauna Germaniei
în mod mecanic. Tot în acest scop, Domnia Sa a dus faflæ de Italia, în timpul
sancfliunilor, o politicæ care a fæcut din Italia patronul Ungariei øi susflinætorul
revizionismului acesteia din urmæ.»

Nu cunosc o legendæ mai mare ca aceastæ prezentare a politicii ce am
dus ca ministru de Externe.

Aceastæ politicæ se poate, dimpotrivæ, rezuma astfel:
«În tot timpul cât am condus Ministerul Afacerilor Stræine,3 n°am avut

decât un singur scop: intangibilitatea graniflelor flærii.
Întærirea legæturilor Micii Înflelegeri nu viza decât Ungaria. Noi n°am

avut nici în trecut øi noi n°am luat nici în 1933, când am fæcut noul statut
al Micii Înflelegeri, un aranjament de apærare a Cehoslovaciei sau a Iugoslaviei
contra unei agresiuni germane.

De asemenea, Pactul Balcanic nu viza decât Bulgaria. În ce priveøte
Puterile Mari, am cæutat sæ fac pacte de asistenflæ mutualæ cu cele douæ mari
puteri care ne°ar fi putut fi ostile: Germania øi Rusia.

Germania a refuzat însæ oferta pactului nostru de asistenflæ, precum a
fæcut øi Rusia pânæ la un moment când, obflinând tot ceea ce cerusem,
demiterea mea din funcfliunile ministeriale de la 29 august 1936 a fæcut
iscælitura imposibilæ.
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Cât despre Italia, ea a devenit revizionistæ încæ de la 1928 când, legatæ
de noi prin tratatul semnat de mareøalul Averescu, care o obliga sæ ne apere
fruntariile, cerea totuøi schimbarea lor în favoarea Ungariei.»

Urmeazæ sæ dezvolt în detaliu raporturile noastre cu aceste trei flæri.
GERMANIA4: Puflini din «inifliaflii» noøtri politici øtiu cæ eu am oferit

Germaniei un tratat de alianflæ, odatæ în 1935 øi odatæ în 1936. În ambele
rânduri, Germania l°a refuzat. Pentru oferta mea din 1935, refuzul ei ar
fi avut o explicaflie, deoarece îi ceream sæ nu atace nici România, nici prietenii
ei. Pentru oferta din 1936, refuzul Germaniei nu mai are nicio explicaflie,
decât dacæ nu dorinfla de a revizui, printre multe granifle europene, øi pe
cele ale României.

În adevær, cu prilejul vizitei regale la Paris din februarie 1936, vizita ce
a urmat înmormântarea Regelui Angliei, George V, din ianuarie acelaøi an,
am chemat la Paris pe ministrul flærii la Berlin, Petrescu°Comnen, øi i°am
dat instrucfliunile necesare.

De data aceasta am fæcut un pas foarte important înainte, ocupându°mæ
numai de intangibilitatea graniflelor României, færæ a mai vorbi de graniflele
altor flæri.

Rog a cere de la Ministerul de Externe telegrama ministrului Comnen
de la finele februarie 1936. Reiase din aceastæ telegramæ cæ am declarat oficial
Germaniei:

a) Dacæ s°ar încheia un pact de asistenflæ mutualæ cu URSS, el nu va fi
îndreptat contra Germaniei.

b) Dovada acestei afirmafliuni o constituie oferta României de a semna
un pact similar cu Reichul, privind strict numai fruntariile româneøti.

c) Mai mult: România era gata sæ ofere Germaniei o garanflie preflioasæ,
anume aceea de a se opune oricærei treceri de trupe ruseøti pe teritoriul ei,
care ar avea ca scop atacarea Germaniei.

Domnul Comnen raporteazæ în sus°zisa telegramæ cæ domnul Von
Neurath5 i°a mulflumit în chip cælduros pentru toate atenfliunile øi probele
bunelor sentimente ale Guvernului regal român øi în special alor mele, atât
pentru flara lui, cât øi pentru el personal.
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Domnul Von Neurath n°a ascuns însæ domnului Comnen simpatia sa
pentru miøcarea revizionistæ ungaræ, care e paralelæ cu revizionismul german
îndreptat împotriva Tratatului din Versailles.

Ca concluzie, domnul Von Neurath a declarat cæ Germania este ostilæ
încheierii unor noi acorduri cu orice stat ar fi øi cæ, dacæ la un moment
dat Germania ar vedea cæ interesul ei o împinge sæ iasæ din starea ei de
izolare, ea nu va uita nici propunerile, nici bunele oficii ale domnului
Titulescu.

Acestea se petreceau în februarie 1936. Iar eu am fost demis din sarcina
de ministru câteva luni mai târziu, în august acelaøi an.

Dacæ s°ar fi comis greøeli în conducerea politicii noastre externe din
parte°mi faflæ de Germania — nici n°aø fi avut timpul material sæ le comit
— dar, în plus, România a avut la dispoziflie patru ani pentru a le îndrepta.

Patru ani de la ieøirea mea din guvern øi pânæ la arbitrajul de la Viena.6

Or, patru ani constituie o perioadæ enormæ, care permite toate redresærile,
când ne gândim cæ au trebuit cancelarului Hitler øapte ani numai de la
instalarea sa la putere7 øi pânæ la realizarea integralæ a programului sæu politic.

ITALIA8: Sunt primul ministru de Afaceri Stræine care am voit sæ dau
Italiei locul ce i se cuvine în România.

De aceea, în cælætoriile oficiale ce am întreprins ca ministru de Externe
în Cabinetul Vintilæ Brætianu în 1928, am voit ca prima mea vizitæ sæ fie
la Roma, iar nu la Paris.

Bineînfleles, presa italianæ a exultat. În schimb, presa francezæ m°a criticat.
Aø vroi sæ mi se citeze numele unui alt ministru de Afaceri Stræine criticat
de presa francezæ în timpul unei vizite oficiale în Franfla.

Nu s°a fæcut faflæ de mine, cu prilejul vizitei mele în Franfla9 din 1928
— epocæ la care sentimentele franceze pentru Italia nu erau calde —, gestul
tradiflional al acordærii Cordonului Legiunii de Onoare. Øi a trebuit sæ treacæ
doi ani pentru ca Ministerul Afacerilor Stræine francez sæ°øi calce regulile
øi sæ acorde unui simplu ministru plenipotenfliar la Londra Marea Cruce
în loc de placæ.10

Dar la ce a servit României acest gest special de curtenie fæcut faflæ de
Italia?
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Deøi eram legafli de Italia printr°un tratat de amiciflie11 semnat de mare-
øalul Averescu, care obliga ambele state sæ°øi apere — cel puflin diplomatic
— fruntariile, puflin dupæ vizita mea la Roma,12 Ducele a fæcut o declarafliune
revizionistæ ræsunætoare în favoarea Ungariei.

Totuøi, în ce mæ priveøte personal, continuam sæ mæ bucur de un regim
de favoare, presa italianæ neavând decât cuvinte de laudæ la adresa mea.

În 1933, când am întærit legæturile Micii Înflelegeri, în plin acord cu
Iugoslavia, Franfla øi Cehoslovacia, m°am dus chiar în ziua semnærii trata-
tului13 la baronul Aloisi øi i°am spus: «Pentru ce n°ar lua Italia direcfliunea
spiritualæ a Micii Înflelegeri?»

Væ putefli închipui ce sforflæri a trebuit sæ desfæøur pentru a putea sæ fac
o asemenea ofertæ cu asentimentul Iugoslaviei de atunci øi al Franflei.

Baronul Aloisi14, foarte amabil øi dându°mi impresia cæ pricepe valoarea
gestului, mi°a ræspuns cæ va trebui sæ comunice propunerea mea Ducelui
øi sæ°mi dea ræspunsul mai târziu. Dupæ trei zile, mi°a înapoiat vizita øi,
într°o formæ cu totul curtenitoare, mi°a ræspuns cæ Ducele nu consideræ
aceastæ ofertæ ca interesantæ.

Întreb: Ce puteam face mai mult decât a oferi Italiei direcflia spiritualæ
a noii Mici Înflelegeri chiar în seara zilei creærii ei?

Limbagiul presei italiene la adresa mea s°a schimbat însæ când am fost
nevoit sæ combat ideea lui Mussolini de Pact în patru,15 reuøind în lupta
diplomaticæ ce am dus.

Ce era Pactul în patru? Substituirea a patru mari puteri — Franfla, Anglia,
Germania øi Italia — Societæflii Nafliunilor în diferite domenii øi în special
în acel al revizuirii.

Or, ceea ce fæcea forfla României în fafla Societæflii Nafliunilor e cæ ea se
bucura în sânul acestei institufliuni de o foarte mare majoritate, alcætuitæ
în special de sud°americani, împotriva revizuirii.

Am spus prietenilor mei italieni cæ în Pactul în patru, dacæ Mussolini
ar fi fost în locul meu, ar fi fæcut exact ceea ce am fæcut eu, care am lucrat
nu ca român, ci ca descendent al Romei, care — odatæ cu sângele — ne°a
infiltrat øi iubirea moøiei pærinteøti pe care o constituie fiara.
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Aø putea cita în cantitate voluminoasæ discursurile revizioniste ale Ducelui
în favoarea Ungariei, încæ înaintea sancfliunilor, în tot timpul cât a durat
tratatul de amiciflie dintre Italia øi România.

În timpul sancfliunilor am fæcut tot ce era omeneøte posibil pentru a
împæca punctul de vedere francez favorabil Italiei cu punctul de vedere
englez.

Delegaflia italianæ de la Geneva a fost extrem de sensibilæ pentru aceastæ
atitudine. Øi cum n°ar fi fost când, nu numai graflie atitudinii mele, Italia
n°a putut fi calificatæ de agresoare, dar când am flinut la Geneva numeroase
discursuri publice de simpatie pentru Italia, din care°mi permit sæ extrag
o frazæ:

«Politica ce am urmat în materia sancfliunilor a fost linia dreaptæ, dar
linia dreaptæ a glontelui care°fli trece mai întâi prin inimæ înainte de a°øi
atinge scopul».

De altfel, pentru ca sæ se curme odatæ chestiunea ræspunderilor în materia
sancfliunilor întreb: Când statele lumii se°mpart asupra acestei chestiuni
în douæ tabere — una care reprezintæ Planeta, iar alta alcætuitæ din Austria,
Ungaria øi Albania, sateliflii de pe vremuri ai Italiei —, care ar fi fost ministrul
de Externe român care ar fi aøezat România în tabæra [a] doua, iar nu în
cea dintâi?

Cât despre afirmaflia cæ aø fi calificat pe italieni drept sælbateci la Societatea
Nafliunilor, ea constituie un neadevær sfruntat — dupæ cum o constatæ
procese°verbale în regulæ semnate de Rüstü Aras, ministrul de Afaceri Stræine
al Turciei, Politis, delegatul Greciei, Puriç, delegatul Iugoslaviei etc.

Eu am spus preøedintelui16: «Je vous prie de faire cesser ce tapage»17 (cauzat
în tribune de italieni, lucru de care nu puteam avea cunoøtinflæ).

Un jurnalist ungur a telegrafiat imediat la Roma cæ aø fi spus: «Je vous
prie, faites sortir ces sauvages»18

Cu toate stræduinflele ministrului nostru la Roma,19 n°am putut obfline
publicarea rectificærii, nici reproducerea articolului din «Universul» care
punea la punct chestiunea.20

De fapt eu eram un antirevizionist înfocat.
Departe de a°mi face un pæcat din aceasta, îmi fac un merit.
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Italia, nemulflumitæ de soarta ei la Congresul Pæcii din 1918–20, era o
flaræ revizionistæ.

Nu o greøealæ din parte°mi, ci o contradicflie între interesele statelor
noastre — România fiind satisfæcutæ, iar Italia nu — explicæ criticile aduse
mie de presa ei în ultimul timp.

URSS21: Eu am primit plinele puteri22 necesare pentru iscælirea unui
pact de asistenflæ mutualæ cu URSS în iulie 1935, adicæ puflin dupæ semnarea
pactului franco°sovietic23 øi vizita domnului Eden la Moscova.

Domnul Litvinov, în septembrie 1935, la Geneva, când pentru prima
datæ am fæcut sæ intre o atare posibilitate în convorbirile noastre, nici n°a
vroit sæ audæ de un asemenea pact. Astfel cæ aceastæ chestiune n°a putut
face obiectul unor negocieri, aøa precum am declarat°o de altfel prin
comunicate oficiale ale Ministerului de Externe sau prin discursuri în
Parlament.

Argumentul invocat de URSS era cæ, dat fiind situaflia geograficæ, un
asemenea pact ar constitui o convenflie leoninæ, România fiind întotdeauna
zdrobitæ de Germania înainte de°a putea da un ajutor Rusiei.

Cu prilejul Conferinflei de la Montreux24 din 1936, væzând mai des pe
Litvinov øi acesta acuzând guvernul român de duplicitate, afirmând cæ eu
flin un limbagiu, pe când colegii mei de la Bucureøti nu numai cæ flineau
un limbagiu contrariu, dar fæceau neted fapte care°l contrazicea, am dat
lui Litvinov ræspunsuri drastice cuprinse°n telegramele ce°am expediat la
acea epocæ la Bucureøti.25

Rog a cere de la Ministerul de Externe copia telegramei prin care relatam
convorbirea mea cu Litvinov din iulie 1936, pentru a vedea cum repre-
zentantul unui stat mic — când are conøtiinfla dreptului flærii sale — poate
pune la loc pe reprezentantul unui stat de zece ori mai mare.

În acelaøi timp, realizând øi eu cæ era o parte de adevær în afirmaflia cæ
mie mi se dædeau pline puteri pentru a face o politicæ pe care guvernul din
Bucureøti nu se sfia s°o contrazicæ cu nimic, am decis a mæ înapoia la
Bucureøti pentru a°mi da demisia motivatæ.26

M.S. Regele, intervenind sæ°mi retrag demisia datæ, am cerut în schimbul
acestei retrageri sæ se precizeze clar øi în scris liniile politicii externe de urmat.
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Anexez copia fotograficæ a originalelor redactate la acea epocæ.
Din primul act27 semnat de domnul preøedinte Tætærescu, Ion Inculefl,

Victor Antonescu øi cu mine, øi purtând data de 14 iulie 1936, reiasæ cæ
am convenit cæ Consiliul de Miniøtri, care trebuie sæ se flinæ ulterior, urma
sæ aprobe politica ce am dus øi sæ publice un comunicat,28 al cærui text vi°l
trimit tot în copie fotograficæ (actul nr. 2) øi°n care se vorbeøte de solida-
rizarea guvernului cu politica externæ fæcutæ øi expusæ de mine, de recunoø-
tinfla ce mi se datoreøte pentru opera înfæptuitæ, precum øi de încrederea
nelimitatæ a guvernului în îndeplinirea misiunii mele.

Acest comunicat este scris de însæøi mâna domnului Tætærescu. El poartæ
data de 14 iulie 1936. La 29 august 1936 am fost demis din calitatea de
ministru.

Din actul nr. 1 ce væ trimit, reiasæ dovada cæ plinele puteri pentru a
încheia un pact de asistenflæ mutualæ cu Sovietele îmi fuseseræ date încæ
din iulie trecut, adicæ din iulie 1935, precum øi angajamentul Partidului
Liberal de°a vorbi în întruniri publice despre necesitatea unei înflelegeri pe
tærâmul politicii externe cu URSS.

Când m°am înapoiat la Montreux în 1936 pentru Conferinfla
Strâmtorilor, am avut o lungæ convorbire cu Litvinov.

Øi — lucru de mirare — ceea ce «puterea mea de convingere», pe care
Ionel Brætianu, într°o scrisoare amabilæ cætre mine, o declara irezistibilæ,
n°a putut face, væzul iscæliturilor, chiar pe acte redactate într°o limbæ ce
nu cunoøtea, a avut un efect miraculos.

«De data aceasta væd cæ lucrul e serios», a spus Litvinov. «Vom semna
deci pactul de asistenflæ la Adunarea Societæflii Nafliunilor, care are loc peste
o lunæ».

«Dar ce vom semna?, am replicat eu. Nu e mai bine sæ stabilim de pe
acum textul convenfliunii în chestiune? Eu sunt mereu acuzat a fi dat
autorizare trupelor ruse sæ treacæ prin România împotriva Germaniei, chiar
când România nu este atacatæ. Ard de dorinfla de a vedea în fine scrisæ negru
pe alb realitatea».
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Litvinov a ræspuns cæ accepta sæ redactez un act între el øi mine cu condiflia
ca sæ nu°l cifrez, ci sæ°l aduc personal la cunoøtinfla guvernului român, dat
fiind teama de indiscrefliuni.

Alætur actul redactat la Montreux la 21 iulie 1936, atrægând atenflia
Domniei Voastre cæ suntefli singura persoanæ în România care°l posedæ.

Væ rog din tot sufletul sæ nu depunefli acest act la Ministerul de Externe
øi sæ nu°i comunicafli conflinutul ministrului nostru la Moscova,29 dat fiind
cæ — cu regimul actual din Rusia — aø putea sæ fac un ræu unui om care,
dupæ cum vefli vedea, a avut, la acel moment, bune intenfliuni faflæ de noi.

Prin articolul 1, asistenfla mutualæ ruso°românæ nu era fæcutæ contra unei
flæri special vizatæ, dar generalæ contra oricærui agresor european. În conse-
cinflæ, nu era vorba de un act îndreptat împotriva Germaniei, ci de un mijloc
de a apæra securitatea României øi împotriva Ungariei øi împotriva Bulgariei.

Prin articolul 2, doream ca fiecare din cele douæ flæri sæ intre în acfliune
numai când Franfla ar fi intrat în acfliune.

Aceastæ clauzæ este reprodusæ din tratatul ceho°rus30, pentru cæ nu doream
sæ apar mai catolic decât Papa.

Dar, cum Franfla a tergiversat — precum îi este obiceiul — cu pactul
unic propus de Mica Înflelegere, nicio îndoialæ cæ n°am fi refuzat unul din
instrumentele de securitate care ni se ofereau pe motivul cæ n°am putut
obfline douæ, astfel ca sæ nu ræmânem cu niciunul.

Clauzele esenfliale, care se impun înainte de toate atenfliunii noastre, sunt
clauza 3 øi 4, acceptate°n scris de Litvinov færæ nicio condiflie.

În adevær, articolul 3 spune cæ: «Guvernul lui URSS recunoaøte cæ, în vir-
tutea diferitelor obligafliuni de asistenflæ, trupele sovietice nu vor putea niciodatæ
sæ treacæ Nistrul færæ o cerere formalæ a Guvernului regal român în acest scop,
dupæ cum Guvernul regal al României recunoaøte cæ trupele române nu vor
putea niciodatæ sæ treacæ Nistrul spre URSS færæ o cerere formalæ a Guvernului
lui URSS.»

Aøadar omul care a fost acuzat cæ a autorizat trecerea ruøilor peste Nistru,
nu numai cæ n°a fæcut acest act, dar poseda în scris garanflia rusæ cæ o asemenea
trecere nu poate sæ aibæ loc færæ o cerere formalæ a Guvernului regal român.
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În fine, prin articolul 4 se stipuleazæ cæ: «La cererea Guvernului regal
al României, trupele sovietice vor trebui retrase imediat din teritoriul româ-
nesc la est de Nistru, dupæ cum la cererea lui URSS trupele române vor trebui
retrase imediat din teritoriul lui URSS la vest de Nistru.»

Ce formulare mai claræ s°ar fi putut gæsi pentru a stabili cæ Nistrul e
într°adevær fruntaria între România øi URSS?

Acest act urma sæ fie oficializat în septembrie 1936 la Geneva, cu prilejul
Adunærii Ligii Nafliunilor.

Dar la 29 august al aceluiaøi an, færæ preaviz de niciun fel, am fost demis
din funcfliunile mele ministeriale printr°o simplæ telegramæ de care n°am
avut cunoøtinflæ decât a doua zi31 øi a cærei copie fotograficæ v°o anexez.

În septembrie 1936, bolnav la St.°Moritz, am fost întrebat de Litvinov
dacæ am depus la Ministerul de Afaceri Stræine actul ce redactasem la
Montreux.

Am ræspuns: «Nu, deoarece mi°ai cerut sæ fac comunicarea la Bucureøti
în persoanæ øi în ræstimp am fost demis din calitatea de ministru de Afaceri
Stræine».

Litvinov a replicat: «E bine aøa, cæci noi consideræm cæ condifliunile în
care ai fost îndepærtat din guvern echivaleazæ cu o schimbare a politicii
externe a României».

Bineînfleles cæ am protestat din ræsputeri contra acestei afirmafliuni.32

Pe de altæ parte, Litvinov nu prevedea schimbarea politicii externe a lui
URSS øi a Germaniei.

Prin urmare, dacæ n°aø fi fost izgonit din guvern færæ rafliune, cæci domnul
Tætærescu, în telegrama ce mi°a dat, afirma cæ va duce mai departe — færæ
nicio alterare — acfliunea externæ în cadrul politicii ce am fæcut în numele
flærii øi dacæ actul de la Montreux cæpæta forma oficialæ, cum un pact de
alianflæ cu Franfla nu s°a fæcut, cum Franfla a abandonat Cehoslovacia33 în
1938, cum n°aveam prin tratatul româno°polonez34 decât obligaflii faflæ de
Rusia, iar nu de Germania, øi cum la 24 [23 — n.n. G.G.P.] august 1939
Germania a fæcut un tratat de alianflæ — cel puflin pentru o vreme — cu
URSS, România n°ar fi fost supusæ nici exigenflelor ruseøti, dar în special
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nici exigenflelor ungureøti øi bulgæreøti, cæci ea era direct aliata Rusiei øi
devenea indirect aliata Germaniei.

Pierderea Basarabiei øi atitudinea ostilæ nouæ a lui URSS în timpul acfliunii
de mutilare întreprinsæ împotriva noastræ de Ungaria øi Bulgaria se datoreøte
celor care, dând mandate internaflionale unui membru din guvern ca sæ încheie
un pact de asistenflæ mutualæ cu un puternic stat vecin, nu numai cæ nu°l
întreabæ care a fost rezultatul negociafliunilor ce a fost însærcinat sæ ducæ, dar
îi øi ridicæ, prin simplæ telegramæ, calitatea în virtutea cæreia negocia.

Am atras din timp atenflia celor în drept asupra mæsurilor de luat øi a
pericolului revizuirilor parfliale. Dar, în zadar.

Dumneavoastræ, domnule general, cu un instinct naflional care mi°a fost
dat sæ°l constat de numeroase ori, afli fost singurul român în flaræ care afli
protestat contra cedærii Basarabiei,35 cedare pe care — nu øtiu pentru ce
rafliuni — diriguitorii noøtri o considerau ca o primæ de asigurare a
Transilvaniei, în loc sæ vadæ, cum afli fæcut°o dvoastræ, un prim pas al
dezagregærii unitæflii noastre naflionale înfæptuite cu atâtea sacrificii de la
1916 la 1921.

Crezând cæ e de datoria mea sæ aduc la cunoøtinfla conducætorului statului
român cele ce preced øi repetând rugæciunea de a pæstra un caracter strict
personal øi confidenflial actului lui Litvinov, am onoarea sæ væ rog, domnule
general, a primi încredinflarea sentimentelor mele de prea înaltæ stimæ.

(ss.) N. Titulescu“36

„Prezenta scrisoare e mai mult un strigæt de durere“

La 23 octombrie 1940, Nicolae Titulescu adresa conducætorului statului
de la acea datæ, generalul Ion Antonescu, o scrisoare din Cannes.37 Rândurile
fostului øef al cancelariei diplomatice româneøti transcriu toatæ durerea sa
de patriot însingurat, de om scos din sfera vieflii politice active, care nu°øi
mai putea servi flara, pe mæsura dorinflelor øi capacitæflilor sale. Trecând peste
resentimente — øi avea motive sæ aibæ destule, renunflând la mândria sa
binecunoscutæ — la aceasta øi nu la orgoliu, cæci el nu a fost niciodatæ un
orgolios în accepfliunea mæruntæ, restrictivæ, a cuvântului, Nicolae Titulescu
cerea sæ fie reintegrat în serviciul diplomatic românesc, convins fiind cæ
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experienfla sa putea folosi flærii, oriunde ar fi fost chemat sæ o reprezinte.
Cererea sa — riguros fundamentatæ logic, deøi expresia este adeseori sen-
timentalæ øi pateticæ — probeazæ færæ putinflæ de tægadæ conøtiinfla profund
patrioticæ care i°a patronat øi susflinut toate demersurile.

„Scumpe Antonescu,
De când nu ne°am mai væzut, viafla mea a fost un adeværat chin, astfel

încât prezenta scrisoare e mai mult un strigæt de durere pe care legæturile
noastre de prietenie mæ îndrituesc sæ fli°l adresez.

Mai întâi, pumnul de prieteni ce credeam atât de devotafli pentru cæ
fæcusem atât de mult pentru ei, treptat m°a pæræsit.

Pentru unul din ei,38 cel mai de aproape, cel pentru care mi°am dat eu
de trei ori demisia din calitatea de ministru ca s°o poatæ dobândi39 øi el øi
a cærui datorie ar fi fost sæ fie alæturi de mine în aceste momente grele, m°a
pæræsit øi el, antrenând øi pe ceilalfli în înscrierea în Partidul Frontului
Renaøterii Naflionale, færæ a mæ preveni. Øi când, revæzându°l în Franfla l°am
întrebat: «Prin „Universul“ era sæ aflu miøcærile voastre politice?», el mi°a
ræspuns: «Da, deoarece „Universul“, ca ziar, væ parvine mai sigur decât o
scrisoare»...40

Ce sæ°fli mai spun de ceilalfli? Ce sæ°fli mai spun de legenda pe care°au
inventat°o cæ m°aø fi înscris eu în acest partid, fapt care, de°ar fi fost adeværat,
ar fi fost trâmbiflat cu surle de presa noastræ.

Apoi, nefericiri de ordin privat asupra cærora nu vroiesc sæ mæ întind,
pentru cæ au la bazæ vârsta øi boala altora øi doresc sæ ræmân un gentleman.

Dacæ ai cunoaøte realitatea, nu povestirile, ai vedea cât am suferit, dat
fiind mai ales cæ unul din nepoflii mei41 a gæsit cu cale sæ ia cauza adversæ
mie în mânæ, atunci când de numeroøi ani nu ne mai vorbeam.

De altfel, mama lui, adicæ sora mea42 pe care o cunoøti de la Londra,
l°a dezavuat øi este lângæ mine.

În fine, øi mai presus de toate, iatæ°mæ intrat în al cincilea an de când
nu mæ mai ocup de niciuna din chestiunile interesând statul român.

Vei vedea, din raportul politic ce fli°am fæcut, cum s°au creat în jurul
meu legende bizuite pe nimic, de cætre acei chiar pentru care lucram øi nu°mi
precupefleam nicio trudæ.
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Recunosc cæ din punct de vedere pecuniar situafliunea de jurisconsult
consultant internaflional e preferabilæ celeia de diplomat.

Dar, când timp de 20 ani de°a rândul munca la care te°ai dedat,
sacrificând cea mai lucrativæ carieræ, a fost apærarea intereselor statului, nu
pofli sæ nu resimfli cæ apærarea intereselor particulare nu mai poate constitui
un aliment sufletesc suficient.

Îmi dau însæ bine seama cæ°n politicæ øi legendele bine propagate consti-
tuiesc fapte, precum îmi dau iaræøi seama de determinismul geopolitic actual,
pe care trebuie sæ°l iau în considerare.

Dar cred cæ independenfla ce°ai putut pæstra politicii noastre îfli îngæduie
sæ întrebuinflezi un român care°a dobândit o experienflæ specialæ, prin însær-
cinærile sale trecute, nu pe scena mare internaflionalæ, dar pe scene secundare,
însærcinæri care nu pot face umbræ nimænui.

De aceea, færæ sæ simt nicio umilinflæ, mæ adresez dumitale ca sæ°fli cer
conducerea unei legafliuni puflin importantæ øi îndepærtatæ, ca sæ mæ uite
oricine unde sunt.

De pildæ, aø primi azi øi legafliunea din Berna, øi pe cea din Lisabona,
dar mai ales una din America de Sud, ca cea din Buenos°Aires.

Øtiu cæ ai suprimat legafliunea din Rio de Janeiro, dându°i acelaøi diri-
guitor ca cel al legafliei din Argentina.

Sæ°mi fie permis sæ°fli spun — independent de chestiunea personalæ despre
care°fli scriu — România trebuie sæ°øi aibæ reprezentanfla ei în fiecare din
aceste state, gelozia lor bine cunoscutæ putând sæ vatæme mult interesele
noastre atât de mult lezate prin greøelile trecutului.43

Dac°ar fi vorba de o legafliune în America de Sud, fliu sæ adaug cæ climatul
de la Rio de Janeiro nu convine sænætæflii mele, pe când cel din Argentina,
da.

Nu°fli pofli închipui cât m°am fræmântat ca sæ øtiu dacæ pot sæ°fli scriu
o scrisoare de felul acesteia sau nu.

Ceea ce m°a determinat în sens afirmativ, e un raflionament simplu:
a) Întâi cæ scrisoarea era adresatæ unui prieten ca dumneata, care m°a
cunoscut ani de zile. b) Ce fac de fapt scriindu°fli aceastæ scrisoare?
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Îmi pun serviciile mele la dispoziflia statului român øi a conducætorului
lui, færæ nicio pretenfliune trasæ din situafliunile înalte pe care le°am ocupat
în trecut.

În fond, eu ofer munca mea colectivitæflii române în condifliuni de
modestie.

De ce ar fi ruøine sæ scriu astfel?
Øi°mi vei face cinstea sæ crezi cæ unui alt øef de stat nu i°aø fi adresat o

scrisoare ca prezenta.
Pricep politica externæ pe care°o duci ca o consecinflæ a grelei moøteniri

ce°ai fost silit s°accepfli.
Mi°ar face plæcere sæ pot lucra cu dumneata, chiar într°o capacitate

restrânsæ, aøa cum lucram pe vremuri cu Vintilæ Brætianu.
Doi români care se iubeau între ei øi°øi iubeau deopotrivæ flara.
Inutil sæ°fli spun cæ te rog sæ consideri aceastæ scrisoare ca strict confidenflialæ.
Dacæ crezi cæ pofli sæ°i dai o urmare afirmativæ, fli°aø fi îndatorat sæ°mi

telegrafiezi la Cannes, Hotel Carlton.
Rog primeøte, scumpe Antonescu, sentimentele mele de afectuoasæ

prietenie.
(ss.) N. Titulescu

Cannes, 23 octombrie 1940.
P.S. Mi°am frânt umærul astæ iarnæ la St.°Moritz øi de aceea sunt silit

sæ scriu chiar aceastæ scrisoare la maøinæ.
Mæ vei ierta.“44

Nu cunoaøtem un ræspuns la aceastæ scrisoare. El se poate însæ uøor stabili
pe bazæ de analogie. Pe o telegramæ transmisæ de Legaflia României la Londra,
în decembrie 1940, Ion Antonescu punea urmætoarea rezoluflie: „Se va atrage
atenflia tuturor sæ înceteze cu sistemul titulescian care a fæcut o nenorocitæ
øcoalæ“.45

Unii cercetætori continuæ sæ creadæ în existenfla unui ræspuns:
„Nu cunoaøtem ræspunsul generalului Antonescu — afirmæ Laurenfliu

Guflicæ°Florescu — însæ urmærind schimbul epistolar dintre cele douæ
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personalitæfli, ne exprimæm speranfla cæ cercetarea øtiinflificæ va reuøi sæ°l scoatæ
la lumina istoriei.

Deocamdatæ istoricii români iau mai mult în calcul ipoteza inexistenflei
ræspunsului, a refuzului antonescian faflæ de solicitærile titulesciene. Chiar
øi în aceastæ ipotezæ, atitudinea generalului Antonescu poate fi motivatæ
de noua orientare politicæ a României, într°un context internaflional în care
Germania øi Italia ar fi væzut «reabilitarea» lui Titulescu o declaraflie de
ræzboi“.46

Fiind sigur cæ nu existæ un ræspuns — s°ar fi gæsit în 65 de ani de cercetæri
— exegetul menflionat se græbeøte — nedându°øi seama cæ se contrazice la
distanflæ de numai câteva rânduri — sæ acorde circumstanfle atenuante lui
Ion Antonescu.

Dincolo de circumstanfle, ræmâne faptul cæ n°a existat niciun ræspuns.
Trist, dar adeværat!

NOTE

1 La 4 septembrie 1940, Cabinetul condus de Ion Gigurtu a fost obligat sæ demisioneze. S°a
format un nou guvern condus de generalul Ion Antonescu. La 5 septembrie 1940, Constituflia
din februarie 1938 a fost suspendatæ. Generalul Ion Antonescu a fost învestit cu depline puteri.
La 6 septembrie 1940, Regele Carol al II°lea a abdicat în favoarea fiului sæu, Mihai I.

2 V.Fl. Dobrinescu, Plata øi ræsplata istoriei (Titulescu, Antonescu øi relafliile anglo°române din
anii ’20), Editura Neuron, Focøani, 1995, passim.

3 6 iulie 1927–30 iulie 1928; 20 octombrie 1932–12 ianuarie 1933; 14 ianuarie 1933–9
noiembrie 1933; 14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie–28 septembrie 1934; 10 oc-
tombrie 1934–29 august 1936.

4 Cf. Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937) (ediflie îngrijitæ de George G. Potra,
Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea), Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Enciclopedicæ,
Bucureøti, 1994, pp. 140–151.

5 Konstantin von Neurath (1873–1956). Diplomat øi om de stat german. Ministru de Externe
(1932–1938).

6 La 30 august 1940, la Viena, s°au semnat documentele „arbitrajului“ germano°italian
(„Dictatul de la Viena“) prin care partea de nord°vest a Transilvaniei (43.492 km2 øi 2.667.000
locuitori, în majoritate români) este smulsæ României øi predatæ Ungariei horthyste.

7 La 30 ianuarie 1933, Partidul Naflional Socialist al Muncii din Germania a venit la putere.
Adolf Hitler a devenit cancelar.
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8 Nicolae Titulescu, op. cit., pp. 172–191; cf. øi George G. Potra, La politica exterior de Rumania
(1932–1936) y el régimen mussoliniano, în „Rumania–Páginas de Historia“, an XI, nr. 2–3, 1986,
pp. 190–219.

9 Vizita oficialæ a lui Nicolae Titulescu în Franfla s°a desfæøurat în perioada 2–14 februarie
1928.

10 La 16 noiembrie 1930, preøedintele Franflei conferæ lui Nicolae Titulescu Cordonul Legiunii
de Onoare a Franflei. La 5 decembrie 1930, înaltul ordin va fi remis diplomatului român de
ambasadorul Franflei la Londra, Aimé Joseph de Fleuriau. „La 3 1/2 venit ambasadorul Franflei
øi mi°a remis insemnele øi decretul (16 noiembrie) al[e] Cordonului Legiunii de Onoare. Curios:
un decret iscælit duminicæ? 16 noiembrie“ — Nicolae Titulescu, Însemnæri zilnice, Londra,
5 decembrie 1930, Arhiva Fundafliei Europene Titulescu. Cu aceastæ ocazie, Nicolae Titulescu
a primit numeroase felicitæri. Gabriel Ernest Paul Puaux, ministrul Franflei la Bucureøti, îi scria
lui Nicolae Titulescu printre altele: „Niciun prieten al Franflei nu îl va purta cu mai multæ demnitate
ca dumneavoastræ“ — Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, vol. I
(1921–1931), partea a II°a, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, doc. nr. 358, p. 1 058.

11 La capætul vizitei oficiale întreprinse în Italia, între 9 øi 16 septembrie 1926, Alexandru
Averescu, prim°ministru al guvernului român, a semnat, la 16 septembrie 1926, cu Benito
Mussolini, prim°ministru al Italiei, Pactul de amiciflie øi colaborare cordialæ între România øi Italia.
A fost ratificat de România la 28 martie 1927, iar de Italia la 9 iunie 1927. Începând din 1932,
tratatul (încheiat iniflial pe 5 ani) a fost prelungit din 6 în 6 luni, ultima prelungire fæcându°se
la 17 iulie 1933, prin care valabilitatea tratatului s°a extins pânæ la 17 ianuarie 1934.

12 În calitate de ministru de Externe, Nicolae Titulescu a vizitat Italia în perioada 24 ianuarie–
1 februarie 1928. Nicolae Titulescu a avut 4 întâlniri cu øeful guvernului italian, Benito Amilcare
Andreea Mussolini (24, 25, 26 øi 30 ianuarie 1928) (Nicolae Titulescu, Însemnæri zilnice, 1928
— Arhiva Fundafliei Europene Titulescu). În capitala romanæ, Nicolae Titulescu a avut întâlniri
cu alfli lideri politici øi guvernamentali, printre care citæm: Tommaso Tittoni, preøedintele Senatului
(28 ianuarie 1928); Giuseppe Volpi di Misurata, ministru de Finanfle (26 ianuarie 1928); Luigi
Federzoni, ministru de Interne (28 øi 29 ianuarie 1928); Alfredo Rocca, ministru de Justiflie (28
øi 30 ianuarie 1928); Pietro Fedèle, ministru al Instrucfliunii (27 øi 28 ianuarie 1928); Pietro
Badoglio, øeful Statului Major General Italian (27 ianuarie 1928); Dino Grandi di Mordano,
subsecretar de stat øi director al Direcfliei Politice din Ministerul Afacerilor Stræine (24, 26, 27,
28 øi 30 ianuarie 1928) — Nicolae Titulescu, Însemnæri zilnice, 1928 — Arhiva Fundafliei Europene
Titulescu.

13 16 februarie 1933.
14 Pompeo Aloisi (1875–1949). Diplomat italian. Reprezentant al Italiei la Societatea Nafliunilor

(1932–1936).
15 Cf. Eliza Campus, „Pactul cvadripartit“ (1933), în Omagiu lui P. Constantinescu°Iaøi. Cu

prilejul împlinirii a 70 de ani, Editura Academiei RPR, Bucureøti, 1965, pp. 593–599; Dinu C.
Giurescu, România øi „Pactul celor patru“, în „Lumea“, 15 august 1968, pp. 22–23; Idem, La
diplomatie roumaine et le Pacte des quatre (1933), în „Revue Roumaine d’Histoire“, VIII, nr. 1,
1969, pp. 77–102.
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16 Paul van Zeeland (1893–1973). Economist øi om de stat belgian. Preøedinte al celei de a
XVI°a sesiuni ordinare a Adunærii Societæflii Nafliunilor.

17 Væ rog sæ facefli sæ înceteze acest scandal! (fr.).
18 Væ rog dafli°i afaræ pe aceøti sælbatici! (fr.).
19 Ion Lugoøianu (1890–1957). Jurist, om politic øi diplomat român. Trimis extraordinar øi

ministru plenipotenfliar pe lângæ Quirinal (1933–1937).
20 În primævara lui 1937, Nicolae Titulescu face ziarului „Universul“ declaraflii, prin care aduce

precizæri în legæturæ cu incidentul provocat la Societatea Nafliunilor de ziariøtii italieni, în øedinfla
când s°a dat cuvântul Negusului Abisiniei — „Universul“, 27 aprilie 1937.

21 Cf. Nicolae Titulescu, op. cit., pp. 100–139.
22 La 14 iulie 1935.
23 2 mai 1935. Diplomaflia româneascæ a sprijinit încheierea tratatului franco°sovietic, Nicolae

Titulescu participând chiar la redactarea textului.
24 Conferinfla internaflionalæ pentru stabilirea regimului strâmtorilor Mærii Negre (22 iunie–20

iulie 1936).
25 Constantin I. Turcu, Dialog diplomatic Titulescu–Tætærescu. 1936. Geneva–Bucureøti (I–III),

în „Lumea“, an XXX, nr. 30 (1 497), 23–29 iulie 1992, pp. 26–27; an XXX, nr. 31 (1 498),
30 iulie–5 august 1992, pp. 22–23; an XXX, nr. 32 (1 499), 6–12 august 1992, pp. 38–39.

26 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“, în „Adeværul literar øi artistic“, an XI,
nr. 606, 26 februarie 2002, pp. 3, 7.

27 Nicolae Titulescu, Documente diplomatice (ediflie îngrijitæ de George Macovescu, Dinu C.
Giurescu, Gheorghe Ploeøteanu, George G. Potra, Constantin I. Turcu; studiu introductiv de
George Macovescu), Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, doc. nr. 470, pp. 796–797.

28 Ibidem, pp. 795–796.
29 Grigore Gafencu (1892–1957). Jurist, diplomat, publicist, om politic øi de stat român.

Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Moscova (10 august 1940–22 iunie
1941).

30 Semnat la 16 mai 1935.
31 Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937), pp. 33–65.
32 Antonescu. Mareøalul României øi ræsboaiele de reîntregire, vol. III (Mærturii øi documente

coordonate øi îngrijite de Iosif Constantin Drægan), Veneflia, Editura Nagard, Cannaregio, 1989,
pp. 71–72.

33 Trimitere la Conferinfla de la München (Benito Mussolini, Arthur Neville Chamberlain,
Edouard Daladier, Adolf Hitler) — 29–30 septembrie 1938 — încheiatæ cu semnarea Acordului
de la München care impunea Cehoslovaciei cedarea cætre Germania a regiunii sudete.

34 Convenflia de alianflæ defensivæ româno°polonæ s°a semnat la Bucureøti la 3 martie 1921.
A intrat în vigoare la 25 iulie 1921.

35 Basarabia a constituit dupæ 1989 obiectul a foarte numeroase articole, studii øi lucræri,
abordând inclusiv ocuparea ei de cætre trupele sovietice, atitudinea forflelor øi personalitæflilor politice,
poziflia Marilor Puteri, regimul stalinist de ocupaflie. Pentru o bibliografie cvasicompletæ, vezi
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Ion Constantin, România, Marile Puteri øi problema Basarabiei, Editura Enciclopedicæ,
Bucureøti, 1995, pp. 265–280.

36 AMAE, Fond 77 T 34, vol. Scrisori originale.
37 Færæ nicio bazæ, se afirmæ de cætre unii: „Ataøatæ memoriului menflionat, diplomatul român

îi trimitea lui Antonescu o scrisoare, datatæ 23 octombrie 1940“ — Laurenfliu Guflicæ°Florescu,
Destine intersectate: Nicolae Titulescu øi Ion Antonescu, expunere la cea de-a VII-a ediflie a Zilelor
„Nicolae Titulescu“ — 1997, Inspectoratul pentru Culturæ Olt, Complexul memorial „Nicolae
Titulescu“, în „Caietul simpozionului“, p. 35.

38 Savel Rædulescu.
39 „La 11 venit Savel, care mi°a spus cæ e trimes de Mironescu, pentru a°mi comunica cæ

Prinflul Nicolae a refuzat a°i semna decretul de ministru, deøi i s°a spus cæ e o numire cerutæ de
mine. Mi°am dat telegrafic demisia de m[inistru] la Londra. // Dacæ dupæ Haga, Regenfla refuzæ
un lucru aøa mic øi drept, ce mai caut unde sunt?“ — Nicolae Titulescu, Însemnæri zilnice, Paris,
9 februarie 1930, Arhiva Fundafliei Europene Titulescu. Câteva zile mai târziu, la 12 februarie
1930, Înalta Regenflæ, proprio motu îl decora pe Nicolae Titulescu cu Ordinul „Carol I“, Cordon.
Primind informaflia despre aceastæ decorare, Nicolae Titulescu, care n°a putut fi cumpærat, nici
cu bani, nici cu decoraflii, nota: „Aøtept rezultatul cu Savel, cæ øi°ar putea oricineva închipui cæ
voi læsa aceastæ chestie pentru decoraflie?! Se înøalæ cine ar crede°o“ — Ibidem, Paris, 12 februarie
1930. Atitudinea categoricæ exprimatæ de Nicolae Titulescu a avut ecou. La 21 februarie 1930,
prin Decret Regal, Savel Rædulescu a fost numit ministru plenipotenfliar, cls. II. Øocant este faptul
cæ numirea a avut loc cu data de 1 ianuarie 1930 — cf. Horia Dumitrescu, Diplomatul Savel
Rædulescu, Editura Pallas, Focøani, 2003, pp. 49, 210.

40 Iatæ ce nota Nicolae Titulescu în altæ parte, dovadæ cæ l°a afectat profund: „Ieri, prin lege,
în România s°a fæcut un partid unic, Frontul Renaøterii Naflionale. Se spune cæ Mihalache ar fi
intrat, iar Maniu øi Dinu Brætianu, nu (Mihalache n°a intrat). Au intrat Savel [Rædulescu] øi
Gigi [Sergiu Neniøor], færæ sæ mæ previe øi færæ sæ°mi anunfle mæcar faptul împlinit“ — Nicolae
Titulescu, Însemnæri zilnice, Monte Carlo, 17 decembrie 1938.

41 Credem cæ este vorba de Sergiu Neniøor, fiul Corneliei Neniøor, fost secretar personal al
lui Nicolae Titulescu. Pledeazæ în acest sens urmætoarele: în testamentul din 18 noiembrie 1937,
el apare — ca „scumpul meu nepot“ — printre executorii testamentari alæturi de Savel Rædulescu
øi Nicolae Raicoviceanu; în testamentul din 5 ianuarie 1940, Sergiu Neniøor nu mai apare, locul
sæu fiind luat de Gheorghe Neniøor; acesta din urmæ, øi nu Sergiu Neniøor, este desemnat legatar
universal în testamentul din 4 martie 1940 — AMAE, Fond 77 T 34, vol. Scrisori originale.

42 Cornelia Neniøor.
43 Pentru importanfla acordatæ de cætre Nicolae Titulescu Americii Latine în viafla internaflionalæ,

relafliilor României cu aceste state, pentru acfliunile omului politic øi diplomatului român consacrate
stabilirii de relaflii diplomatice øi dezvoltærii raporturilor cu aceste state øi pentru conlucrarea lor
pe plan internaflional, în primul rând în cadrul Societæflii Nafliunilor, vezi: Virgil Cândea, Constantin
I. Turcu, România øi America Latinæ, Editura Politicæ, Bucureøti, 1970, passim; Constantin I.
Turcu, Nicolae Titulescu øi statele latino°americane, în „Tribuna“, an X, nr. 12 (477), 24 martie
1966, p. 5; Idem, România — America Latinæ. Antipozii înrudifli, în „Contemporanul“, nr. 11
(1 844), 12 martie 1982; Idem, Nicolae Titulescu øi colaborarea României cu flærile Americii Latine
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la opera de pace øi colaborare internaflionalæ, în Mari figuri ale diplomafliei româneøti, Nicolae Titulescu,
Editura Politicæ, Bucureøti, 1982, pp. 86–104; Idem, Nicolae Titulescu et la collaboration de la
Roumanie avec les pays de l’Amerique latine à la Societé des Nations, în „Revue Roumaine des Etudes
Internationales“, an XVI, nr. 4–6 (60–61), 1982, pp. 321–325.

44 S., Cannes, 23 octombrie 1940, Nicolae Titulescu cætre Ion Antonescu — AMAE, Fond
77 T 34, vol. Scrisori originale. Demersul lui Nicolae Titulescu este ironizat penibil de Mihai
Pelin, care afirmæ cu malifliozitate: „La începutul anului 1941, politica externæ promovatæ de
distinsul orator øi marele european Nicolae Titulescu era clasatæ de mult printre episoadele
premergætoare falimentului pæcii continentale, în general, øi al României, în special. Iar promotorul
ei era, pur øi simplu, un om uitat, scos pe marginea lumii de tumultul evenimentelor. Ca sæ spunem
lucrurilor pe nume, marele personaj retranøat la Cannes nu°øi oferise serviciile, ci solicitase o
sinecuræ, într°un moment în care sinecuriøtii, la Bucureøti, nu prea mai erau agreafli“ — Mihai
Pelin, Moartea lui Nicolae Titulescu (Ecouri øi atitudini la Bucureøti, în primævara anului 1941),
în „Nafliunea“, an II, nr. 7 (34), martie 1991, p. 5. Retorica lui Mihai Pelin întristeazæ profund,
fæcând un veleitar øi un profitor din cel care, la 23 octombrie 1940, îøi punea serviciile la dispoziflia
statului român, îøi oferea capacitæflile în slujba colectivitæflii române. Cæ Ion Antonescu nu°l mai
putea integra pe Nicolae Titulescu într°un post diplomatic poate fi acceptat. Cæ Ion Antonescu
nu i°a dat lui Nicolae Titulescu niciun ræspuns, fie chiar øi indirect, nu mai poate fi de înfleles.
Ceea ce apare însæ de°a dreptul, øi în cea mai mare mæsuræ, inacceptabil este afirmaflia cæ Nicolae
Titulescu solicita o sinecuræ. Nu credem — în ce ne priveøte — cæ Ion Antonescu avea el însuøi
o asemenea impresie, cu atât mai mult cu cât cunoøtea condiflia economico°financiaræ a fostului
ministru de Externe, propunerile care i se fæcuseræ øi aranjamentele pe care le obflinuse pe alte
planuri. Sæ conchidem spunând cæ devotamentul faflæ de Ion Antonescu — abandonat între timp
— îi obnubileazæ domnului Mihai Pelin capacitatea de a judeca obiectiv situaflii øi persoane, locul
øi rostul acestora în istoria naflionalæ, semnificaflia gesturilor lor în contexte date.

45 T.c., nr. 1 256, Londra, 18 decembrie 1940, Florescu cætre MAS — AMAE, Fond Anglia,
vol. 14. Pentru cunoaøterea sentimentelor foarte contradictorii ale lui Ion Antonescu faflæ de Nicolae
Titulescu cf. Larry Watts, În serviciul Mareøalului, vol. II, Jan Dumitru Verlag, München, 1985,
pp. 75–78.

46 Laurenfliu Guflicæ°Florescu, op. cit., p. 36.
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La 7 decembrie 1937, Nicolae Titulescu s°a hotærât (mai bine zis a împær-
tæøit unor colaboratori hotærârea) sæ candideze în alegerile generale pentru
Camera Deputaflilor.

Nicolae Titulescu îøi exprimase public, în mai multe rânduri, dorinfla
de a reveni în flaræ, de a se implica în viafla politicæ internæ øi de a°øi relua
activitatea de profesor la Facultatea de Drept din Bucureøti.

Erau întrunite condifliile pentru ambele opfliuni. Fusese confirmat ca
senator de drept øi primise din partea Consiliului profesoral al Facultæflii
de Drept asigurærile de acordare a unei catedre.

Ceea ce a surprins însæ a fost hotærârea lui Nicolae Titulescu de a candida
pentru Camera Deputaflilor.

La prima vedere, ea pærea de neînfleles, întrucât Nicolae Titulescu fusese
recunoscut ca senator pe viaflæ, avea pe deplin asiguratæ posibilitatea de a
se manifesta public la tribuna parlamentaræ.

Avem toate motivele sæ credem cæ cel care l°a determinat pe Nicolae
Titulescu sæ ia decizia de a candida pentru un post de deputat a fost însuøi
Iuliu Maniu, dupæ cum avem toate motivele sæ credem cæ Nicolae Titulescu
a acceptat solicitarea atât pentru rafliuni de politicæ generalæ, dar øi pentru
rafliuni personale, subiective.
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George G. Potra

Un paradox politic. Senatorul Nicolae Titulescu
candideazæ pentru un post de deputat*

1 Comunicare cu titlul Nicolae Titulescu la alegerile din 1937. Un paradox politic. Senatorul
candideazæ pentru un post de deputat, susflinutæ sub auspiciile Fundafliei Europene Titulescu øi
Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale — Secflia de Istorie a Relafliilor
Diplomatice Româneøti, Casa Titulescu, Bucureøti, 16 noiembrie 2007; publicatæ în „Historia“,
an VIII, nr. 74, februarie 2008, pp. 45–50.
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Ce urmæreau Maniu øi Titulescu?

Partidul Naflional fiærænesc asocia o importanflæ deosebitæ candidaturii
lui Nicolae Titulescu pe listele sale, ceea ce ar fi avut — în speranfla sa —
un efect pozitiv nu doar pentru rezultatul concret în alegerile din judeflul
unde s°ar fi angajat în competiflie, ci øi în plan general pentru prestigiul øi
camera de rezonanflæ a campaniei electorale a Partidului Naflional fiærænesc
la nivelul întregii flæri.

Atât Iuliu Maniu, cât øi Nicolae Titulescu înflelegeau sæ dea o lovituræ
Partidului Naflional Liberal. Din rafliuni diferite, dar convergente. Dacæ
Iuliu Maniu gândea la øi acfliona pentru ræsturnarea guvernærii liberale,
pentru revenirea naflional°flæræniøtilor la putere, Nicolae Titulescu nu putea
uita cæ guvernul Tætærescu îl eliminase într°un mod ignobil øi dorea sæ
ræspundæ în mod specific acestei nedreptæfli, gestul fiind mai mult decât o
sfidare, o poziflionare adversæ pe eøichierul politic românesc.

În ceea ce îl priveøte, Nicolae Titulescu dorea sæ reintre în viafla politicæ
printr°un succes electoral, care ar fi putut avea un ecou ræsunætor în materie
de imagine.

Se pun în mod firesc câteva întrebæri:
Procedase Nicolae Titulescu împreunæ cu naflional°flæræniøtii la o analizæ

profundæ øi o evaluare riguroasæ a tabloului politic în momentul respectiv,
a raportului de forfle, a preferinflelor øi disponibilitæflilor electoratului?

S°ar putea presupune cæ nu.
Naflional°flæræniøtii îøi supraevaluau audienfla publicæ, ignorând faptul cæ

cei ce organizau alegerile pæstrau întotdeauna prima øansæ. Nicolae Titulescu
miza, de fapt, exclusiv, pe aura sa internaflionalæ, fæcând abstracflie de faptul
cæ marea masæ a electoratului românesc era preocupatæ øi confruntatæ cu
probleme de politicæ internæ, cu probleme economice øi sociale.

De ce Nicolae Titulescu a luat târziu aceastæ hotærâre øi de ce s°a lansat
târziu în campania electoralæ?

Ambele aceste întrebæri ræmân færæ ræspuns.
Cæ aøa a fost sfætuit de Iuliu Maniu sau cæ nu s°a hotærât el însuøi în

acest sens ræmân simple supoziflii.
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Oricum ar fi, nu putem sæ nu remarcæm faptul cæ s°a greøit.
O campanie blitz, fæcutæ ca om færæ de partid, din afara partidului øi

doar susflinut formal de Partidul Naflional fiærænesc, nu întrunea premisele
succesului scontat.

De ce la Olt?

De ce acceptase Nicolae Titulescu sæ candideze în judeflul Olt?
Din toate informafliile de care dispunem, putem afirma cæ nu a fost

încântat de o candidaturæ în acest judefl øi cæ, deøi a intuit dificultæflile pe
care le°ar fi întâmpinat în acest cadru øi în ciuda reflinerilor exprimate
categoric, a sfârøit prin a ceda insistenflelor lui Iuliu Maniu.

Din unele informaflii furnizate de Constantin Argetoianu, în Însemnæri
zilnice, deducem cæ Nicolae Titulescu a solicitat înscrierea pe listele
Partidului Naflional fiærænesc în judeflul Alba, cæ a fost refuzat elegant, dar
categoric, de Iuliu Maniu, cæci era vorba de fieful electoral al acestuia, cæ
a acceptat, în ultimæ instanflæ, solicitarea lui Iuliu Maniu øi decizia de a
candida în judeflul Olt ca un soi de sacrificiu, nu atât din prietenie faflæ de
liderul naflional°flærænist — øi o avea — cât mai ales din adversitatea faflæ
de naflional°liberali, mai bine zis faflæ de guvernarea lui Gheorghe Tætærescu. 

De ce a insistat Iuliu Maniu ca Nicolae Titulescu sæ candideze în judeflul
Olt? E de presupus cæ Partidul Naflional fiærænesc (liderul sæu) a avut în
vedere originea olteanæ a omului politic øi diplomatului român, legæturile
sale de rudenie în respectiva zonæ, prefluirea de care se bucura în rândurile
locuitorilor.

Ce nu s°a luat suficient în considerare, cu realism øi exactitate, a fost
faptul cæ Partidul Naflional fiærænesc a ignorat sau subapreciat cæ Oltul era
un fief electoral al Partidului Naflional Liberal, cæ Partidul Naflional fiærænesc
nu avea acolo o structuræ de partid amplæ øi bine organizatæ, cæ Nicolae
Titulescu era cea mai importantæ personalitate româneascæ pe scena
internaflionalæ, dar cæ în politica internæ el figura ca un mare absent, cæ
acesteia îi cunoøtea, în mare, problemele, dar nu îi cunoøtea dedesubturile,
jocurile de culise ø.a. Ce nu s°a luat în considerare, dintru început, a fost
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faptul cæ în campania electoralæ Partidul Naflional fiærænesc nu putea oferi
lui Nicolae Titulescu o structuræ de sprijin bine articulatæ, mijloacele de
propagandæ, sprijinite pe relaflii statornice øi fondurile necesare. S°a ignorat
faptul cæ Nicolae Titulescu nu avea experienfla campaniilor electorale din
flaræ, aproape nimeni n°a gândit la faptul cæ aceastæ campanie se desfæøura
într°o lunæ de iarnæ, cæ starea de sænætate precaræ øi temerea de boalæ îl blocau
pe conaflionalul nostru, obiønuit cu marile forumuri internaflionale, dar stræin
coclaurilor comunelor øi satelor oltene.

Rivalii politici îl contestæ

Din rafliuni mai sus evocate øi poate øi din altele, Nicolae Titulescu nu
s°a angajat în luptæ personal øi direct, læsând pe seama unor prieteni øi
colaboratori, care veneau însæ din zona diplomafliei internaflionale øi care
nu erau originari din Olt, øi a unor mijloace de propagandæ, care nu erau
proprii societæflii româneøti de la acea vreme, desfæøurarea campaniei sale
electorale, care, de înfleles, aøa fiind, nu se putea încheia cu un succes.

Acceptarea candidaturii pe listele Partidului Naflional fiærænesc a deter-
minat o adâncæ satisfacflie în rândul liderilor, membrilor øi presei acestui
partid, dar øi o reacflie violentæ din partea partidelor øi formafliunilor adverse. 

Furia liberalilor, gogiøtilor, cuziøtilor øi vaidiøtilor ø.a. avea sæ se reverse
oarbæ asupra lui Nicolae Titulescu, acoperindu°l pe acesta cu un torent de
reproøuri, acuze øi injurii.

Nu pufline ziare neutre sau favorabile fostului ministru de Externe
remarcau faptul cæ — în modul cel mai absurd — asemenea cercuri
contestau lui Nicolae Titulescu dreptul elementar de a intra (reintra) în
viafla politicæ româneascæ. S°au încercat diverse tertipuri pentru scoaterea
lui Nicolae Titulescu de pe listele electorale. Legalitatea candidaturii sale
fiind însæ în afaræ de orice discuflie, Comisia Centralæ Electoralæ a respins
contestafliile împotriva candidaturii lui Nicolae Titulescu, în baza art. 54
din Legea electoralæ, care prevedea cæ o listæ o datæ primitæ este definitiv
primitæ.
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Campania electoralæ

În organizarea øi desfæøurarea campaniei sale electorale de la Olt au reieøit
mai multe neajunsuri generate de evaluæri øi percepflii greøite, de neadec-
væri øi comoditæfli.

S°a dovedit cæ Nicolae Titulescu nu avea experienfla campaniilor electorale
de alegeri din România (mesaj, mijloace øi forme de expresie).

Nu a pornit în campanie cu gândul sæ o piardæ. Era prea orgolios øi
prudent ca sæ se angajeze într°o competiflie cu perspectiva de a o pierde.
Dar nici nu se poate spune cæ s°a angajat în campanie cu toatæ inteligenfla
øi forfla sa acflionalæ pentru a o câøtiga.

E greu de spus de ce aøa øi nu altfel. Se poate afirma cæ au concurat la
o asemenea atitudine vârsta, boala, ruperea de realitæflile spafliului româ-
nesc, faptul cæ nu era o campanie pentru sine, ci prin sine pentru prieteni,
cæ nu o fæcea cu toatæ inima, cedând de fapt la cerere øi la insistenflæ.

S°a angajat târziu în campanie, cu doar zece zile înainte de data pro-
priu°zisæ a alegerilor.

Colaboratorii la care Nicolae Titulescu a apelat au fost puflin numeroøi,
insuficienfli øi neadecvafli pentru acoperirea judeflului.

Indiscutabil, cercul prietenilor lui Nicolae Titulescu s°a restrâns dupæ
29 august 1936. 

În campania electoralæ, posibilitæflile lui Nicolae Titulescu de a°øi alege
suporteri activi au fost limitate øi, mai ræu decât atât, selecfliile au fost cel
puflin neinspirate.

Grav este faptul cæ aceøtia nu cunoøteau viafla politicæ internæ, în general,
øi lumea satelor, în particular, cæ nu aveau experienfla unor campanii
electorale, cæ nu cunoøteau tactici øi proceduri proprii alegerilor; prietenii
lui Nicolae Titulescu s°au limitat uneori la calitatea de observatori øi
comentatori.

Pe cine a trimis Nicolae Titulescu la Olt? Doi diplomafli de excepflie,
pe Savel Rædulescu øi pe Constantin Viøoianu, øi pe nepotul sæu, colonelul
Sergiu (Gigi) Neniøor. Obiønuifli cu aerul capitalelor occidentale, al saloa-
nelor diplomatice øi al marilor conferinfle internaflionale, ei s°au dovedit
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incapabili sæ se adreseze oamenilor de rând, sæ le spunæ vorbe simple, sæ
le ræspundæ întrebærilor øi apelurilor în pufline øi credibile cuvinte, ocolind
orice ambiguitæfli politico°diplomatice.

La fafla locului, li s°au adæugat câteva rude øi câfliva fruntaøi naflio-
nal°flæræniøti din judeflul Olt.

În zilele imediat urmætoare datei de 7 decembrie 1937, Catherine
Titulescu — pusæ imediat la curent de soflul ei în legæturæ cu decizia politicæ
adoptatæ — s°a angajat cu ardoarea în susflinerea moralæ øi fizicæ a soflului
ei, inclusiv a asigurærii gradului de confort la care Nicolae Titulescu flinea
øi la care nu putea renunfla. Din Însemnærile zilnice ale lui Constantin
Argetoianu reiese clar cæ Nicolae Titulescu vroia sæ viziteze neapærat comuna
Tituleøti, sæ facæ din „Castelul“ de la Tituleøti un adeværat cartier general
al campaniei sale electorale øi cæ, din spatele frontului, Catherine Titulescu
funcfliona ca un øef de stat major, lansând øi verificând telefonic dispoziflii
dupæ dispoziflii.

Discursuri la patefon

Formele de propagandæ electoralæ — afiøe øi imprimarea discursului pe
plæci de patefon — la care a recurs Nicolae Titulescu nu aveau legæturæ
cu obiønuinflele româneøti; considerate de unii niøte extravaganfle, asemenea
forme nu au constituit vehicule eficiente pentru mesajele politice ale
candidatului.

Afiøul electoral a fost o producflie parflial nereuøitæ. Mesajul politic nu
a avut adecvarea cerutæ de spafliul geografic øi componenfla electoratului;
portretul lui Nicolae Titulescu fixeazæ un om bætrân, suferind, nu are lumina
unui conducætor øi forfla unui învingætor.

Discursul titulescian pentru alegeri nu a avut altitudinea demersului care
îl fæcuse celebru la tribuna parlamentaræ øi la tribuna internaflionalæ; el nu
a avut forfla øi impactul limbajului direct, simplu; el nu a ræspuns la obiect
durerilor øi aøteptærii marii mase a alegætorilor, preponderent sæteascæ.

Nu ne vom refuza totuøi douæ întrebæri: A fost conceputæ imprimarea
acestui discurs pe plæci de patefon ca o modalitate de a suplini absenfla fizicæ
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a lui Nicolae Titulescu în campania electoralæ sau ca o modalitate com-
plementaræ de a°i multiplica mesajul adresat electoratului oltean? Decizia
de a imprima un asemenea discurs pe plæci de patefon a fost adoptatæ abia
dupæ ce a renunflat la intenflia de a mai fi prezent fizic în campania electoralæ
de la Olt? Oricum, hotærârea a fost luatæ târziu øi, oricât de rapid ar fi fost
finalizatæ, glasul lui Titulescu avea sæ fie auzit târziu øi straniu din pâlniile
gramofoanelor prin satele bântuite de douæ automobile, gestionate se pare,
potrivit unor surse, de Lucreflia (Crefli, Cretzi) Pancu, sora Catherinei
Titulescu.

Nu am putut asculta discul cu discursul înregistrat de Nicolae Titulescu
pentru aceastæ campanie, dar am cunoscut textul în forma adusæ la cunoø-
tinfla opiniei publice prin unele ziare centrale. Am gæsit, de asemenea, în
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe un text aparflinând lui Nicolae
Titulescu pentru aceeaøi campanie electoralæ, færæ precizæri dacæ acesta era
o formæ definitivæ sau o variantæ a lui øi dacæ a fost citit la adunæri electorale
din Slatina sau/øi din alte localitæfli ale judeflului.

Nicolae Titulescu nu a prospectat zona nici direct, nici prin apropiafli
(dispersia localitæflilor sæteøti, drumuri de acces, mijloace de comunicaflie,
opfliunile sau disponibilitæflile politice ale alegætorilor, potenfliale locuri de
întâlnire), campania fiind, într°o oarecare mæsuræ, o improvizaflie.

Nicolae Titulescu a fost profund dezamægit de lipsa de sprijin în campania
electoralæ din decembrie 1937. La sfârøitul lui ianuarie 1938, nota: „Am
telegrafiat lui Savel [Rædulescu] cæ nu mai vreau sæ iau parte la alegeri,
ræmânând senator de drept“. 

De ce nu a venit Titulescu în mijlocul alegætorilor?

În ciuda informafliilor care au circulat în acele zile privind proiectele
viitorului sæu turneu electoral, Nicolae Titulescu nu a reuøit sæ ia contact
direct în judeflul Olt cu alegætorii sæi.

O asemenea situaflie este explicatæ øi prezentatæ diferit de unele ziare øi
personalitæfli.
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Savel Rædulescu, cel mai apropiat colaborator al sæu, nota categoric, la
18 decembrie 1937: „Dl Tit[ulescu] a renunflat de a veni de acum câteva
zile. Bolnav.“

Unii observatori øi comentatori relevau în presæ — aøa cum am identificat
în „Porunca Vremii“ — cæ hotærârea lui Nicolae Titulescu pærea sæ aibæ
legæturæ cu poziflia ostilæ a Partidului Totul pentru fiaræ la reacfliile acestuia
faflæ de articolul Eu øi Garda de Fier øi declarafliile complementare ale fostului
ministru de Externe român.

Afirmând hotærârea miøcærii legionare, în cazul victoriei în alegeri, de
a alinia România alæturi de Germania hitleristæ øi Italia mussolinianæ,
Corneliu Zelea Codreanu, conducætorul legionar, reafirma, la 29 noiembrie
1937, în termeni extrem de sumbri adversitatea ireductibilæ a miøcærii
legionare faflæ de Nicolae Titulescu: „Tinerimea românæ legionaræ […], pe
orice listæ va fi sæ aparæ d. Titulescu, peste orice pact, îl va combate cu
violenfla cea mai mare. // Întreaga tinerime se va opune din toate puterile
la reintrarea acestui om în politica internæ a flærii. // Cu d. Titulescu nu
putem încheia decât un pact de agresiune.“ 

Dincolo de afirmafliile mai sus menflionate, ræmâne realitatea cæ Nicolae
Titulescu nu a participat efectiv la campania electoralæ, nu s°a întâlnit cu
alegætorii, nu a avut posibilitatea sæ°øi transmitæ direct un mesaj øi sæ
exploateze în beneficiul campaniei sale autoritatea numelui sæu øi a presti-
giului sæu pe scena internaflionalæ.

Incontestabil, absenfla fizicæ a lui Nicolae Titulescu în campania electoralæ
avea sæ aibæ repercusiuni asupra rezultatelor. Dacæ ar fi fost prezent, dacæ
ar fi avut contacte directe cu alegætorii, chiar dacæ discursul sæu nu avea
adecvarea cerutæ de problemele momentului politic øi de mediul electoral,
se poate presupune cæ numærul voturilor favorabile ar fi fost mai mare øi
s°ar fi putut califica pe primul loc.

Clasat pe locul doi

Ziua de vot a fost urmæritæ la Slatina, dupæ câte se pare, de tofli membrii
echipei angajate în campania electoralæ pro Titulescu. Iatæ ce nota Savel
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Rædulescu: „Dimineaflæ la 6 la secflia de vot Øcoala de meserii. Tremurat
afaræ de frig. Intrat la 7 cu magistratul — preøedintele secfliei Pantelimonescu
[?]. (Roøiori de Vede). […] Magistratul extrem de scrupulos øi f[oarte]
integru. // Dejunat la Puiu Protopopescu. Stat øi la despuirea scrutinului
pânæ noaptea 12. La Ilie Ionescu, reuniune. La început, rezultate proaste.
La urmæ, rezultatul de la Urøi øi Gura Boului extrem de bine ameliorat øi
schimbat situaflia. Procent 20,5%. Luat locul de deputat. Culcat la 4
dim[ineafla]. 23 ore de nesomn.“

Rezultatele alegerilor comunicate la 21 decembrie 1937 de Biroul
judeflean Olt consemnau victoria lui Alexandru Alimæneøteanu, candidatul
Partidului Naflional Liberal; Nicolae Titulescu, candidatul Partidului
Naflional fiærænesc, s°a plasat pe locul al doilea. Din 42.760 alegætori (din
care au votat 32.706, fiind anulate 468 voturi), Nicolae Titulescu obfline
6 595 voturi. În cele douæ secflii de votare de la Slatina, Nicolae Titulescu
obfline 330 øi, respectiv, 518 voturi; Deleni — 224; Câmpu Mare — 383;
Urøi — 703; Gura Boului (plasa Spineni) — 712; Spineni — 467; Negreni
— 372; Buzeøti — 345; Periefli — 437; Izvoarele — 336; Drægæneøti —
464; Radomireøti — 456; Sprâncenata — 291; Tituleøti — 557.

Câøtigarea unui loc de deputat — pe care l°a cedat prompt, aøa cum se
convenise dintru început, lui Dumitru Cæpæflâneanu, aflat pe poziflia a doua
a listei Partidului Naflional fiærænesc — a fost pentru Nicolae Titulescu
un succes minor. 

Chiar înainte de a se da publicitæflii cifrele oficiale, Nicolae Titulescu
s°a aplecat cu profundæ îngrijorare asupra datelor preliminare, ce indicau
ascensiunea formafliunilor de dreapta øi de extrema dreaptæ, care aveau sæ
obflinæ în cele din urmæ aproape 25% din totalul voturilor.

Nu era greu de bænuit ce va urma. 
Nicolae Titulescu n°a mai aøteptat hotærârea lui Carol al II°lea de a

încredinfla lui Octavian Goga, copreøedinte al Partidului Naflional Creøtin,
formarea guvernului. A intuit corect cæ guvernul Goga°Cuza avea sæ fie
antecamera dictaturii regale; evolufliile ulterioare i°au confirmat dramatic
previziunile.
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Plecæri øi reveniri

La 27 decembrie 1937, Nicolae Titulescu a pæræsit însæ precipitat
teritoriul României færæ a bænui cæ era ultima datæ când avusese prilejul sæ
mai punæ piciorul pe pæmântul natal.

Care a fost motivul real øi imediat care l°a fæcut pe Nicolae Titulescu
sæ pæræseascæ precipitat teritoriul flærii øi de ce anume el n°a mai revenit,
în 1938 øi 1939, pentru a participa la viafla parlamentaræ la care îi dædeau
dreptul calitatea de senator pe viaflæ?

Nu credem cæ problemele de sænætate sunt cele care au determinat ple-
carea intempestivæ a lui Nicolae Titulescu din flaræ. Avem motive sæ credem
cæ era vorba de o „boalæ diplomaticæ“. Cæ nu au fost probleme serioase de
sænætate, øi cu atât mai puflin grave, este dovedit øi de faptul cæ Nicolae
Titulescu pleacæ din Bucureøti pe 27 decembrie, ajunge la Viena pe 28 de-
cembrie, în timpul vacanflei de iarnæ, cæ ræmâne acolo un timp foarte scurt,
pânæ pe 29 decembrie — care exclude o investigaflie complexæ øi cu atât
mai puflin o internare — øi cæ pleacæ la Saint°Moritz, unde întâmpinæ Anul
Nou. Nu dispunem de motivele precise ale plecærii sale din flaræ. Dar le
putem bænui. Ele sunt politice. Atmosfera de ostilitate era evidentæ. Devenea
de°a dreptul sufocantæ. Ameninflærile veneau din mai multe direcflii øi erau
mai categorice ca oricând. Temerea de asasinat nu era o invenflie, atâta timp
cât pericolul unui asasinat pus la cale de Garda de Fier era previzibil. Cât
priveøte întrebærile privind anii 1938 øi 1939, ræspunsul îl gæsim în evolufliile
interne — care însemnau îndepærtarea de democraflie, drumul implacabil
spre un regim dictatorial — øi în evolufliile internaflionale — abandonul,
pas cu pas, al principiilor de drept internaflional, poziflia tot mai agresivæ
a statelor totalitare, slæbiciunea marilor democraflii occidentale, înclinarea
lor spre conciliatorism. Nicolae Titulescu nu îøi mai gæsea locul într°o
asemenea lume. Nu este vorba de o îndepærtare voluntaræ a lui Nicolae
Titulescu din viafla politicæ, ci de imposibilitatea acestuia de a°øi mai afla
putinfla de manifestare pe scena politicæ româneascæ øi la tribuna inter-
naflionalæ.
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Dezamægirea încercatæ cu ocazia vizitei întreprinse în flaræ, øi, mai ales,
probabil, insatisfacflia de a fi væzut cæ Regele Carol al II°lea adusese la putere
un guvern Goga°Cuza — ignorând rezultatele alegerilor øi batjocorind
prevederile constituflionale —, accentuatæ de pæræsirea Partidului Naflional
fiærænesc de unii lideri, l°au determinat pe Nicolae Titulescu sæ cearæ, la
31 decembrie 1937, înscrierea în rândurile acestuia. 

Ce semnificaflie se poate atribui gestului lui Nicolae Titulescu?!
Este neîndoielnic cæ Nicolae Titulescu a dorit sæ°øi exprime public øi

relevant dezamægirea faflæ de orientarea øi prestaflia majoritæflii partidelor øi
formafliunilor politice, pe de o parte, acordul cu linia politicæ a Partidului
Naflional fiærænesc, apærætor al unor opfliuni øi valori democratice øi naflionale,
adversar hotærât al tendinflelor dictatoriale ale lui Carol al II°lea, pe de altæ
parte.

La fel de neîndoielnic ni se pare faptul cæ Nicolae Titulescu a dorit ca
prin acest gest sæ dea indirect o palmæ Partidului Naflional Liberal, mai ales
guvernului Tætærescu, sæ dezavueze în fafla opiniei publice româneøti, øi nu
numai, cu întreaga sa autoritate øi experienflæ de personalitate politicæ de
talie internaflionalæ care înflelegea cæ°i sancflioneze toate compromisurile øi
eøecurile sale.

Iuliu Maniu a acceptat cu deosebitæ satisfacflie gestul lui Nicolae Titulescu.
Chiar dacæ Nicolae Titulescu nu s°a angajat într°o politicæ militantæ — øi
nici n°o putea face în exilul sæu care n°a mai putut fi întrerupt — gestul
sæu, atâta cât s°a putut, a arætat øi øi°a demonstrat întreaga sa greutate în
evoluflia øi destinul partidului, pânæ când unii l°au considerat contraproductiv
sau alflii l°au uitat pur øi simplu.
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În România, corupflia a fost un fenomen endemic. În perioada „dictaturii
carliste“, aceasta a luat proporflii neegalate pânæ atunci.1 Îmbogæflirea pe cæi
frauduloase a dobândit dimensiuni scandaloase. Paginile analelor parlamen-
tare øi ale ziarelor vremii erau pline, în mod frecvent, de relatæri ale pana-
malelor în care erau implicafli nu de pufline ori oameni politici, înalfli
demnitari, funcflionari ai statului aflafli în diferite poziflii administrative ø.a.

Venit la conducerea statului la 6 septembrie 1940 — în circumstanflele
cunoscute — generalul Ion Antonescu øi°a început guvernarea cu acte menite
sæ asigure reinstaurarea legii øi a unui climat de moralitate în societatea
româneascæ.

La 7 øi 23 septembrie 1940, Ion Antonescu a dat douæ decrete°lege prin
care se cerea imperativ, sub ameninflarea unor aspre sancfliuni, ca cei care
ocupaseræ demnitæfli în stat, în ultimii zece ani, sæ°øi declare averea la intrarea
øi la ieøirea din funcflie.2

Rafliunile care au determinat adoptarea acestor decrete°lege (recte a celui
din 23 septembrie 1940) au fost succint øi clar formulate în expunerea de
motive semnatæ de Mihai A. Antonescu, ministrul Justifliei:

„Proiectul ce væ supunem atenfliei urmæreøte sæ asigure:
a) Controlul øi sancflionarea efectivæ a foøtilor demnitari care øi°au alcætuit

averea în dauna statului øi a banului obøtesc.
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b) O proceduræ rapidæ prin care judecata øi sancflionarea sæ se înde-
plineascæ færæ greutæflile procedurii de drept comun øi færæ întârzierile inerente
judecærii de instanflele judiciare.

c) Garanflia judecærii øi autoritatea hotærârii prin compunerea consiliilor
de cercetare øi judecatæ de [din] cei mai înalfli judecætori din stat: primul
preøedinte øi preøedinflii Înaltei Curfli de Casaflie.

Aceastæ alcætuire constituie o garanflie atât pentru cei ce n°au sæ°øi impute
nimic în activitatea øi conøtiinfla lor de foøti demnitari, cât øi pentru tofli
cei care aøteaptæ de atâflia ani aplicarea sancfliunilor efective øi moralizatoare
faflæ de cei care le meritæ.“3

Decretul°lege din 23 septembrie 1940 definea categoria demnitarilor
statului care trebuiau sæ facæ aceastæ declaraflie de avere (art.1), stabilea
termenul în care urma sæ se facæ aceastæ declaraflie (art.2), preciza ce se
înflelege prin avere nejustificatæ øi dobânditæ în mod ilicit (art.4), fixa starea
de indisponibilitate pentru averile supuse cercetærii dupæ 7 septembrie 1940
(art.5) øi modalitæflile de trecere în întregime în proprietatea statului a averilor
care nu puteau fi dovedite ca fiind dobândite în mod licit (art.8).4

Decretele°lege din 7 septembrie 1940 øi 23 septembrie 1940 nu numai
cæ nu au fost primite cu îngrijorare de cætre Nicolae Titulescu, ba chiar
au fost salutate cu satisfacflie, cæci îi ofereau posibilitatea sæ dea un ræspuns
detractorilor sæi, ræspuns menit sæ spulbere un mit la a cærui construcflie øi
diseminare s°au asociat duømani din flaræ øi din stræinætate de diferite orientæri
politice, unifli de ura maladivæ faflæ de Nicolae Titulescu.

Ræspunsul la exigenflele celor douæ decrete°lege a fost dat prin declaraflia
lui Nicolae Titulescu privind averea personalæ øi a membrilor familiei sale5,
document inedit pânæ acum,6 pe care fostul demnitar l°a înaintat în
octombrie 1940 comisiei de cercetare øi judecatæ prevæzutæ de lege.7

Deøi viza cu precædere intervalul 1930–1940, decretul°lege din 23
septembrie 1940 stabilea, deopotrivæ, cæ persoanele care au ocupat demnitæfli
în stat øi înainte de 7 septembrie 1930 trebuiau sæ extindæ declaraflia privind
averea personalæ øi a familiei lor øi la perioada anterioaræ segmentului tem-
poral 1930 — 1940.
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Unele din restituirile biografice de circumstanflæ privindu°l pe Nicolae
Titulescu induc færæ voie un sentiment fals: acela cæ Nicolae Titulescu a
fost un om cu mijloace materiale modeste. Se invocæ faptul — stabilit clar
de genealogi serioøi — cæ tatæl sæu, Ion (Iancu) Titulescu, a murit de
timpuriu (în anul 1883, când micuflul Nicolae nu împlinise nici mæcar doi
ani),8 dar respectivii exegefli acrediteazæ (pe ce bazæ oare?!) cæ acesta øi°a
læsat familia într°o situaflie materialæ precaræ. Ca argument cæ ar fi fost aøa,
se face apel la informaflia, corectæ în sine, potrivit cæreia Nicolae Titulescu
a primit o bursæ din partea oraøului Craiova pentru a face studii de drept
la Paris (unde øi°a luat licenfla øi doctoratul). Acordarea unei burse de studii
nu poate fi consideratæ, ipso facto, drept o demonstraflie a unei stæri materiale
precare. Dincolo de orice dificultæfli pe care le°a avut sub raport mate-
rial°financiar — ale cæror cauze ræmân neclare, substituindu°li°se prea adesea
speculaflii, asupra cærora nu vrem sæ ne pronunflæm — Ion (Iancu) Titulescu
era o personalitate, care avusese câøtiguri considerabile, ca înalt funcflionar
al statului (prefect al judeflului Dolj, preøedinte al Curflii de Apel din Craiova)
øi ca membru al Legislativului (deputat în timpul guvernærii lui Ion C.
Brætianu, cu care fusese prieten),9 læsând la moartea sa ceva avere familiei.

Moøtenirea de la tatæl sæu (Nicolae Titulescu însuøi face referire la aceasta,
færæ a specifica însæ suprafafla de pæmânt moøtenitæ), ca øi de la sora tatælui
sæu, sporirea averii imobiliare în urma cæsætoriei cu Ecaterina Titulescu în
1907, veniturile obflinute ca profesor universitar, dar mai ales acelea rezultate
din profesarea avocaturii (el fiind angajat sæ pledeze în procese care i°au
adus constant venituri considerabile) ne permit sæ afirmæm cæ înainte de
a ocupa orice fel de demnitæfli, orice fel de funcflii publice (a fost ales øi
reales deputat în 1912, respectiv în 1914, pe listele Partidului Conser-
vator°Democrat; a îndeplinit funcflia de ministru de Finanfle în anii
1917–1918 øi 1920–1921 øi de ministru de Externe în anii 1927–1928 øi
1932–1936), Nicolae Titulescu avea o situaflie economicæ siguræ, bine
consolidatæ, pe care abia intrarea în aceste funcflii avea s°o afecteze, prin
cheltuielile pe care a înfleles sæ øi le asume în diferite misiuni de reprezentare
a intereselor României peste hotare (pe fondul unor împrumuturi personale
mai mult decât oneroase).
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Definindu°øi situaflia în 1916, Nicolae Titulescu scria: „La acea epocæ
eram nu numai un om avut, dar exercitam øi o profesiune care°mi aducea
venituri profesionale foarte mari.“10

Datele concrete prezentate în declaraflia sa din octombrie 1940 sunt pe
deplin edificatoare:

„În adevær, în 1916 aveam ca proprietate ruralæ opt sute — 800 —
hectare, iar nu 300 ca astæzi (la care trebuiesc adaose cele 150 hectare ale
sofliei mele øi toate perspectivele de moøtenire de pæmânt de la socrul meu,
om cunoscut ca bogætaø).

Investifliunile agricole fæcute de mine la acea epocæ erau cunoscute în
tot judeflul Olt. Nu numai cæ posedam 84 boi de Moldova, douæ maøini
de treierat, douæzeci de maøini de secerat etc. etc., dar øi zidisem, în locul
caselor pærinteøti distruse de ræscoalele flæræneøti din 1907, una nouæ cu tot
confortul modern, devastatæ din nefericire øi ea de ocupaflia inamicæ din
1916.“11

În afara acestora, Nicolae Titulescu poseda, la nivelul anilor ’20 ai
secolului nostru, urmætoarele bunuri: casa de locuit din Øoseaua Kiseleff
nr.47, cu un teren aferent de cca. 1400 metri patrafli, „cumpæratæ înainte
de ræzboiul din 1916, deøi actele care au regulat vânzarea s°au fæcut ceva
mai târziu“; „Cofetæria Princiara, loc de circa trei mii metri patrafli, la Øoseaua
Kiseleff, cumpærat în 1911“; „Øcoala de broderie (fostæ Vila Ghyka), loc
de circa trei mii metri patrafli, cu casæ pe ea“, cumpæratæ la licitaflie în 1919;
un loc la Sinaia, de cca. o mie metri patrafli, cumpærat în 1915, situat între
Cazarma de vânætori øi Vila Take Ionescu; un loc la Mamaia, de cca. 300
metri patrafli, cumpærat de la generalul Traian Moøoiu; casa de la Tituleøti;
o casæ la Caracal ø.a.12

„Este un fapt notoriu cæ — adæuga Nicolae Titulescu — deøi nu fusesem
ministru øi eram unul din cei mai tineri avocafli ai baroului, câøtigurile mele
profesionale erau foarte mari. Deja în 1911 posedam trei automobile, unul
la Paris øi douæ în flaræ. Iar în 1916 am câøtigat ca avocat 232 000 lei aur.

fiin sæ subliniez cæ n°am fæcut parte nici în aceastæ perioadæ a vieflii mele,
nici ulterior, din niciun consiliu de administraflie øi cæ câøtigurile mele erau
pur profesionale [s.n. N.T.].“13
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Pasivul lui Nicolae Titulescu era dat în 1916 de un împrumut ipotecar
de 400 000 lei la Creditul Rural din Bucureøti.14

Odatæ cu numirea în funcflii ministeriale, situaflia patrimonialæ a lui
Nicolae Titulescu a început sæ se schimbe, nu în sens pozitiv, ci în sens
negativ.

„fiin sæ atrag atenflia de la început cæ, atât timp cât am exercitat profe-
siunea liberæ de avocat, averea mea a crescut øi cæ ea n°a fæcut decât sæ se
micøoreze prin datorii øi înstræinæri de bunuri în timpul când am fost
ministru.“15

Nicolae Titulescu nu a fost un om bogat, în stricta accepfliune a cuvân-
tului, dacæ este sæ°l comparæm cu alte persoane din societatea româneascæ
a vremii lui, aflate sau nu în funcflii ministeriale sau în alte demnitæfli ale
statului, dar nici nu se poate spune cæ a fost un om særac, pe care doar
funcfliile ministeriale l°ar fi ajutat sæ obflinæ o stare materialæ deosebitæ.

Dincolo de orice merite personale, de coeficient de inteligenflæ øi farmec
personal, de studii øi diplome, accesul la înalte demnitæfli în stat era
condiflionat (cel puflin tacit) în epocæ de condiflia materialæ a aspirantului
la acele funcflii. Establishment-ul românesc avea rigori ferme în acest sens,
devenite aproape o dogmæ, la care nu înflelegea sæ facæ niciun rabat.

Afirmat în viafla profesionalæ øi în cea politicæ, Nicolae Titulescu a fost
chemat de timpuriu la funcflii ministeriale. În perioadele 10 iulie
1917–26/28 ianuarie 1918 øi 13 iunie 1920–13/16 decembrie 1921, Nicolae
Titulescu a îndeplinit funcflia de ministru de Finanfle.16

În cel de°al doilea ministeriat al sæu, Nicolae Titulescu a reuøit sæ
promoveze — în ciuda marilor împotriviri pe care a trebuit sæ le depæøeascæ,
împotriviri determinate de interese egoiste øi de mentalitæfli retrograde —
o reformæ fiscalæ progresistæ, modernæ, în concordanflæ cu realitæflile øi nevoile
societæflii româneøti øi cu evolufliile øi tendinflele sesizabile la nivel european.17

Adoptatæ în iulie 1921, legea pentru reforma financiaræ stabilea un sistem
de impozite pe întreg teritoriul României, având la bazæ volumul øi natura
veniturilor. Legea fixa un minimum de venit neimpozabil, proteja veniturile
obflinute prin muncæ øi lovea în cele obflinute în timpul ræzboiului øi prin
moøtenire (impozitul ajungând pânæ la 70% din venit).18
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Prin tot felul de amendamente, reforma financiaræ a lui Nicolae Titulescu
a fost golitæ de conflinut. „Noul sistem de impunere fiscalæ, punând pe
primul plan impozitele directe, afecta nu numai capitalul românesc, ci øi
cel din afaræ, prezent în multe ramuri ale economiei naflionale (industrie,
comerfl, fond silvic, instituflii bancare øi de asiguræri etc.) øi ale cærui interese
Take Ionescu, ca ministru de Externe înflelegea sæ le menajeze, fie chiar øi
pentru menflinerea, dacæ nu øi pentru ridicarea propriului sæu prestigiu în
vederea unor noi acfliuni pe plan extern.“19

Cel de°al doilea ministeriat al lui Nicolae Titulescu la Finanfle l°a con-
fruntat, atât pe plan intern, cât øi pe plan extern, cu situaflii noi øi complexe,
cu efecte asupra creditului sæu politic øi, mai ales, asupra situafliei financiare.

Sæ°l læsæm sæ o spunæ singur:
„În 1920–1921, ca ministru de Finanfle, am fost nevoit sæ reformez în

mod radical sistemul impozitelor noastre. Chestiunile pendinte între statul
român øi stræinætate fiind numeroase, am fost obligat la lungi øi costisitoare
deplasæri. Am crezut cæ pentru a avea autoritatea moralæ a impune o
asemenea reformæ flærii, statul nu trebuie sæ suporte niciuna din cheltuielile
ce fæceam în stræinætate ca ministru de Finanfle. Controlul registrelor Mi-
nisterului de Finanfle øi, eventual, mærturia foøtilor directori, dnii Anghelescu
øi Dobrovici, pot dovedi cæ statul nu a avut a suporta nicio sarcinæ pe urma
misiunilor mele în interesul lui, începând cu Conferinfla de la Spa20 øi trecând
prin numeroasele cælætorii ce a trebuit sæ fac la Londra21 øi Paris pentru
regularea chestiunii bonurilor de tezaur, a plæflilor restanflelor de cupoane
a rentei române etc. etc.

Mai mult: am crezut cæ aceastæ autoritate moralæ nu o pot dobândi decât
prin proba vizibilæ cæ statul român nu suportæ cheltuielile acestor deplasæri.
De aceea, m°am adresat Marmorosch°Blank pentru a lua cu împrumut
sumele de care aveam nevoie.

Faptul cæ eu cælætoream în interesul statului pe spezele mele era notoriu.
De aceea, dacæ am fost cel mai criticat ministru de Finanfle, din punct de
vedere al concepfliunilor mele, n°am fost niciodatæ, dar absolut niciodatæ
criticat pentru o indelicateflæ faflæ de banul public. Trebuie sæ recunoaøtem
cæ într°o presæ care se bucura de o libertate atât de absolutæ încât onoarea
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era atinsæ cu o uøurinflæ uimitoare, am beneficiat de un regim de excepfliune.
Din acest punct de vedere, scopul ce°mi propusesem a fost realizat.

Dar am fæcut din punct de vedere al intereselor mele pecuniare o greøealæ.
Cum ridicam aceøti bani pentru cheltuieli în stræinætate, m°am împrumutat
în devize forte — livre sterline øi franci francezi.

Dacæ m°aø fi împrumutat în lei, aø fi datorat numai câteva sute de mii
de lei, dat fiind cæ la epoca de care vorbesc livra sterlinæ costa între 75 øi
90 lei, iar francul francez varia în jurul a 2,50 lei.

Mare mi°a fost mirarea când, în 1924, banca, færæ a°mi cere consim-
flæmântul prealabil, mi°a convertit livra øi francul pe cursul zilei, øi m°am
pomenit astfel dator cu o sumæ enormæ de milioane de lei. Dacæ se fline
seama de faptul cæ dobânda ce mi se pretindea era de 12%, calculatæ din
trei în trei luni, cu un comision în plus, se poate realiza uøor sporul vertiginos
al acestei datorii.

Aøadar, gestul ce am vroit sæ fac faflæ de statul român s°a transformat
într°o adeværatæ catastrofæ financiaræ.“22

„Mulfli prieteni m°au sfætuit sæ nu recunosc datoria în aceste condifliuni.
Nu le°am ascultat sfatul, ci am vândut un imobil ce posedam la Caracal
cu douæ hectare øi jumætate de pæmânt în centrul oraøului, am vândut
pædurea de la Tituleøti pe øapte sute de mii de lei øi am værsat la bancæ toate
aceste sume cu o parte din venitul meu, dar øi cu credinfla cæ ele vor fi
defalcate din capital. Or, ele au fost defalcate numai din dobânzi.“23

Banca Marmorosch°Blank a continuat sæ pretindæ 900 lei pe lira sterlinæ,
deøi cursul lirei scæzuse între timp la 520 lei.

„Aøa fiind, în 1932, când am intrat în Cabinetul Maniu24, aveam îm-
potriva mea o pretenfliune de 16 milioane lei, datoritæ numai dobânzilor
øi cursului de conversiune.“25

Aceastæ situaflie — în care un rol cu totul nefast a jucat un anume director
de bancæ, Dinerman, cu care ministrul de Finanfle a avut un conflict26 —
reprezintæ doar o secvenflæ a luptei pe care o serie  întreagæ de cercuri
economico°financiare au dus°o împotriva reformei fiscale inifliate de cætre
Nicolae Titulescu. Prin unul dintre ei, mai veros poate ca ceilalfli, bancherii
l°au pedepsit pe Nicolae Titulescu.
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La începutul celui de al treilea deceniu al secolului, statutul politic°pro-
fesional øi starea materialæ a lui Nicolae Titulescu cunosc modificæri
deosebite.

Odatæ cu cæderea guvernului Alexandru Averescu, Nicolae Titulescu
înceteazæ sæ mai fie ministru de Finanfle. Va fi numit27 trimis extraordinar
øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, la 16 decembrie 1921,
post în care va ræmâne pânæ la 6 iulie 1927, datæ la care va fi chemat sæ
preia portofoliul Ministerului Afacerilor Stræine în guvernul condus de Ion
I. C. Brætianu. Va reveni28 în aceeaøi funcflie, onorând°o din nou, în perioada
31 iulie 1928–20 octombrie 1932.

Departe de a fi fost o sinecuræ,29 aceastæ misiune a fost o provocare
(challenge) dintre cele mai complexe sub raport politic øi profesional, care
i°a solicitat pe de°a°ntregul profesionalismul, experienfla, inteligenfla, dar
øi mijlocele materiale øi financiare proprii.

„Ca ministru la Londra — preciza Nicolae Titulescu în declaraflia sa din
octombrie 1940 — am cheltuit venitul averii mele øi o parte din disponibilul
agonisit pe când exercitam avocatura; astfel cæ la Midland Bank, unde îmi
værsam salariul, ca ministru, el se strângea acolo numai în formæ, eu sub-
stituindu°i timp de zece ani, în mæsura în care o puteam face, propriile
mele venituri.

În adevær, obiønuit ani de zile a træi din venitul averii mele øi câøtigul
meu profesional mi°a trebuit multæ vreme sæ mæ fac la ideea [sic!] cæ statul
român îmi poate plæti ceva pentru serviciile ce i°am adus. Astfel când, în
1913, Ministerul de Externe mi°a oferit diurna cuvenitæ pentru delimitarea
frontierei Cadrilaterului, aøa cum a dat°o øi celorlalfli membri ai comisiunii
însærcinate cu aceastæ misiune, am refuzat°o øi Ministerul neacceptând
refuzul am dæruit°o unei øcoli din Caracal pentru a°øi procura bæncile ce°i
lipseau.

În 1923, când am fost însærcinat pentru prima datæ sæ apær chestiunea
optanflilor,30 nici nu m°am gândit cæ aø putea obfline de la stat o indemnitate
specialæ pentru deplasærile mele. Dl I.G. Duca, ministru de Externe, mi°a
telegrafiat atunci cæ nu acceptæ sæ împlinesc aceastæ misiune pe spezele mele.
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În 1925, când am fost în America31 însærcinat cu consolidarea datoriilor
de ræzboi, dl Vintilæ Brætianu,32 ministru de Finanfle, mirat cæ comisiunea
nu cere peste prima remisæ altæ sumæ pentru prelungirea misiunii noastre,
care a depæøit în timp previziunile, mi°a telegrafiat textual: «Cu ce træifli?»
Ræspunsul meu a fost cæ ambiflia comisiunii e sæ aducæ înapoi o parte din
suma trimisæ.

Øtiu bine cæ legenda vrea ca Vintilæ Brætianu sæ nu°mi fi refuzat niciodatæ
nimic.

Realitatea a fost alta: stima øi afecfliunea pe care Vintilæ Brætianu mi°a
arætat°o întotdeauna, cu toate cæ nu eram membru al partidului sæu, se baza
tocmai pe faptul cæ el n°a primit niciodatæ de la mine o cerere pentru o
sumæ oricât de micæ care ar fi depæøit strict previziunile bugetare.

Pe de altæ parte, venitul meu personal a fost mult timp considerabil. Sæ
ne amintim epoca când vindeam vagonul de grâu cu una sutæ mii lei. De
asemenea, casa mea din Øoseaua Kiseleff a fost închiriatæ Legafliunii Poloniei
pe preflul de cinci sute mii lei anual la început øi la sfârøit pe preflul de øapte
sute mii lei.

Øi aceasta la o epocæ când nu erau restricflii la exportul de bani din România
øi leul se schimba uøor øi pretutindeni în valutæ forte.

Cât despre salariul meu ca ministru la Londra, contrar cu ce au crezut
mulfli,33el a fost exact salariul predecesorului meu.

În 1926, dl ministru Mitilineu mi°a dat un certificat constatând cæ sunt
plætit la Londra ca orice ministru de carieræ pe baza unui buget întocmit
înaintea numirii mele la Londra øi cæ n°am primit sub nicio formæ o sumæ
peste acel salariu.34 Fostul director al Contabilitæflii Ministerului de Externe,
dl Ispasiu, fiind la curent cu chestiunea, poate uøor da indicafliunile pentru
eliberarea unei copii de pe acel certificat, care mai constata øi sumele minime
pentru deplasærile mele la Geneva, precum øi refuzul de a primi jumætate
din suma ce mi s°a trimis pentru greaua afacere a coloniøtilor unguri.“35

La acestea se adæugau øi alte cheltuieli:
„La epoca când eram eu ministru nu se cumpæra miniøtrilor de cætre

stat lucrurile de care aveau nevoie, ci miniøtrii trebuiau sæ øi le procure pe
spezele lor.“36
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Aøa cum am menflionat, în deceniul al treilea aveau sæ intervinæ modificæri
substanfliale în patrimoniul lui Nicolae Titulescu.

La 17 iulie 1921, a fost adoptatæ Legea pentru reforma agraræ în Vechiul
Regat (Oltenia, Muntenia, Moldova øi Dobrogea), prin care s°a asigurat
exproprierea a 6 120 000 ha, dintre care 3 998 753 ha de teren arabil.37

Nicolae Titulescu a primit cu realism øi liniøte prevederile legii, nu a
încercat niciun fel de subterfugii pentru a se sustrage, nici mæcar parflial,
exigenflelor acestora.38

Ca urmare, dupæ reforma agraræ, Nicolae Titulescu a ræmas doar cu 300
ha (din cele 800 pe care le deflinuse anterior), iar soflia sa, Ecaterina Titulescu,
cu 100 ha (din cele 150 deflinute anterior).39

În legæturæ cu acest patrimoniu, Nicolae Titulescu dædea amænunte de
real interes.

„300 hectare de moøie în comuna Tituleøti, jud. Olt, din care 200 arabile
øi una sutæ pædure øi ogradæ de pruni. Provenienfla: moøtenire de la sora
tatælui meu øi o parte, Cotorga, cumpæratæ în 1911. Partea ræmasæ de la
tatæl meu mi°a fost luatæ pe urma reformei agrare.“40 De la sora tatælui sæu,
Mæriufla (Maria) Bæluflescu, Nicolae Titulescu a moøtenit — dupæ unele
surse — moøia Strâmba, în suprafaflæ de 200 de pogoane.41

Cercetæri la Direcflia judefleanæ Olt a Arhivelor Naflionale — întreprinse
de Laurenfliu Guflicæ°Florescu — au permis adâncirea analizei øi, pe cale
de consecinflæ, o radiografie relativ exactæ, oricum mai relevantæ decât cea
pe care o oferæ declaraflia de avere depusæ de Nicolae Titulescu, în legæturæ
cu proprietæflile sale agricole din judeflul Olt (denumiri; suprafefle; profil
— teren arabil, teren pentru pæøune, teren pomicol, pædure; plasament;
provenienflæ; procedura exproprierii ø.a.), ca øi în privinfla celor ale sofliei
sale, Ecaterina Titulescu, øi ale surorii sale, Cornelia (Nely) Neniøor.42

Adept øi susflinætor al unui ansamblu de reforme — printre care reforma
agraræ a fost una dintre cele mai importante —, Nicolae Titulescu a fæcut
ceva mai mult decât sæ respecte legea, intervenind pentru acordarea tere-
nurilor arabile cele mai fertile în beneficiul flæranilor. Scriindu°i lui Nicolae
Raicoviceanu, consilier øi procurator al averii sale, Nicolae Titulescu afirma:
„Pæmântul ce se dæ flæranilor e cel mai bun øi cel mai rodnic, cæci e pus în
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culturæ abia de 30 [de] ani. Dar nu°mi pare ræu, cæci dreptul flæranilor la
pæmânt, cum øtii, e o veche dogmæ a mea“.43

I s°a reproøat lui Nicolae Titulescu prodigalitatea, mai ales pentru peri-
oadele când a îndeplinit funcflia de trimis extraordinar øi ministru pleni-
potenfliar al României la Londra (16 decembrie 1921–6 iulie 1927; 31 iulie
1928–20 octombrie 1932) øi de ministru al Afacerilor Stræine (6 iulie
1927–30 iulie 1928; 20 octombrie 1932–12 ianuarie 1933; 14 ianuarie
1933–9 noiembrie 1933; 14 noiembrie 1933–3 ianuarie 1934; 5 ianuarie
1934–28 septembrie 1934; 10 octombrie 1934–29 august 1936) cheltuielile
uriaøe nejustificate. Ministrul român era acreditat de cætre adversarii sæi ca
un „Fiu risipitor“, care cheltuieøte ca un Nabab banii flærii prin capitalele
Europei Occidentale øi dincolo de Ocean.

Fæcutæ cu persistenflæ, o asemenea reclamæ negativæ era sortitæ sæ aibæ
pânæ la urmæ succes.

A cheltuit mult, a cheltuit puflin Nicolae Titulescu?
Cercetærile pe care le°am întreprins confirmæ cæ toate cheltuielile fæcute

de cætre Nicolae Titulescu (ordinare sau extraordinare) au fost strict evi-
denfliate øi s°au aflat sub un riguros control, fiind aprobate prin buget sau
prin dispoziflii speciale din rezerva bugetaræ.

În reproøul care i s°a fæcut lui Nicolae Titulescu, s°a fæcut abstracflie cu
bunæ øtiinflæ (dar cu rea°credinflæ) de faptul cæ dezvoltarea activitæflii externe
(crearea unor noi misiuni diplomatice; aderarea la noi øi noi organizaflii
internaflionale; participarea la øi organizarea de conferinfle internaflionale,
cu caracter subregional, regional øi continental pe diverse probleme) øi
devalorizarea leului, în condifliile crizelor economice øi financiare care au
zguduit periodic viafla internaflionalæ au dus la sporirea cheltuielilor Ministe-
rului Afacerilor Stræine, considerate în cifre absolute.

Faflæ de informaflia vehiculatæ cum cæ Nicolae Titulescu ar fi dispus de
fonduri secrete, de mari sume de bani, în numerar sau în cecuri, aflate în
posesia sa øi a colaboratorilor sæi imediafli, asupra cærora nu dædea niciun
fel de socotealæ, se impune a preciza cæ toate cheltuielile sale erau conta-
bilizate øi justificate în cea mai deplinæ regulæ, dupæ cum se cere precizat
cæ orice ministru de Externe, cu o prezenflæ internaflionalæ atât de activæ ca
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a sa, avea nevoie de lichiditæfli pentru a face faflæ numeroaselor obligaflii
protocolare, ca øi celor derivând (sau implicate, mai bine zis) de relafliile
cu presa (agenflii, ziare, reviste, posturi de radio) øi ziariøtii.

Înflelegând foarte bine rostul, ponderea øi importanfla reprezentærii poli-
tico°diplomatice (amploare øi nivel de reprezentare, încadrarea øi statutul
personalului Ministerului Afacerilor Stræine), Nicolae Titulescu a pledat
în sensul acordærii de condiflii materiale øi financiare aparte pentru personalul
diplomatic al acestui minister, condiflii în concordanflæ cu standardele inter-
naflionale, care sæ asigure reprezentanflilor români o poziflie egalæ, un statut
similar cu acela al diplomaflilor occidentali, sæ le înlæture orice inhibiflii øi
complexe de inferioritate.

Toate cheltuielile fæcute de Nicolae Titulescu în înaltele posturi de con-
ducere sau de reprezentare pe care le°a deflinut au fost puse sub semnul
necesitæflii, eficienflei øi legalitæflii.

Nicolae Titulescu a fost foarte preocupat, de timpuriu, de virulenta
campanie de denigrare dusæ împotriva lui øi pe tema „fiului risipitor“.

Prevæzætor, a cerut acte øi a prezentat acte pentru toate cheltuielile fæcute
în diferitele calitæfli oficiale pe care le°a avut.

Cercetarea acestor înscrisuri — atâtea cât s°au mai pæstrat — stæ la
îndemâna noastræ øi confirmæ cæ, departe de adevær, adversarii lui au ales
acest subiect pentru a°l compromite, ignorând în mod deliberat toate probele
care îi contraziceau øi care atestæ cæ, sub raportul cheltuielilor oficiale,
susflinute de autoritæflile române, Nicolae Titulescu s°a situat la nivelul
omologilor sæi români øi nu de pufline ori sub nivelul acestora, o sumæ de
cheltuieli, din rafliuni de onoare øi de bun simfl, înflelegând sæ dea un exemplu
în momente de crizæ sau de jenæ financiaræ, asumându°øi°le cu titlu personal.

La revenirea în guvern, în 1932, ca ministru de Externe, Nicolae Titulescu
dispunea, practic, de acelaøi activ ca la mijlocul anilor ’20. Potrivit propriei
declaraflii de avere, la bunurile imobiliare se adæugau: 10 522,16,1 livre,
la Midland Bank Ltd Londra, branøa New Bond Street; 7 000 livre „renta
românæ consolidatæ 4%, cumpærafli cu circa 40 livre suta de livre øi depuøi
în gaj la Bank of Roumania pentru datoria ce aveam acolo“; „o sumæ foarte
importantæ în numerar, în biletele a diferite flæri cu valute forte, din
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disponibilul câøtigurilor mele profesionale trecute […] depuse lungæ vreme
la Midland Bank într°un plic pecetluit (sealed envelope) osebit de contul
bancar, øi apoi luatæ cu mine în diferitele mele cælætorii de teama unor
eventuale restricflii la valutæ pentru conturile în bancæ“.44

Pasivul lui Nicolae Titulescu la revenirea în guvern, în 1932, ca ministru
de Externe, era însæ considerabil. Aøa cum am arætat, atunci când a intrat
în cabinetul Iuliu Maniu, Nicolae Titulescu avea o datorie de 16 milioane
lei „datoritæ numai dobânzilor øi cursului de conversiune“. Situaflia materialæ
øi financiaræ a lui Nicolae Titulescu a devenit îngrijorætoare, dat fiind un
demers neaøteptat al Bæncii Marmorosch°Blank. „În adevær, pe când eram
ministru de Externe — scria Nicolae Titulescu — Banca Marmorosch°Blank
mi°a comunicat cæ a cedat creanfla ei contra mea, anunflând însæ pe cesionar
cæ cifra ei este contestatæ de mine. Imediat a trebuit sæ mæ împrumut cu
øase milioane lei, ipotecând pentru aceastæ sumæ casele mele din Øoseaua
Kiseleff, precum øi moøia mea Tituleøti.45

Dupæ cum se øtie, la 29 august 1936 Nicolae Titulescu a fost înlæturat
din guvern ca urmare a unor vaste intrigi interne øi a unor puternice presiuni
externe. Prezentându°øi situaflia patrimonialæ, recte activul øi pasivul la acea
datæ, Nicolae Titulescu scria: „Aøadar, de unde pânæ în 1934 sau ’35 aveam
împotriva mea o simplæ pretenfliune a cærei întindere putea fi discutatæ,
din acel moment m°am gæsit dator pentru o sumæ foarte mare øi în plus
mi°am væzut principalele mele bunuri imobiliare afectate cu sarcini reale.46

În revistele de specialitate, dar øi în alte publicaflii, au fost inserate în
timp numeroase articole øi documente care — færæ a epuiza chestiunea —
au abordat forflele (guverne, partide, organizaflii, servicii secrete, agenflii de
presæ, ziare øi posturi de radio ø.a.) care au acflionat împotriva acestuia,
metodele øi mijloacele folosite (intriga, calomnia, campaniile de presæ ostile,
presiunile politico°diplomatice, încercærile de asasinare etc.), semnificaflia,
ecourile øi consecinflele.47 Eliminarea sa a fost conceputæ ca definitivæ øi a
ræmas definitivæ, orice încercæri ale lui Nicolae Titulescu de a reveni pe scena
politicæ fiind blocate prompt prin intervenflii de la nivelul cel mai înalt.

În septembrie°octombrie 1936 a traversat un moment deosebit de dificil
fiind aproape de moarte. S°a vorbit, în cercuri dintre cele mai avizate, øi
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nu færæ temei, de o încercare de otrævire a sa.48 Apelul la celebritæfli din
lumea medicalæ, din mai multe flæri europene, l°au obligat la cheltuieli foarte
costisitoare.

La sfârøitul anului 1937, a revenit pentru scurt timp în România. Cer-
curile guvernante l°au primit cu ostilitate, l°au boicotat în toate felurile,
iar extrema dreaptæ a reiterat ameninflærile cu moartea. Intenflia fostului
ministru de Externe de a°øi publica lucrarea Politica externæ a României a
determinat o reacflie extremæ. Guvernul român l°a ameninflat cu ridicarea
cetæfleniei române.49

În fafla unui zid de ostilitate, Nicolae Titulescu a pæræsit România, în
decembrie 1937, pentru a nu mai reveni niciodatæ.

Observator atent al scenei internaflionale, marele nostru compatriot vedea
norii ce se adunau asupra fiærii. Nu putea ræmâne insensibil la ceea ce se
prefigura. „Jurnalul“50 sæu din 1938 — în curs de publicare de cætre noi51

— stæ mærturie. Se præbuøea un edificiu la care concurase 20 de ani. Inte-
gritatea flærii începea sæ fie ameninflatæ. La 31 ianuarie 1938, se întreba:
„Pentru ce mæ torturez aøa pentru fiaræ, când tofli mæ înjuræ? Nu øtiu. //
Dar nu pot altfel.“52

Guvernanflii de la Bucureøti nu s°au mulflumit cu eliminarea lui Nicolae
Titulescu din viafla politicæ a României. Au dispus urmærirea øi spionarea
lui în continuare,53 au încercat sæ°i blocheze orice posibilitate de manifestare
publicæ øi profesionalæ, cu efecte indiscutabile øi asupra stærii sale econo-
mico°financiare. Adversarii sæi au mers mult mai departe. La 27 februarie
1938, Nicolae Titulescu nota: „Mi se telefoneazæ din Paris, din surse f.
serioase, cæ în Bucureøti guvernul îmi pregæteøte toate mizeriile, mergând
pânæ la a°mi face øi un proces cæ sabotez politica lor externæ. // E o aøa
mare nedreptate, încât nu øtiu ce sæ mai zic. Mæ mai pot întoarce în condiflii
sigure?“54 La 11 septembrie 1938, o altæ notaflie mai mult decât edifica-
toare: „Madgearu mi°a spus cæ un actual ministru (fost prieten al lui) i°a
spus cæ s°a hotærât boicotarea mea financiaræ: niciun proces, consultaflie.
Deci, dacæ n°aø avea clienfli în stræinætate, aø muri de foame.“55

În ciuda unui angajament, ca jurisconsult internaflional, în chestiunea
Radio Tanger — care i°a adus, dupæ propria mærturie, „importante venituri“
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— a colaborærilor de scurtæ duratæ cu Institutul Internaflional de Coope-
rare Intelectualæ de la Paris, a colaborærilor cu unele posturi de radio, reviste
øi ziare, situaflia financiaræ a lui Nicolae Titulescu a continuat sæ se în-
ræutæfleascæ56 în anii 1939 øi 1940.

Øederea în hotel — pe care a sperat°o de scurtæ duratæ, dar care s°a
prelungit dincolo de orice aøteptæri, îmbolnævirea gravæ a Ecaterinei Titulescu
la începutul anului 1939, care a implicat apeluri la numeroøi specialiøti øi
tratament adecvat îndelungat, deteriorarea relafliilor între cei doi sofli, care
a dus la separarea lor, Ecaterina ræmânând în Elveflia, iar Nicolae în Franfla,
cheltuielile exagerate ale Ecaterinei Titulescu, care nu se putea adapta noului
statut al soflului ei, venirea a tot felul de rude øi prieteni, care profitau,
conøtient sau inconøtient, de delicateflea øi generozitatea lui, însæøi dorinfla
lui Nicolae Titulescu de a acredita în continuare un standing conform cu
faima sa de personalitate internaflionalæ de prim rang, blocarea — odatæ
cu declanøarea ræzboiului — a oricæror transferuri de bunuri din România,
inclusiv de bani, în lei sau în valutæ, din diferite depozite bancare sau care
ar fi putut rezulta din vânzarea unor proprietæfli, au avut un efect de°a dreptul
dezastruos, obligându°l la numeroase împrumuturi.57

„Dacæ activul meu la ieøirea din guvern, în 1936, era mai mult sau mai
puflin acelaøi ca acel de la intrarea mea în guvern în 1932 — formula con-
cluziv Nicolae Titulescu — nu se poate spune cæ activul meu de astæzi este
acelaøi ca în 1936. El s°a micøorat prin elemente de aleat øi de destrucfliune.“58

Aflat în exil, pe Coastæ, Nicolae Titulescu a cæutat sæ°øi reglementeze
situaflia locativæ, dar s°a angajat într°un demers care s°a dovedit pânæ la urmæ
falimentar. Cu cea mai mare parte a banilor care°i avea la Midland Bank
a cumpærat majoritatea acfliunilor Societæflii Civile Funciare „Primavera
Cap“. La declanøarea ræzboiului mondial, aceastæ proprietate, aflatæ foarte
aproape de zona de ræzboi dintre Franfla øi Italia, n°a mai prezentat practic
interes pentru potenflialii cumpærætori.59

În consecinflæ, contul creditor ce avea la Midland Bank, în valoare de
peste 10 000 lire sterline, s°a redus la circa 100 de lire.60

Întâmplæri nefericite din flaræ au avut de asemenea un efect important
asupra reducerii activului sæu. „Un al doilea element de reducere a activului
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meu de la ieøirea din guvern din 1936 øi pânæ azi îl constituie faptul cæ
proprietatea mea, Øcoala de broderie (fosta Vilæ Ghyka), cumpæratæ în 1919,
a fost recent øi parflial incendiatæ, færæ sæ existe o asigurare pentru acoperirea
acestui risc.“61

În condifliile în care a realizat cæ cel puflin o perioadæ de timp nu va mai
putea reveni în flaræ, Nicolae Titulescu a decis sæ°øi aducæ de la Bucureøti
lucrurile personale existente în casa din Øoseaua Kiseleff nr. 47 (mobilæ,
argintærie, covoare, tablouri ø.a.). „Prietenii din guvernul francez m°au sfætuit
sæ le duc la Nantes, pe marginea oceanului, «într°un loc absolut sigur…»
[…] // Nantes este ocupat azi de germani. Nu pot sæ afirm încæ faptul cæ
germanii øi le°au însuøit. Dar se poate susfline cæ securitatea acestui element
al activului meu este astæzi aceeaøi de acum un an øi douæ luni când el era
în posesiunea mea?“62

La 5 ianuarie 1940, Nicolae Titulescu a încredinflat prin testament
Academiei Române o suprafaflæ de 100 ha øi casele de locuit cu pæmântul
din jurul lor de la Tituleøti pentru înfiinflarea unei biblioteci populare. La
8 martie 1940, Nicolae Titulescu transmitea Academiei Române respectivul
testament.63

Destinul acestei donaflii a fost cu totul altul decât cel gândit øi exprimat
de Nicolae Titulescu.64

La peste 60 de ani de la redactarea testamentului sæu din 5 ianuarie 1940
în favoarea celui mai înalt for de culturæ al flærii øi la peste 10 ani de la
evenimentele din decembrie 1989, care au næscut o clipæ speranfla unei
adeværate øi radicale schimbæri, voinfla lui Nicolae Titulescu în aceastæ direcflie
nu s°a împlinit încæ, Academia Românæ neintrând în posesia donafliei ce
i°a fost fæcutæ, fapt semnalat critic de presæ în mai multe rânduri.65

Din patrimoniul sæu, Nicolae Titulescu a mai dæruit Academiei Române,
în 1939, unele cærfli rarisime, care au îmbogæflit fondul de aur al Bibliotecii.66

Evocând în finalul declarafliei sale alte øi alte necazuri øi suferinfle
personale, marile ingratitudini de care a avut parte, dar øi manifestærile de
prietenie øi afecfliune pe care le°a înregistrat din partea celor care au ræmas
fideli pe timpul nemeritatului øi tragicului sæu exil, Nicolae Titulescu scria
cu mâhnire:
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„Sæ°mi fie permis sæ menflionez în treacæt cæ numai statul român, dupæ
douæzeci de ani de servicii ca ministru, printre care citez: descærcarea
completæ a celor opt miliarde de coroane aur pe care Comisiunea de re-
parafliuni considera cæ România trebuie sæ le plæteascæ pe urma ocupærii
Budapestei; descærcarea completæ a statului român de cele patru miliarde
lei pe care se angajase sæ le plæteascæ pe urma negociafliunilor din 1929–30;
descærcarea completæ de miliardul de lei reclamat de coloniøtii unguri (poate
cea mai grea afacere pe care statul român a avut s°o rezolve); faptul cæ nu
am acceptat dezarmarea la Geneva, afirmând în discurs public cæ atâta vreme
cât flæranul român lipseøte de dulceaflæ la masa de dimineaflæ, aøa cum
obiønuiesc sæ facæ englezii øi elveflienii, România cere sæ se înarmeze øi nu
va accepta sæ dezarmeze, numai statul român nu mi°a pus nicio întrebare
de felul celor care preced. Mai mult, deøi demis din funcfliunile mele
ministeriale pe când eram în stræinætate, între Conferinfla de la Montreux
øi Adunarea Ligii Nafliunilor din septembrie 1936, statul român nu mi°a
plætit nici înapoierea mea, dar nici costul înapoierii arhivelor de care aveam
nevoie la aceste douæ întrevederi internaflionale.

Din fericire cæ în scurt timp recæpætându°mi sænætatea am putut nu numai
sæ fac în ianuarie 1937 un turneu de conferinfle în Franfla, Anglia øi
Cehoslovacia,67 dar am putut de la acea epocæ sæ øi desfæøor activitatea mea
de jurisconsult internaflional, care mi°a procurat importante venituri.

Cum e vorba de venituri procurate în flæri stræine, dacæ aceste venituri
dau loc la plata unui impozit — ceea ce nici dl Politis, nici eu, nici alfli
jurisconsulfli internaflionali nu o cred, dat fiind cæ nu e vorba de exercifliul
profesiunii de avocat —, fiscul francez este acela care are pretenflia sæ le
încaseze, aøa cum rezultæ din rezerva cuprinsæ în actul Ministerului de Afaceri
Stræine francez ce°l alætur øi prin care°mi acordæ beneficiul imunitæflilor
parlamentare (a se vedea anexa alæturatæ øi semnul fæcut).“68

Nu øtim ce ræspuns au dat ceilalfli demnitari la exigenflele formulate prin
cele douæ decrete°lege, deøi chestiunea ar merita sæ constituie obiectul unei
cercetæri aparte, utilæ atât pentru conturarea unor biografii individuale, cât
øi pentru înflelegerea — prin raportare la aspecte particulare — a unor
fenomene generale din sfera economicului øi politicului.
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Cert este cæ Nicolae Titulescu a fost deosebit de preocupat de elaborarea
øi transmiterea acestui ræspuns la Bucureøti, fæcând în acest sens numeroase
demersuri69 în flaræ øi stræinætate pentru a obfline actele justificative care îi
lipseau øi pentru a fi sigur cæ acest memoriu va ajunge la termen în posesia
autoritæflilor româneøti desemnate sæ le centralizeze øi analizeze.

Dacæ Nicolae Titulescu n°ar mai fi avut intenflia sæ se reîntoarcæ în
România, este de domeniul logicii cæ n°ar mai fi manifestat o preocupare
în acest sens øi, în consecinflæ, nu ar mai fi trimis aceastæ declaraflie.70

Faptul cæ a trimis°o confirmæ cæ el nu a abandonat niciodatæ — în ciuda
tuturor ingratitudinilor øi nedreptæflilor — gândul de a reveni cu fruntea
sus în România øi de a°øi relua activitatea pe scena politicæ româneascæ sau
în viafla universitaræ.

Deøi nu erau destinate publicitæflii, cele douæ decrete°lege îi ofereau prin
ræspunsul cerut posibilitatea de a°øi apæra onoarea, atacatæ într°un mod
mizerabil de cohorte de detractori71 interni øi externi, de a ræspunde direct
øi cu acte tuturor insinuærilor øi calomniilor øi de a°øi reaminti serviciile
aduse fiærii, împlinite de foarte multe ori nu doar cu inteligenfla øi pasiunea
ce°i erau proprii, ci øi cu bani personali, pe care i°a pus, în cote substanfliale,
la dispoziflia a numeroase acfliuni, având ca finalitate apærarea interesului
naflional.

În Arhiva Ministerului Afacerilor Externe — Fondul Nicolae Titulescu
— cercetætorul va identifica o mulflime de acte doveditoare ale bunei credinfle
a lui Nicolae Titulescu: statele de platæ72 pentru perioada când a îndeplinit
funcflia de trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la
Londra øi pentru perioada cât a avut mandatul de ministru de Externe,
deconturi pentru sumele primite ca øef de delegaflie sau ca reprezentant al
României la reuniuni a diferite organizaflii internaflionale sau la diferite
conferinfle cu caracter politic sau economic øi la diverse tratative cu caracter
economic°financiar purtate în Europa, Statele Unite ale Americii øi Canada.
Suntem convinøi cæ în mapele cuprinzând arhivæ Nicolae Titulescu, aflate
încæ în stræinætate, în posesia unor instituflii (Hoover Archives, Stanford
University, Palo Alto, California)73, sau a unor persoane particulare (Gilbert
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Monney Câmpeanu74 — Lausanne, Gheorghe Antoniade75 — Madrid,
Ion Burcæ76 — Madeira ø.a.) se mai aflæ documente de acelaøi gen.

Din pæcate, în ciuda evidenflelor — ceea ce publicæm astæzi nu este prima
mærturie care ar fi putut infirma valul de calomnii reværsat în acest plan
asupra lui Nicolae Titulescu — mai sunt autori care preiau færæ niciun fel
de rezervæ cliøeul fiului risipitor, bolnav de narcisism øi megalomanie, pentru
a da un plus de pitoresc øi senzaflional scrierilor lor.

La judecata istoriei, Nicolae Titulescu se prezintæ însæ cu fruntea sus øi
cugetul curat.

Dar, a°l ataca øi dupæ moarte, când el nu mai are posibilitatea sæ se apere
direct, este o adeværatæ crimæ, comisæ de unii cu premeditare, de alflii cu
inconøtienflæ. Rezultatul este acelaøi. Scuze nu pot exista, cæci realitatea —
probatæ cu documente irefutabile — dovedeøte cæ ne aflæm în fafla uneia
dintre cele mai oribile mistificæri care se prelungeøte iraflional øi imoral în
timp.

Finalul declarafliei lui Nicolae Titulescu privind patrimoniul personal
øi al familiei sale lanseazæ o interogaflie care invitæ încæ odatæ la meditaflie
privind destinul nedrept pe care îl au foarte adesea cei cu suflet mare, cu
inimæ aleasæ, cu înaltæ simflire, dæruitorii øi iubitorii de fiaræ øi Neam:

„Când mæ gândesc cæ originea datoriilor mele actuale rezidæ în dorinfla
de a putea face marea reformæ financiaræ din 1921 cu o autoritate nediscu-
tabilæ; când mæ gândesc cæ pentru a putea împlini funcfliunea de ministru,
fie la Londra, fie în guvern, a trebuit sæ renunfl timp de douæzeci de ani la
una din cele mai frumoase øi lucrative profesiuni, care mæ fæcea sæ câøtig la
30 ani — færæ o alienare a libertæflii mele de niciun fel — mai mult decât
eram plætit atunci când ocupam sarcini de reprezentare a României în stræ-
inætate, nu pot sæ nu inversez chestiunea pe care øi°o pun unii, reprodu-
când færæ a°l controla limbajul acelora cærora nu le eram pe plac «Cât am
costat eu statul român?», într°una mai justæ øi anume «Cât m°a costat statul
român pe mine?».“77

Dacæ, peste timp, istoricii au cæutat sæ ræspundæ la aceastæ întrebare —
adâncind cercetarea prin identificarea a noi surse documentare, prin corelarea
øi coroborarea informafliilor, epurând demersul øtiinflific de orice conotaflii
ideologice partizane —, membrii clasei politice româneøti, guvernanfli sau
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nu, au datoria moralæ de a avansa un ræspuns privind propriile averi dobân-
dite în ultimii zece ani, dar øi propriile sacrificii, dacæ au fost, în serviciul
intereselor naflionale, ræspuns pe care, în cei zece ani scurøi de la evenimentele
din 1989, nu au dat din pæcate niciun semn cæ ar avea intenflia sæ°l aducæ
la cunoøtinfla opiniei publice.
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Turcu; studiu introductiv de George G. Potra), Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1996, passim.

68 AMAE, Fond 77 T 34, vol. 13–14.
69 În mod deosebit dorim sæ semnalæm corespondenfla purtatæ cu avocatul Nicolae

Raicoviceanu, însærcinat de Nicolae Titulescu sæ°i reprezinte interesele în România (copii ale unora
dintre scrisorile trimise acestuia în AMAE, Fond 77 T 34; apud Nicolae Titulescu — Nicolae
Raicoviceanu. Mærturiile unei prietenii, passim).

70 Deosebit de scrupulos, manifestând grijæ pentru a evita orice eventual reproø sau orice posibilæ
acuzæ, Nicolae Titulescu a inclus în declaraflia de avere înaintatæ în octombrie 1940 date privind
patrimoniul sofliei sale, precum øi în legæturæ cu acela al surorii sale, Cornelia Neniøor.

71 La 28 octombrie 1925, în fafla unor asemenea calomnii, Nicolae Titulescu adresa ministrului
Afacerilor Stræine, I.G. Duca, o scrisoare prin care dædea o replicæ detractorilor sæi, celor care
puneau în sarcina reprezentantului nostru la Londra pretenflii øi cheltuieli care nu aveau nicio
legæturæ cu realitatea. Pe aceastæ scrisoare, I.G. Duca a pus urmætoarea rezoluflie:  „Se va da ziarelor
o dezminflire“. (AMAE, Fond 77 T 34, vol. II). Este indubitabil faptul cæ — dat fiind cæ asemenea
calomnii au continuat sæ se disemineze, din diverse surse øi în diferite moduri øi pe parcursul
ministeriatelor sale la Externe — Nicolae Titulescu va mai fi dat øi alte asemenea replici, obosind,
poate, în cele din urmæ, sæ lupte cu ticæloøia duømanilor sæi.
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72 Vezi AMAE, Fond 77 T 34, vol. 1.
73 Prezentæri ale fondului, cu publicarea unor documente în rezumat dar øi in extenso, datoræm

în principal lui Gh. Buzatu. Vezi în acest sens Gh. Buzatu, Nicolae Titulescu. Pagini din „Jurnal“
(I–IX), în „Cronica“, an XVII, nr. 30–39 (860–869), 23, 30 iulie 1982, 6, 13, 27 august 1982,
3, 10, 17, 25 septembrie 1982. Idem, Fundamentele strategiei pæcii („Jurnalul“ lui N. Titulescu),
în Titulescu øi strategia pæcii, pp. 69–86. Idem, N. Titulescu. Pagini din „Jurnal“, în Titulescu øi
strategia pæcii, pp. 375–447. O prezentare foarte detaliatæ a structurii fondului Titulescu’s Papers,
cunoscut øi citat øi ca N. Titulescu. Diary and Correspondence, ne°a fost furnizatæ personal de istoricul
belgian Jacques de Launay. La sfârøitul anului 2003, în urma unei cercetæri întreprinse la Hoover
Archives and Library, am reuøit aducerea în flaræ a întregului fond documentar Nicolae Titulescu,
însumând aproximativ 12 000 de pagini, în xerocopii øi 24 role de microfilme.

74 Domnia sa se aflæ în posesia unei mari cantitæfli de înscrisuri elaborate sau primite de Nicolae
Titulescu, care au ræmas în custodia sa la moartea lui George Anastasiu, colaborator al fostului
ministru de Externe al României, însærcinat de acesta, încæ înainte de demiterea sa, cu strângerea
øi ordonarea tuturor documentelor care i°ar fi putut servi drept documentaflie pentru scrierea
memoriilor. Dl Gilbert Monney Câmpeanu ne°a pus la dispoziflie exemplarul original, în limba
francezæ, al lucrærii Politica externæ a României (1937), pe care l°am publicat în urmæ cu câfliva
ani la Editura Enciclopedicæ. În toamna anului 1999, conducerea Ministerului Afacerilor Externe
s°a adresat acestuia cu invitaflia de a pune la dispoziflia Arhivelor Diplomatice ale României
respectivul fond de documente, care ar urma sæ se constituie ca un fond aparte, deschis cercetærii,
purtând numele donatorului. La 26 octombrie 2002, la Vetroz (Elveflia), am preluat în numele
Fundafliei Europene Titulescu, ca donatar, un total de 1 630 pagini°document (telegrame, note
personale, note de convorbiri, memorandumuri, declaraflii de presæ, discursuri) øi 425 scrisori
adresate lui Nicolae Titulescu de personalitæfli române øi stræine, toate elaborate în perioada
1923–1931, din partea lui Gilbert Monney Câmpeanu, ca donator.

75 Prin scrisori adresate ministrului de Externe al României, ca øi altor factori responsabili
din Ministerul Afacerilor Externe, Gheorghe Antoniade a exprimat disponibilitatea sa øi a sofliei
sale, Marie Yvonne Antoniade, nepoata Ecaterinei Titulescu, de a pune la dispoziflia statului român
tot ceea ce deflin ca documente privind viafla øi activitatea lui Nicolae Titulescu. Cf. interviul
acordat de Gheorghe Antoniade ziarului „România Liberæ“ publicat la 15 iulie 1999. Moartea
lui Gheorghe Antoniade a împiedicat materializarea acestei promisiuni.

76 Domnul ambasador Sergiu Celac, fost ministru de Externe (28 decembrie 1989–28 iunie
1990), a primit pe vremea când reprezenta interesele României la Londra, în calitate de ambasador,
mai multe înscrisuri privind pe Nicolae Titulescu aflate în posesia lui Ion Burcæ. Copii ale acestora
ne°au fost puse la dispoziflie cu amabilitate. Din corespondenfla schimbatæ Ion Burcæ–Sergiu Celac
nu reiese dacæ aceste documente reprezentau totalitatea înscrisurilor Nicolae Titulescu aflate asupra
sa. Semnalæm în mod deosebit aceastæ sursæ, întrucât, aøa cum o declaræ singur, Ion Burcæ a fost
însærcinat de Ecaterina Titulescu sæ ridice documentele depuse spre pæstrare de fostul ministru
de Externe în seifurile de la celebrul Harrods din Londra, „amænunt“ extrem de important,
necunoscut celor care au studiat „parcursul“ acestui fond. Vezi Gh. Buzatu, N. Titulescu: Regæsirea
arhivei personale „pierdutæ“ în vâltoarea ræzboiului, în Din istoria secretæ a celui de al Doilea Ræzboi
Mondial, vol. II, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1995, pp. 309–332.

77 AMAE, Fond 77 T 34, vol. 13–14.
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Anul 1940 avea sæ°l confrunte pe Nicolae Titulescu cu una dintre cele
mai grave crize existenfliale. Aceasta avea sæ fie resimflitæ cu atât mai dureros
cu cât era determinatæ de grava deteriorare a relafliilor cu soflia sa, Catherine
Titulescu, øi ea intervenea dupæ ani de totalæ ostracizare din partea
autoritæflilor de la Bucureøti.

Aducem, credem informaflii inedite øi indubitabile despre drama care°i
va græbi sfârøitul. Avem în vedere, înainte de toate, scrisoarea (memoriul)
trimisæ de Nicolae Titulescu lui Carol al II°lea la 5 februarie 1940 øi expe-
diatæ, în plic sigilat, prin intermediul ministrului Ionel Christu, nepotul sæu,
dar øi alte înscrisuri, adresate unor rude sau prieteni, memorii expediate unor
oficialitæfli elvefliene, acte øi, nu în ultimæ instanflæ, diverse note memorialistice.

Mærturia lui Titulescu adresatæ lui Carol al II°lea

Potrivit informafliilor date de Nicolae Titulescu, în anul 1927 Catherine
Titulescu a suferit o intervenflie chirurgicalæ (cu implicaflii asupra tabloului
hormonal, în lipsa unei hormonoterapii de substituflie) care a dus, se pare,
la modificæri comportamentale cu grave implicaflii pentru cæsnicia celor doi.

„În ciuda asigurærilor date de medici înainte de operaflie øi având în vedere
cæ soflia mea a refuzat cu obstinaflie sæ ia medicamentele care i s°au reco-
mandat, începând din 1927 caracterul sofliei mele s°a schimbat treptat,
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pentru a se transforma de câfliva ani în asemenea mæsuræ încât a devenit
de nerecunoscut. […]. // În ciuda a tot ceea ce se petrecuse, am dorit sæ
ascund nefericirea mea. Mi°am jucat atât de bine rolul, încât nimeni n°a
cunoscut pânæ de curând realitatea. […]. // Ultimii ani au fost intolerabili,
mai ales din cauza unor scene de gelozie care nu aveau niciun fundament.“

Înlæturarea din postul de ministru al Afacerilor Stræine, la 29 august 1936,
avea sæ°i adauge lui Nicolae Titulescu, pe lângæ tristeflea de a se vedea
concediat într°un mod iresponsabil øi nedemn dupæ 20 de ani de serviciu
în slujba flærii, nefericirea de a vedea îndepærtându°se de el oameni pe care
îi credea alæturi din sentiment øi care se dovedeau doar niøte interesafli.

„Ceea ce este mai grav — iatæ un lucru pe care n°aø fi vrut sæ°l spun
niciodatæ, dar care sunt forflat sæ°l fac — este cæ simfleam cæ sentimentele
unor membri ai familiei mele — am spus unor — s°au schimbat din
momentul în care am devenit un simplu particular øi am fost supus ostra-
cizærii din partea autoritæflilor române în exterior. […]. Astfel, deci, în timpul
acestor ultimi trei ani, nu am fost niciodatæ fostul ministru, nu am fost
nici chiar un simplu particular, eram doar omul færæ viitor, faflæ de care se
exprima regretul cæ fusese urmat în trecut. […]. N°am întârziat sæ observ
cæ nu unchiul sau ruda cea mai apropiatæ era iubitæ cu atâta tandrefle în
trecut. Era ministrul.“

Dezamægit, trist, Nicolae Titulescu îi va reproøa Catherinei Titulescu
modificarea de atitudine ca urmare a schimbærii statutului sæu oficial. „Dar
soflia mea — scria el lui Carol al II°lea — s°a cæsætorit cu un student, nu
cu un ministru.“

În ciuda faptului cæ nu mai era o persoanæ oficialæ, Nicolae Titulescu
observa cu atenflie evolufliile internaflionale, proceda la judecæfli de valoare
øi îøi împærtæøea opiniile în cercuri politice, diplomatice øi de presæ, pânæ
la un moment dat acestea bucurându°se de o largæ cameræ de rezonanflæ.

Acuzat de nebunie øi trædat de propria soflie

Întrucât judecæflile formulate de Nicolae Titulescu, în 1937 sau 1939 —
în cadrul unor conferinfle publice din Franfla, Marea Britanie sau Cehoslovacia,
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sau în întâlniri øi convorbiri cu importante personalitæfli politice, diplomatice
sau ziaristice, atât din aceste flæri, cât øi din URSS, Turcia, Iugoslavia ø.a.
— nu corespundeau celor ale oficialitæflilor de la Bucureøti — nefiind împær-
tæøite nici în unele cercuri din capitalele occidentale — adversarii au ales
ca soluflie diseminarea afirmafliei cæ acesta era pur øi simplu nebun.

„Atunci când a izbucnit ræzboiul actual, suferinflele mele vechi au reapærut
øi s°au accentuat, pentru cæ toate profefliile nefaste pe care le fæcusem se
realizau. […]. // Am presimflit consecinflele pentru situaflia generalæ a
Europei. […]. Am væzut consecinflele pentru România, mai ales, dat fiind
cæ imperialismul german øi imperialismul rus au acelaøi obiectiv […]. //
Începând din acea zi, pentru motive care nu existæ, am simflit cæ de mult
timp se dorea cu orice prefl sæ fiu tratat drept bolnav.“

În toamna–iarna anului 1939, Nicolae Titulescu avea sæ facæ o descoperire
stupefiantæ. Soflia sa apela la servitori pentru a°l spiona øi pentru a°i admi-
nistra împotriva propriei sale voinfle somnifere care sæ°l imobilizeze la pat
cea mai mare parte a zilei, demobilizându°l politic. Nicolae Titulescu a înfleles
pas cu pas acfliunea subversivæ la adresa sa, de care Catherine Titulescu nu
era stræinæ.

În starea de tensiune dintre cei doi sofli, Nicolae a cerut Catherinei sæ
pæræseascæ Elveflia, sæ revinæ la Bucureøti, în casa sa din Øoseaua Kiseleff
nr. 47, iar sora acesteia, Constanfla Pleniceanu, sæ vinæ din România pentru
a°l îngriji, fiind suferind din cauza fracturii umærului drept.

Într°un mod abil, Catherine Titulescu a construit soflului ei imaginea
publicæ a unui om bolnav. Afiøând o grijæ particularæ, dar discretæ, pentru
starea de sænætate a soflului ei, fæcând pærtaøe cât mai multe persoane la aceastæ
preocupare, speculând unele gesturi mærunte ale lui Nicolae Titulescu, care
puteau fi interpretate ca manifestæri ale maniei persecufliei, Catherine Titulescu
a inculcat unui mare numær de persoane ideea cæ fostul ministru de Externe
era un om suferind, care avea nevoie de o supraveghere specialæ.

Catherine Titulescu i°a atras de partea sa pe Sergiu Neniøor, fostul secretar
particular al lui Nicolae Titulescu, de care se despærflise dezamægit de aproape
trei ani, øi pe øoferul englez, John Corley, de care compatriotul nostru se
folosea de peste 15 ani.
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La 10 ianuarie 1940, Carol al II°lea afla de la Duduia „cæ toatæ chestiunea
cu Titulescu nu e adeværatæ øi pare a fi o cabalæ a nevestei øi a familiei“.
La 6 februarie 1940, Carol al II°lea nota: „Christu s°a întors din Franfla øi
a primit noua funcfliune, cu care trebuie însærcinat, dar cere vreo 14 zile
ca sæ se puie la curent, deci semn de seriozitate. Despre Titulescu zice cæ
s°a convins cæ nu e deloc nebun øi cæ totul a fost o intrigæ montatæ de nevastæ
øi de cutra aia de Sergiu Neniøor“.

Unii dintre cei induøi în eroare nu numai cæ au deplâns aceastæ situaflie,
dar au øi solicitat lui Nicolae Titulescu graflierea moralæ. Indignat, øoferul
englez nu înceta sæ repete: „Dacæ o væd, o omor, atât de mare este ræul pe
care vi l°a fæcut“.

Odatæ acreditatæ ideea de om bolnav, nu mai ræmânea decât ca aceasta
sæ fie constatatæ oficial øi sæ se ia mæsurile de rigoare.

O încercare de internare în ospiciu

La cererea Catherinei Titulescu, doi doctori cunoscufli, dr. Rupanner,
un internist, øi dr. Klaesi, decanul Facultæflii de Medicinæ din Berna, specialist
în boli nervoase, l°au cercetat pe Nicolae Titulescu la Palace Hotel, unde
locuia. Însoflifli de patru agenfli, aceøtia veniseræ pentru a îndeplini o forma-
litate, „sæ mæ ridice cu forfla øi sæ mæ interneze“.

„Din acel moment — conchidea Nicolae Titulescu — nu am avut decât
o idee în cap: sæ pæræsesc Saint°Moritz øi sæ vin la Paris.“

Nicolae Titulescu pæræseøte intempestiv Saint°Moritz, oprindu°se la Coire
în drumul sæu spre Zürich. La pufline ore dupæ sosirea în aceastæ localitate,
se încearcæ o nouæ arestare a lui Nicolae Titulescu. Numai prezenfla de spirit
øi abilitatea îl vor scæpa de ceea ce i se pregætea — intrarea într°un sanatoriu
de boli nervoase. 

„Decanul Facultæflii de Medicinæ din Berna a pronunflat aceste cuvinte:
«În numele legilor federale øi la cererea familiei væ ridic cu forfla». // Nu
øtiu cum nu mi°am pierdut capul. // Dar fæcându°mi un examen al vieflii,
am constatat cæ mæ enervam pentru lucrurile mici øi eram foarte calm în
privinfla lucrurilor mari. // Cu un glas foarte liniøtit øi simflind cæ cei patru
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agenfli (Krankenpfleger) ai profesorului din Berna erau cu inima alæturi de
mine, am pus pur øi simplu aceastæ întrebare: // «Dacæ v°am înfleles bine,
domnule profesor, afli vorbit de legile federale øi de cererea familiei mele.
Aceasta înseamnæ cæ legile federale presupun o cerere a familiei. Cine este
familia în speflæ?» // Profesorul mi°a ræspuns: «Soflia dumneavoastræ, doamna
Titulescu». // I°am replicat: «Imposibil. Dafli°mi°o la telefon.» […]. Astfel,
deci, apelul meu, în prezenfla sa, avea loc la cinci minute dupæ ultima con-
vorbire cu soflia mea. […]. Am rugat°o pe soflia mea sæ repete profesorului
din Berna ceea ce mi°a spus. A fæcut°o foarte corect. // Profesorul din Berna
începu prin a°mi spune: «Ce greøealæ am fæcut dându°væ pe soflia dumnea-
voastræ la telefon». […]. // Apoi profesorul din Berna i°a spus sofliei mele
aceste cuvinte teribile: «Dar færæ consimflæmântul dumneavoastræ nu pot
face nimic. Øi ce mi°afli spus acum douæ zile?» Soflia mea s°a fâstâcit. Majesta-
tea Voastræ îøi aminteøte, poate, cæ am auzul foarte fin: am auzit tot ræspunsul
sofliei mele. Ea i°a spus între altele cæ îi vorbise de convingere øi nu de forflæ.“

„În urma convorbirii profesorului din Berna cu soflia mea, la Coire, am
înfleles cuvintele pe care le spusese doctorului Rupanner cu câteva zile înainte
la Saint°Moritz: «Ceea ce vor sæ°i facæ acestui om este o crimæ!»“

Acest episod pune într°o luminæ cu totul nouæ relaflia conjugalæ a celor
doi, înlæturând pentru totdeauna imaginea menajului ideal. Existæ oameni
care poate vor fi øocafli de abordarea acestui segment de viaflæ øi care vor fi
øi mai øocafli când vom publica acest document integral. Nu ne facem decât
datoria de a cæuta aflarea adeværului istoric. Iar cunoaøterea acestui episod
aruncæ o luminæ nouæ asupra ultimului an de viaflæ al lui Nicolae Titulescu
— am mai spus°o — øi explicæ în mare mæsuræ dezastrul sufletesc pe care
l°a træit øi i°a græbit sfârøitul prematur.

Problemele financiare ale fostului ministru

Toatæ aceastæ întâmplare avea sæ aibæ øi implicaflii financiare majore, destul
de dificil de suportat de Nicolae Titulescu în noua sa condiflie materialæ.

Voind cu orice prefl sæ pæræseascæ Elveflia, Nicolae Titulescu a avut slæbi-
ciunea sæ plæteascæ doctorului Klaesi „consultaflia“ pe care nu o ceruse.
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„Nu mæ aøteptam la enormitatea sumei. Atunci profesorul din Berna
mi°a spus: «6.500 de franci elveflieni», adicæ 65.000 franci francezi. // Am
fost siderat. Vizita la domiciliu a unui medic în Elveflia costæ, Majestatea
Voastræ trebuie sæ øtie, 20 de franci elveflieni. I°am ræspuns cæ nu aveam
totuøi la mine o sumæ atât de mare øi i°am cerut sæ°mi acorde credit. Pro-
fesorul mi°a ræspuns: «Suma nu este atât de mare, încât væ pândesc de zile.
Cât priveøte creditul, vi°l acord.»“

Numai abilitatea remarcabilæ a lui Nicolae Titulescu, øtiinfla sa færæ egal
de a purta o conversaflie delicatæ pe un ton perfect curtenitor, dar øi accep-
tarea pretenfliilor absurd de mari ale acestui doctor øarlatan l°au scæpat pe
marele nostru compatriot de internarea forflatæ pe care au pus°o la cale atâtea
forfle oculte. Nicolae Titulescu a dat dovadæ øi de aceastæ datæ, ca de°a lungul
întregii sale existenfle, de un înalt simfl al onoarei. Deøi nu îi era obligat
personal cu nimic acestui medic, marele nostru diplomat avea sæ°øi onoreze
angajamentul asumat, în ciuda faptului cæ era pe deplin conøtient cæ cererea
era nedreaptæ øi exageratæ.

„Începând din acest moment, m°am decis sæ plec imediat øi sæ divorflez.“
Ieøirea din Elveflia a fost facilitatæ de intervenflia Palatului Regal.
„La Zürich, Palatul Regal a avut bunætatea sæ°mi trimitæ pe consulul

general Carlo Fleischman, care a asigurat ieøirea din Elveflia într°un mod
vertiginos.“

Credem cæ un rol important în luarea acestei decizii l°a avut Ernest
Urdæreanu, værul sæu, care într°un fel sau altul fusese avertizat de aceastæ
situaflie. Supoziflia ne°o bazæm pe faptul cæ Nicolae Titulescu vorbeøte de
intervenflia „Palatului Regal“ øi nu a lui Carol al II°lea. În cazul în care s°ar
fi intervenit din partea Regelui, Nicolae Titulescu nu ar fi omis sæ°i mulflu-
meascæ acestuia, øtiind cât era de orgolios øi ce ar fi însemnat o scæpare în
acest sens.

Scrisoarea (memoriul) trimisæ de cætre Nicolae Titulescu lui Carol al II°lea,
la cerere, la 5 februarie 1940, certificæ faptul cæ la acea datæ fostul ministru
de Externe ceruse divorflul, pentru el fiind singura soluflie posibilæ øi
rezonabilæ.
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„Dar ideea de a face ca, într°o flaræ liberalæ precum Elveflia, libertatea
mea sæ depindæ de capriciul unei femei, care luni vrea sæ te încarcereze øi
care joi te vrea liber, îmi este insuportabilæ.“

Nicolae Titulescu a fost un fidel toatæ viafla sofliei sale, ceea ce nu se poate
spune øi despre soflia sa, în legæturæ cu care au circulat în timp nu pufline
bârfe.

Supun atenfliei dv. considerafliile lui Nicolae Titulescu în legæturæ cu
hotærârea sa de a divorfla: „Dar vreau ca lucrurile sæ se petreacæ între un
gentleman øi o lady. Doresc sæ fie respectatæ femeia care a purtat atât de
mult timp numele meu øi ca trecutul care existæ între noi sæ nu fie umbrit.
Iatæ de ce am cerut divorflul pur øi simplu pentru injurii grave, motivele
detaliate urmând dupæ aceea.“

Øi cheltuielile exorbitante ale Catherinei

Catherine Titulescu i°a fæcut soflului ei øi alte „surprize“ de proporflii.
Fusese obiønuitæ toatæ viafla sæ træiascæ pe picior mare, cheltuise færæ sæ°øi
punæ probleme, nu concepea sæ facæ economii riguroase, marile capitale
occidentale prin care trecea frecvent oferindu°i tot felul de tentaflii. Nu realiza
însæ cæ situaflia se schimbase, cæ Nicolae Titulescu nu mai era ministru, cæ
nu mai dispunea de fondurile de altædatæ (am în vedere, în primul rând,
pe cele câøtigate ca renumit avocat), mai ales cæ în condifliile internaflionale
noi, în perioada de dinainte de ræzboi øi o datæ cu declanøarea acestuia,
transferurile de devize dintr°o flaræ în alta fuseseræ blocate (atât Nicolae,
cât øi Catherine dispunând în România de o avere imobiliaræ importantæ).
Færæ sæ°l consulte în niciun fel, Catherine Titulescu a împrumutat sume
mari de bani în numele soflului ei, depæøind în acelaøi timp substanflialul
credit pe care Nicolae Titulescu i°l deschisese la un hotel din Elveflia.

„Într°adevær — scria Nicolae Titulescu —, am aflat spre marea mea
stupefacflie, cæ soflia mea, însoflitæ de o altæ persoanæ, i°a cerut unui client
de°al meu din Elveflia 30.000 de franci elveflieni sub pretextul cæ eram grav
bolnav øi cæ pæræsisem hotelul færæ sæ°l plætesc. Aceastæ persoanæ, cæreia îi
cerusem eu însumi bani, a sfârøit prin a mi°o mærturisi, spunându°mi:
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«Credeam cæ erau pentru dumneavoastræ, dar acum væd cæ am fæcut o eroare
øi am dat banii». Dacæ la aceastæ sumæ de 30.000 franci elveflieni se adaugæ
suma de 4.000 de franci elveflieni pe care i°am læsat sofliei mele în momentul
plecærii (soflia mea spune 3.600; fie) în plus faflæ de creditul care am cerut
sæ i se deschidæ la Hotel Suvretta øi care se ridicæ, spre marea mea surprizæ,
la 6.000 de franci elveflieni pentru câteva zile, ceea ce este inadmisibil [...],
dacæ se adaugæ de asemenea onorariile profesorului din Berna, aceastæ afacere
m°a costat aproape o jumætate de milion de franci francezi de la plecarea
mea din Elveflia. Trebuie luate în plus în calcul onorariile avocaflilor mei
de la Paris øi Bucureøti.“

Preocupat profund de soarta procesului sæu de divorfl, pe care îl voia
terminat cât mai repede, cu cât mai puflinæ tevaturæ, cu urmæri negative
cât mai mici pe planul imaginii publice, atât pentru el cât øi pentru soflia
sa, Nicolae Titulescu a angajat avocafli atât la Bucureøti, cât øi la Paris. 

Înconjuratæ de proøti sfætuitori, Catherine Titulescu a acflionat de o ma-
nieræ care fæcea imposibilæ reglementarea situafliei øi, cu atât mai puflin,
reconcilierea.

Øi totuøi Nicolae Titulescu scria:
„Majestatea Voastræ va înflelege cu uøurinflæ cæ în afaræ de durerea profun-

dæ pe care o resimt din cauza necesitæflii de a mæ separa de o fiinflæ cu care
am træit atât de lung timp, sufær din cauza diminuærii autoritæflii mele pe
care a adus°o toatæ aceastæ poveste. // Doresc din toatæ inima ca eu sæ fiu
singurul care pætimeøte.“

La capætul dureroasei confidenfle fæcute lui Carol al II°lea, Nicolae Titulescu
afirma: „Eu nu am cunoscut decât partea suferinflei. Sunt singur, absolut
singur“.

Un nou testament

Date fiind relafliile dintre cei doi sofli, în primævara anului 1940 au
intervenit modificæri substanfliale în dorinflele testamentare ale lui Nicolae
Titulescu.
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Prin Testamentul din 5 ianuarie 1940, Nicolae Titulescu îøi exprima
urmætoarea voinflæ:

„Las dupæ moartea mea, cu excepflia legatului particular fæcut Academiei
Regale Române prin testamentul autentic cu data de 5 ianuarie 1940,
uzufructul întregii mele averi, sofliei mele Caterina Titulescu, næscutæ 
Burcæ. // Dacæ actuala mea soflie pierde aceastæ calitate prin divorfl sau
moarte, voi lua alte dispozifliuni cu privire la uzufruct.“

Ræmâne o necunoscutæ impulsul care l°a determinat pe Nicolae Titulescu
sæ întocmeascæ acest testament în condiflii de relativæ sænætate. Chiar dacæ
vom fi acuzafli cæ speculæm, ne hazardæm øi vom avansa ipoteza cæ soflia sa,
Catherine Titulescu, l°a convins, cu argumente necunoscute, sæ°øi reactuali-
zeze testamentul (sæ nu uitæm cæ de la ultimul sæu testament, din 18 noiem-
brie 1937, trecuseræ doar 27 de luni).

Oricum ar fi, în condifliile deteriorærii relafliilor reciproce, odatæ întors
în Franfla, Nicolae Titulescu îøi va întocmi, la 4 martie 1940, un nou
testament, în care Catherine Titulescu nu mai figura printre moøtenitori.

Motivele sunt indubitabile, chiar dacæ Nicolae Titulescu nu le menflio-
neazæ expres øi explicit:

„De la ultimele testamente autentice fæcute de Legaflia Berna, la
Saint°Moritz, petrecându°se fapte noi, anulez toate testamentele (olografe,
autentice etc.), cu excepflia aceluia în favoarea Academiei Române fæcut
prin intermediul Legafliunii Berna.“

Nicolae Titulescu avea sæ constate cæ problemele conflictuale cu Catherine
Titulescu erau departe de a fi încheiate. Dorinfla de a finaliza dosarul de
divorfl øi de a pleca din Europa, de a pune între el øi ræzboi marea cea mare,
îl vor domina în tot cursul anului 1940.

Va întrefline o corespondenflæ asiduæ cu avocaflii români øi stræini, va apela
la diverse persoane influente pentru a obfline sprijinul atât în flaræ, cât øi în
Elveflia øi Franfla, se va adresa membrilor familiei øi prietenilor pentru a le
cere solidaritatea øi pentru a clarifica aspecte de relaflii interpersonale ce
decurgeau din divorflul sæu de Catherine Titulescu.
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În conflictul Nicolae Titulescu–Catherine Titulescu se vor interfera în
timp mai multe persoane, rude sau nu, prieteni sau nu, români sau stræini,
oficiali sau particulari.

Încercærile prin care trecea îl fæceau pe Nicolae Titulescu foarte uøor
iritabil. Bârfele de tot felul care circulau în jurul divorflului îl vor face din
ce în ce mai suspicios, adoptând, în unele cazuri, atitudini nedrepte faflæ
de unii dintre colaboratorii øi prietenii sæi cei mai apropiafli (vom refline,
în primul rând, numele lui Savel Rædulescu, Nicolae Raicoviceanu øi
Edmond Ciuntu).

Pentru a°l discredita øi a°øi atinge scopul, Catherine Titulescu øi cei care°i
împærtæøeau intenfliile funeste au diseminat în continuare pe scaræ largæ
informaflia cæ Nicolae Titulescu era grav bolnav. Aceasta a fost preluatæ de
agenfliile de presæ, posturile de radio øi ziarele de mare tiraj, fiind difuzatæ
în întreaga Europæ øi trecând øi dincolo de Atlantic.

Lui Nicolae Titulescu i°a fost adresatæ o avalanøæ de telegrame øi scrisori,
din flaræ øi stræinætate, cerând noutæfli øi formulând uræri de sænætate. Aceastæ
avalanøæ de mesaje nu numai cæ nu i°a fæcut plæcere lui Nicolae Titulescu,
ba chiar i°a creat o stare de accentuatæ indispoziflie.

Dupæ unele surse, la mijlocul lunii decembrie 1940, dupæ aproape un
an de separare fizicæ, între cei doi, Nicolae Titulescu øi Catherine Titulescu,
ar fi intervenit o reconciliere. Nu cunoaøtem motivele care ar fi determinat
pe cei doi sæ ajungæ la aceastæ soluflie øi, cu atât mai puflin, dacæ aceasta s°a
convenit tacit sau expres. Neîndoielnic, Nicolae Titulescu suporta foarte
greu singurætatea øi boala, iar Catherine Titulescu realiza, în cele din urmæ,
cæ ducea un ræzboi færæ øansæ de succes.

Nicolae Titulescu a trecut în eternitate la 17 martie 1941.
Catherine Titulescu a murit la 1 decembrie 1970.
În 1966, la un sfert de veac de la înmormântarea sa la Cannes, în cimitirul

Bisericii ortodoxe ruse „Sf. Mihail“, Catherine Titulescu a respins categoric
dorinfla autoritæflilor române de la Bucureøti de a°l readuce pe Nicolae
Titulescu în flaræ, acasæ, øi de a°l înmormânta la Braøov, aøa cum ceruse.

Catherine Titulescu nu i°a respectat ultima dorinflæ.
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Ræmæøiflele pæmânteøti ale lui Nicolae Titulescu au ræmas la Cannes pânæ
în martie 1992, când printr°o acfliune politico°diplomaticæ bine gânditæ øi
urmæritæ, guvernul român a reuøit — în ciuda a nu pufline dificultæfli, inclusiv
din partea unor rude mai îndepærtate, recte Marie Yvonne øi Gheorghe
Antoniade — aducerea acestora în România.

Refuzul vizei de intrare în Elveflia

Am prezentat pe larg cauzele care l°au determinat øi împrejurærile în care
Nicolae Titulescu a fost obligat sæ pæræseascæ precipitat Elveflia. Gustul amar
pe care i l°au læsat respectivele întâmplæri nu l°au fæcut sæ abandoneze gândul
reîntoarcerii. Era legat de aceastæ flaræ prin mii de fire, cunoscuse acolo, la
tribuna Societæflii Nafliunilor, consacrarea internaflionalæ, iar peisajul øi clima
din Elveflia reprezentaseræ pentru el mediul fizic øi psihic cel mai reconfortant.

În martie 1940, Nicolae Titulescu s°a adresat succesorului lui Giuseppe
Motta la conducerea Departamentului Politic Federal — Marcel Pilet°Golaz
— pentru a solicita øi a obfline intrarea în Elveflia øi asiguræri cæ se va bucura
de imunitæflile diplomatice øi, în consecinflæ, va fi scutit de orice surprize
neplæcute.

„Pentru ce væ scriu aceastæ scrisoare? // Deoarece doresc sæ revin în Elveflia
pentru rafliuni multiple. // Mai întâi, atmosfera îmi este mai familiaræ. //
Dacæ se face un examen al vieflii mele, se va vedea cæ locurile în care am
preferat sæ locuiesc au fost Londra øi Geneva, cu împrejurimile care depæøesc
prin ceaflæ pe acelea din Anglia. Sau provincia francezæ øi Italia. // Sunt cu
siguranflæ un parizian ca spirit, dar nu mi°a plæcut niciodatæ sæ træiesc mult
timp la Paris. E prea multæ lume. Spiritul nostru trebuie sæ fie mereu pe
Mont Blanc. // Apoi, dacæ fac din România, Franfla, Anglia øi Elveflia un
tot indivizibil, în Elveflia am petrecut cel mai mare numær din anii de
activitate. Graflie tribunei pe care ne°o oferea cândva Societatea Nafliunilor,
care funcfliona în Elveflia, numele meu a devenit cunoscut, øi acest lucru
nu°l uit. // Trebuie sæ adaug cæ viafla în Elveflia este mai puflin scumpæ decât
viafla la Paris, în ciuda diferenflelor de curs de schimb. Existæ apoi în Elveflia
pensiunea, care nu este cunoscutæ în marile hoteluri din Paris. Chestiunea
banilor conteazæ pentru mine în acest moment, în ciuda împrumuturilor
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pe care le°am fæcut în urmæ cu trei ani — am fost foarte prevæzætor — în
Anglia øi Elveflia, cæci în cele douæ flæri creditul meu era cel mai mare, ca
øi în ciuda calitæflii mele de avocat internaflional. Dar cât timp societæflile
care m°au angajat în trecut cu anul vor mai considera serviciile mele utile?
// În fine, este vorba de fractura umærului meu drept, cauzatæ de o alunecare
în Elveflia. Cred cæ în aceastæ flaræ se trateazæ cel mai bine afecfliunile de
acest gen. Aici, dupæ o examinare de patru ore, doctorii mi°au spus: «N°avefli
nimic, øi mai ales nu consultafli medicii». Fapt este cæ niciun doctor n°a
trecut pragul uøii mele — spre marea mea plæcere de altfel — de trei sæptæ-
mâni de când mæ aflu la Paris. // Væ scriu toate aceste amænunte nevrând
sæ plætesc o poliflæ nimænui, pentru a væ dovedi cæ nu am pæstrat nicio picæ
Elvefliei pentru ceea ce s°a întâmplat. […]. // Doresc sæ mæ întorc la
Montreux Palace, la Montreux sau în vecinætæfli. // Dar, înainte de a o face,
trebuie sæ am o garanflie, în special aceea cæ nu mi se vor mai întâmpla
situaflii de genul celor pe care le°am cunoscut la Palace Hotel din Saint°Moritz
øi la Coire. // Nu doresc sæ insist asupra acestor scene penibile. De altfel,
le cunoaøtefli. // Mæ voi mulflumi sæ væ spun cæ optanflii unguri, colonii
unguri, Conferinfla de la Haga etc., tot ceea ce este considerat succes diplo-
matic în trecutul meu, nu înseamnæ nimic faflæ de ceea ce a trebuit sæ pledez
pentru a îndepærta autoritæflile elvefliene, care, la cererea sofliei mele, voiau
sæ°mi împiedice libertatea de miøcare. // Credefli°mæ, domnule ministru,
cæ realizez trista situaflie în care mæ aflu, fiind obligat sæ væ scriu în legæturæ
cu aceastæ chestiune. Dar dorinfla mea de a mæ întoarce în Elveflia este mai
puternicæ ca orice. // Øtiu cæ mi°afli putea ræspunde: «Dar ceea ce dum-
neavoastræ ne cerefli este o garanflie cæ nu se va aplica o lege elveflianæ!» //
Sunt în prea mare mæsuræ jurist — mi s°a reproøat atât de mult acest lucru
— pentru a nu væ da ræspunsul pe care o asemenea obiecflie îl comportæ.
// Sunt membru al Comisiei de Cooperare Intelectualæ. Øtiu cæ în Elveflia
nu se acordæ imunitæfli diplomatice persoanelor decât în timpul exercitærii
funcfliilor lor. Dar, dat fiind faptul cæ am fost în douæ rânduri succesiv
preøedinte al Societæflii Nafliunilor, cæ am fost timp de 20 de ani ministru
al flærii mele, cæ am o misiune permanentæ din partea preøedintelui Comisiei
de Cooperare Intelectualæ, Herriot, øi anume de a mæ ocupa în Elveflia de
anumite chestiuni privind cooperarea intelectualæ, cæ sunt în prezent în
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proces de divorfl cu soflia mea tocmai pentru fapte care s°au petrecut în
Elveflia, cred cæ mæ gæsesc totuøi într°o situaflie diferitæ de aceea a unor
membri ai altor comisii ale Societæflii Nafliunilor. // Acfliunea mea de divorfl
se bazeazæ pentru moment doar pe injurii grave, færæ a preciza faptele. Dar,
presupunând cæ tot ce s°a spus în privinfla mea ar fi adeværat, i se pot acorda
îngrijiri pentru asemenea suferinfle unui om politic, care a fost port°parolul
flærii sale timp de 20 de ani, apelând la agenfli øi scandal? Øi aceasta ar putea
fi adeværat când se cunoaøte activitatea mea politicæ, voi spune pur øi simplu
activitatea mea, de 20 de ani? Dosarelor doctorilor care nu mi°au vorbit
niciodatæ de aceastæ chestiune, dar care s°au læsat convinøi de pælævrægelile
altora, eu le opun un dosar de certificate medicale. Øi ce vefli spune dacæ
unele acte contradictorii poartæ aceeaøi semnæturæ? Inutil sæ væ spun cæ sunt
obiectul unei mistificæri, cæ accept consecinflele politice care decurg din
aceasta, eu le realizez mai bine ca oricine. Cu toate acestea, doresc sæ træiesc
acolo unde vreau øi nimeni n°a pretins, dupæ câte øtiu, cæ aø fi un pericol
public. // În orice caz, ceea ce væ cer nu este o favoare prea mare. // Dar
eu doresc sæ am o acoperire a Departamentului Politic, altfel reîntoarcerea
mea în Elveflia ar fi imposibilæ. // Credefli dumneavoastræ, domnule ministru,
cæ nu îmi dau seama de situaflia penibilæ în care mæ aflu, fiind obligat sæ
væ scriu o scrisoare de genul celei actuale? Credefli cæ nu îmi dau seama cæ
væ dau prea multe detalii care sunt infime în raporturile unui om politic
cu Ministerul Afacerilor Stræine al unei flæri? Dar când, prin surprindere,
se întâmplæ cuiva ceea ce mi s°a întâmplat mie, problema propriei apæræri
devine principala problemæ øi detaliile pe care vi le dau pe deplin conøtient
cæ ele nu mæ pot interesa decât pe mine însumi, nu sunt de prisos. // Øtiam
cæ viafla comportæ suferinfle,dar nu m°am aøteptat niciodatæ ca acelea ce
aveau sæ mi se întâmple mie sæ ia forma acelora care au fost øi care sunt.“

Nu am gæsit un ræspuns la aceastæ scrisoare, ceea ce ne face sæ credem
cæ nu i s°a ræspuns lui Nicolae Titulescu.

La începutul toamnei anului 1940, Nicolae Titulescu a fæcut un nou
demers pentru a obfline viza de øedere în Elveflia, dar a fost încæ o datæ refuzat.

Mæsura, incredibilæ, dar care spune atât de mult despre felul în care
autoritæflile elvefliene au acflionat în timp, în diverse împrejuræri, l°a mâhnit
profund pe compatriotul nostru, care s°a adresat din nou, nu dupæ mult
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timp, la 8 noiembrie 1940, Departamentului Politic Federal, cu acelaøi
„succes“ de pânæ atunci:

„Domnule ministru, // Refuzul vizei de intrare în Elveflia pe care am
cerut°o de curând m°a mâhnit profund. N°am niciun fel de mândrie a v°o
ascunde. // Am lucrat în flara dumneavoastræ în timpul ultimilor 20 de ani
mai mult decât în oricare alta. // Este imposibil sæ mi se refuze de pe o zi
pe alta intrarea în Elveflia, pe care cred cæ am onorat°o. // Cunosc rafliunile
care au determinat aceste mæsuri øi tocmai în scopul de a le face sæ disparæ
væ solicit din nou intrarea în Elveflia. // Ce lucru ar putea fi mai normal
decât acela de a întâlni, la Geneva, de exemplu, pe soflia mea, care træieøte
în Elveflia, pentru a pune toate lucrurile la punct? Mæsurile adoptate færæ
a se vedea øi færæ a se explica sunt cele care provoacæ consecinflele cele mai
dezagreabile. // Øi odatæ reglementate chestiunile pendinte, de ce aø fi privat,
dupæ 20 de ani, de curæ de altitudine la Saint°Moritz, de aceea pe care
medicii mi°o impun în prezent, având în vedere, mai ales, cæ am pierdut°o
pe aceea de anul trecut? // Sunt ani de când træiesc în afara vieflii politice,
fapt atestat de guvernul actual al României øi ca atare øederea mea pe
teritoriul indiferent cærui stat nu ar putea reprezenta o complicaflie pentru
acesta din urmæ. // Oricare ar fi ræspunsul Departamentului Politic, v°aø
fi obligat sæ mi°l adresafli direct la Hotel Carlton, la Cannes, Alpii Maritimi,
Franfla, øi nu ca în trecut la Legaflia de la Berna sau la Legaflia de la Vichy.
// Personalul acestora din urmæ s°a schimbat. El a fost promovat de cætre
mine ca ministru al Afacerilor Stræine øi mi°ar fi neplæcut sæ fac cunoscut
prezentul meu demers pe lângæ dumneavoastræ.“

Nici aceastæ solicitare nu a primit un ræspuns favorabil. Este greu de
spus dacæ rafliunile de ordin personal sau de ordin politic sunt cele care au
condus la adoptarea acestei mæsuri. Nicolae Titulescu face aluzie la ambele
categorii de argumente.

Insistenfla lui Nicolae Titulescu de a gæsi un refugiu în Elveflia îøi gæseøte
explicaflia øi în (sau mai ales) proliferarea ræzboiului, noi øi noi flæri —
Danemarca, Norvegia, Olanda, Belgia, Luxemburg — cæzând sub ocupaflie
germanæ, în faptul cæ Franfla însæøi, una din flærile sale de adopflie, fusese
obligatæ sæ cedeze în fafla agresiunii hitleriste (la 16 iunie 1940, Franfla cere
armistifliu, încheiat la 22 iunie cu Germania øi la 24 iunie cu Italia). Nicolae
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Titulescu s°a refugiat în „Franfla liberæ“, devenind într°un fel prizonier.
„Elveflia neutræ“ îi apærea ca o insulæ a propriei supraviefluiri, ca un spafliu
al speranflei.

Consecvenfli cu ei înøiøi, elveflienii nu numai cæ i°au refuzat viza de intrare,
ci au continuat sæ°i facæ mizerii lui Nicolae Titulescu. La 5 aprilie 1940,
Departamentul Politic Federal se adresa Legafliei României de la Berna cu
solicitarea ca Nicolae Titulescu sæ restituie placa de înmatriculare, cu insemne
diplomatice, a automobilului pe care fostul ministru de Externe român,
de douæ ori preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor, îl avea înregistrat
în cantonul Geneva, invocând drept argument faptul cæ delegaflia perma-
nentæ a României pe lângæ Societatea Nafliunilor fusese desfiinflatæ.

Øocat de aceastæ meschinærie øi de aceastæ ineleganflæ ieøite din comun,
care discrediteazæ aceste oficialitæfli dincolo de timp, Nicolae Titulescu a
gæsit totuøi puterea sæ°øi înfrângæ amæræciunea øi sæ trimitæ, la 19 aprilie
1940, un scurt memoriu øefului Departamentului Politic Federal, demon-
tând demostraflia acestuia:

„Cu toate cæ Guvernul român nu mi°a anulat niciodatæ calitatea de
delegat permanent pe lângæ Societatea Nafliunilor — reînnoitæ în 1928 øi
constituind un act in se, care nu era consecinfla faptului cæ aveam o altæ
calitate (aceea de ministru la Londra sau aceea de ministru al Afacerilor
Stræine) øi cu toate cæ delegaflia permanentæ a României pe lângæ Societatea
Nafliunilor n°a fost suprimatæ, ci pur øi simplu transferatæ de la Geneva la
Berna, Departamentul Politic Federal a avut amabilitatea sæ°mi conserve
beneficiul acestei plæci de înmatriculare, nu ca membru al delegafliei
României pe lângæ Societatea Nafliunilor, ci ca membru al Comisiei de
Cooperare Intelectualæ, care îøi are sediul la Geneva. // Este adeværat cæ
Departamentul Politic Federal este mai restrictiv în materie de imunitæfli
diplomatice pentru membrii øi reprezentanflii Societæflii Nafliunilor; dar nu
este mai puflin incontestabil cæ el recunoaøte imunitæflile øi privilegiile
diplomatice membrilor Societæflii Nafliunilor de°a lungul perioadei de
desfæøurare a reuniunilor lor ordinare øi extraordinare. Într°adevær, con-
form articolului 7 al Pactului Societæflii Nafliunilor, membrii øi reprezentanflii
Societæflii Nafliunilor sunt îndrituifli sæ beneficieze de privilegii øi imunitæfli
diplomatice. // Astfel deci, dacæ restitui placa de înmatriculare nu voi dispune
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de maøinæ cu insemne diplomatice în timpul reuniunilor Comisiei de
Cooperare Intelectualæ. Or, în timpul acestora, chiar dupæ doctrina respec-
tivæ a Departamentului Federal, eu am dreptul la imunitæfli diplomatice.
// Cât priveøte restul timpului, eu nu flin automobilul meu în Elveflia, ci
în Franfla, unde guvernul Republicii mi°a acordat privilegiile øi imunitæflile
recunoscute øefilor øi membrilor de misiuni de reprezentare a puterilor stræine
în Franfla. // În plus, voi adæuga cæ am o misiune permanentæ din partea
Comisiei de Cooperare Intelectualæ, care justificæ cu atât mai mult placa
de înmatriculare a oraøului Geneva. // Cred cæ Excelenfla Voastræ va binevoi
sæ accepte considerentele pe care i le°am expus øi°mi va permite sæ pæstrez
placa de înmatriculare a oraøului Geneva. // Nu mæ pot împiedica sæ spun
Excelenflei Voastre cât sunt de întristat sæ væd cæ legæturile pe care le°am
avut timp de 20 de ani cu Elveflia slæbesc; sæ fac totul pentru a le conserva
reprezintæ pentru mine o chestiune de dragoste.“

La prima vedere, scos din context, acest demers al lui Nicolae Titulescu
pare un act de deøertæciune. Nicolae Titulescu lua de fapt atitudine împotriva
unei acfliuni restrictive, care nu putea fi motivatæ de autoritæflile elvefliene,
care era un act de crasæ ingratitudine øi care, în plus, era de naturæ sæ°i creeze
dificultæfli cu ocazia viitoarelor sale, eventuale, vizite în Elveflia.

Sigur era øi actul de orgoliu al unei mari personalitæfli cæreia i se ræpea
într°o zi øi acest minor privilegiu de a cælætori într°o maøinæ cu insemne
diplomatice, care sæ fie apæratæ de toate posibilele vexafliuni.

Dupæ multe luni de agitaflie freneticæ subsumatæ ideii de a pæræsi Europa,
Nicolae Titulescu s°a stins din viaflæ la Cannes, la 17 martie 1941. Nu a
mai revæzut Elveflia, læsând în seifurile din aceastæ flaræ numeroase obiecte
personale øi valori (credem noi documente), care nu au mai fost recuperate
øi a cæror urmæ, probabil, s°a pierdut.

Documente Titulescu la Geneva? 

În Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României se aflæ originalul
unei recipise, cu nr. 24 006, eliberatæ la Geneva, la 17 octombrie 1940,
certificând închirierea de cætre Nicolae Titulescu, la Crédit Suisse din
Geneva, a unei chambre forte pentru trei luni, pe durata 22 octombrie
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1940–22 ianuarie 1941, contra sumei de 500 franci elveflieni (drept compa-
raflie, vom menfliona cæ taxele notariale pentru autentificarea testamentului
lui Nicolae Titulescu din 5 ianuarie 1940 s°au ridicat la 33,80 frs, adicæ
884 lei româneøti). Acestea sunt datele nude. Documentul comportæ câteva
observaflii. Mai întâi de toate, se impune faptul cæ este vorba de un original.
Aflat ca atare în acea parte a arhivei Nicolae Titulescu ajunsæ ulterior la
Ministerul de Externe al României, în condiflii pe care nu le øtim øi care,
în ultimæ instanflæ, nici n°au importanflæ aici øi acum, acest document
probeazæ cæ beneficiarul (Nicolae Titulescu sau un intermediar) nu a eliberat
acest depozit, cæci lichidarea ar fi presupus predarea chitanflei; prelungirea
unui asemenea depozit presupunea predarea vechii chitanfle øi eliberarea
alteia noi, pe un alt termen. Nu trebuie sæ fii un specialist în lumea bancaræ
pentru a înflelege diferenfla între coffre fort øi chambre forte. Deci, Nicolae
Titulescu (sau un intermediar, în numele lui) apelase la un spafliu mai amplu
pentru a depozita un volum mai mare de bunuri. Refuzæm sæ credem cel
puflin douæ lucruri: cæ ar fi apelat, færæ rost, la un spafliu supradimensionat
în raport cu necesitæflile reale ale deponentului, pe de o parte; cæ ar fi apelat
la o chambre forte pentru bunuri comune øi, cu atât mai puflin, perisabile,
pe de altæ parte. Supoziflia cæ Nicolae Titulescu ar fi depus valori financiare,
documente politico°diplomatice, caiete cu însemnæri zilnice, scrisori, este
mult mai credibilæ. Sigur, se nasc alte øi alte întrebæri. Au fost fæcute depuneri
de Nicolae Titulescu? De Nicolae Titulescu personal? Dupæ toate infor-
mafliile de care dispunem, acest lucru nu s°a fæcut. Demersurile succesive
fæcute de Nicolae Titulescu pe lângæ øeful Departamentului Politic Federal
s°au lovit de un refuz categoric. Aøa dupæ cum am menflionat mai înainte,
Nicolae Titulescu s°a adresat ultima datæ øefului Departamentului Politic
Federal la 8 noiembrie 1940. 

Arhivele — atât cât cunoaøtem — nu au pæstrat copii ale unui demers
ulterior. Probabil cæ acesta a fost ultimul. Aøa fiind, avem toate temeiurile
pentru a afirma cæ Nicolae Titulescu n°a vizitat Elveflia în 1940 øi, în
consecinflæ, nu putea face personal acea depunere, la Crédit Suisse, la 17
octombrie 1940. Problema în sine a depunerii ræmâne! Cine a fæcut depu-
nerea øi ce a depus ræmân o necunoscutæ. A ridicat cineva ceea ce s°a depus,
la 17 octombrie 1940, la Crédit Suisse, pe numele lui Nicolae Titulescu?!
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Nu ne putem refuza presupunerea cæ persoana care a fæcut o depunere în
numele sau doar pe numele lui Nicolae Titulescu a fost soflia sa, Catherine
Titulescu. Pe numele pare o formulæ mai credibilæ, cei doi sofli fiind în divorfl.
Un fapt care ne tenteazæ sæ luæm în considerare un asemenea ultim procedeu
sunt antecedentele sale, mai grave, care au generat tensiuni între cei doi:
împrumuturi bæneøti de la diverøi bancheri elveflieni, fæcute de Catherine
Titulescu, în numele øi pe numele lui Nicolae Titulescu. Ca o ultimæ ipotezæ,
care nu poate fi ignoratæ, ar fi øi acordul celor doi sofli, dincolo de starea
de divorfl în care se aflau, de a°øi pune la adæpost în Elveflia valorile pe care
le aveau, în condifliile în care în Franfla nu mai aveau nicio certitudine. Nu
înflelegem de ce nimeni, Catherine Titulescu, Sergiu (Gigi) Neniøor sau
Gheorghe (Georgel) Neniøor, nu a ridicat depunerile de la Crédit Suisse.
Pentru cæ în arhiva Nicolae Titulescu aceastæ chitanflæ s°a pæstrat. Sæ fi
intervenit uitarea sau cei ce au vrut s°o facæ, dupæ moartea lui Nicolae
Titulescu, în timpul ræzboiului sau dupæ aceea, s°au lovit de impedimente
de nedepæøit (inexistenfla unui legat sau testament care sæ°i îndrituiascæ în
acest sens)? Am insistat asupra acestui aspect întrucât am crezut øi continuæm
sæ credem cæ în acest depozit s°au aflat (se aflæ) øi varii documente având
ca autor sau destinatar pe Nicolae Titulescu.

Statului român îi revine obligaflia de a cerceta øi clarifica aceastæ situaflie.
Recuperarea unor posibile documente Nicolae Titulescu este mai impor-
tantæ decât recuperarea unor posibile valori financiare ale familiei pæstrate
în respectivul depozit.

Paginile de astæzi se vor doar o parte a unui necesar ræspuns la întrebærile:
Ce l°a ucis øi cine sunt responsabilii sacrificærii premature a lui Nicolae
Titulescu?

Suntem obligafli sæ gæsim øi sæ dæm un ræspuns pentru a înflelege cæ dincolo
de drama unui mare Om øi a unui mare Diplomat român este ceva din
însuøi Destinul de atâtea ori Frânt al Nafliunii Române.
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La 17 martie 1941, în plin ræzboi, îndurerat cæ nu øi°a putut servi în
continuare patria, pe care o reprezentase de°a lungul anilor cu atâta strælucire
øi cæreia i se dedicase cu tot devotamentul, Nicolae Titulescu se stingea din
viaflæ la Cannes, în Franfla.

În circumstanflele complexe ale respectivului moment politic, familia a
decis, în cele din urmæ, ca Nicolae Titulescu sæ fie înmormântat provizoriu
la Cannes, urmând ca, ulterior, ræmæøiflele pæmânteøti ale marelui dispærut
sæ fie aduse în România, potrivit dorinflei sale testamentare.

În discufliile pe care le°am purtat în urmæ cu mai mulfli ani cu Savel
Rædulescu, Al. Duiliu Zamfirescu, Eugen Filotti, Victor Cædere, Victor
Slævescu, Constantin C. Giurescu, dar øi cu ziariøti ca Mircea Grigorescu
øi Leon Kalustian aceøtia mi°au spus cæ, potrivit zvonurilor care circulau
în martie 1941, în jurul Ambasadei SUA, din capitala României, repre-
zentanflii Germaniei hitleriste la Bucureøti s°au opus categoric înmormântærii
lui Nicolae Titulescu în România, impunând o asemenea hotærâre gene-
ralului Ion Antonescu.

Mærturiile aduse în urmæ cu câfliva ani de cætre Corneliu Coposu ne oferæ
informaflii øi precizæri de cea mai mare importanflæ pentru cunoaøterea felului
în care s°au desfæøurat lucrurile în martie 1941, a atitudinii familiei øi forflelor
politice din flara noastræ, a forflelor øi factorilor care au împiedicat îndeplinirea
dorinflei testamentare a lui Nicolae Titulescu de a fi înmormântat în flaræ,
în Transilvania, la Braøov. Ele nu mi se par a intra în contradicflie cu
informafliile primite din partea ziariøtilor, diplomaflilor øi politicienilor citafli.
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„La moartea lui Nicolae Titulescu, în 17 martie 1941, Maniu a primit
din partea væduvei lui Titulescu, doamna Ecaterina, urmætoarea telegramæ,
pe care am consemnat°o în jurnalul meu de atuncea: «Nicolae a încetat
din viaflæ. În calitatea dumneavoastræ de prieten øi executor testamentar,
væ rog sæ luafli mæsurile necesare pentru înmormântarea lui în flaræ în
conformitate cu dorinfla sa expresæ pe care o cunoaøtefli øi pe care a repetat°o
în ultima clipæ. Ecaterina».

În aceeaøi zi, Maniu i°a trimis doamnei Titulescu urmætoarea telegramæ:
«Adânc întristat de trecerea în eternitate a ilustrului øi neegalatului bærbat
de stat Nicolae Titulescu, marele meu prieten, væ rog sæ°mi permitefli ca
împreunæ cu întregul Neam Românesc sæ mæ alætur îndoliat de marea dum-
neavoastræ durere. În calitatea mea de executor testamentar, voi întreprinde
mæsurile necesare pentru îndeplinirea ultimelor dorinfle ale onoratului
dispærut. Væ rog sæ aøteptafli comunicærile care vor urma. I.M.»

Aceastæ telegramæ pe care am transmis°o chiar eu a ræmas færæ urmare
pragmaticæ (deoarece la dispoziflia lui Maniu am luat imediat legætura mai
întâi cu guvernul român, care s°a dovedit reticent în eforturile de a fi
repatriate osemintele lui Titulescu) din cauza situafliei internaflionale. La
ora aceea, guvernul era complet aservit Germaniei hitleriste. Mihai Antonescu
(era oarecum un admirator al lui Titulescu) a fost destul de stânjenit în
manifestarea reticenflei lui privind mæsurile pe care ar putea sæ le ia guvernul,
însæ a dat asiguræri cæ în mod indirect va sprijini o acfliune neoficialæ de
aducere a osemintelor lui Titulescu în flaræ. Am luat imediat legætura cu
Ghigi1, ministrul plenipotenfliar al Italiei la Bucureøti, care a fæcut pe loc
demersuri telegrafice cu ministrul de Externe al Italiei pentru a îngædui
trecerea sicriului lui Titulescu prin Italia. De ce prin Italia? Fiindcæ era
singura rutæ posibilæ, Europa de Nord øi de Apus fiind în ræzboi (singura
deci cale era prin Italia, lucru pe care l°a încercat Maniu øi pentru care Ghigi,
ministrul plenipotenfliar a fæcut demersurile necesare). În aceeaøi zi spre
searæ am fost convocat la Legaflia Italiei øi, cu o oarecare jenæ, ministrul
plenipotenfliar italian din Bucureøti mi°a spus, fæcând sæ se înfleleagæ cæ el
este de cu totul altæ opinie decât cancelaria italianæ, mi°a spus cæ guvernul
italian nu admite trecerea sicriului lui Titulescu prin Italia. Era o ræzbunare
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postumæ condamnabilæ pentru atitudinea fermæ pe care a avut°o Titulescu
în problema ocupærii Abisiniei.2

În sfârøit, fiind imposibilæ executarea dorinflei testamentare a lui Titulescu,
Maniu a intrat în legæturæ telefonicæ cu doamna Titulescu, a rugat°o sæ
depunæ sicriul cu osemintele lui Titulescu în capela ortodoxæ din Cannes
în aøteptarea unui moment propice pentru aducerea în flaræ a osemintelor.“3

Øtim astæzi cæ data înhumærii a fost amânatæ dincolo de uzanfle, întrucât
se aøtepta participarea la funeralii a mai multor oameni politici români.4

La 19 martie 1941, Ecaterina Titulescu trimitea unor lideri ai Partidului
Naflional fiærænesc urmætoarea telegramæ:

„Profund miøcatæ de partea pe care o luafli la durerea mea de neînvins,
væ mulflumesc pentru decizia dvs. de a trimite o delegaflie la Cannes øi amân,
pânæ la sosirea ei, înmormântarea provizorie. Astfel, puflin din patria noastræ
va fi alæturi de acela care a suferit atât de crunt din cauza exilului øi din
cauza nedreptæflii impusæ a flærii sale.“5

Nedreptatea ce i s°a fæcut în viaflæ l°a urmærit însæ øi dupæ moarte. O
delegaflie a Partidului Naflional fiærænesc pentru funeraliile lui Nicolae
Titulescu era opritæ în flaræ; pe lista cuprinzând membrii delegafliei, înaintatæ
spre aprobare, Ion Antonescu punea rezoluflia: „Nu se poate. Demonstraflii
politice nu tolerez.“6

În consecinflæ, ceremonia funeraræ avea sæ se desfæøoare abia la 24 martie
1941, la Biserica rusæ „Sf. Mihail“ din Cannes. Guvernul francez avea sæ fie
reprezentat prin consilierul de stat Ribière, prefectul Alpilor maritimi. Din
partea Legafliei României la Vichy, la funeralii a participat numai consilierul
de presæ Ion Dragu.7 Oricât de mari fuseseræ adversitæflile, era totuøi prea
puflin ca la înmormântarea celui mai strælucit reprezentant al diplomafliei
româneøti între cele douæ ræzboaie mondiale, a uneia dintre cele mai mari
figuri ale istoriei diplomatice înseøi, România sæ fie reprezentatæ oficial
printr°un simplu consilier de presæ. În jurul catafalcului au fost, de asemenea,
prezenfli Elena Væcærescu, Richard Franasovici cu soflia, colonel Sergiu Neniøor
cu soflia, foøti colaboratori precum Conflescu, Davila, Popovici ø.a.8 La 24
martie 1941, orele 14, sicriul — înfæøurat în tricolorul românesc øi acoperit
de flori, având depuse deasupra, în mod semnificativ, Colanul „Carol I“ al
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României, marele Colan al Legiunii de onoare øi marele Colan Victoria
Cross — avea sæ fie coborât în cripta Bisericii ruse „Sf. Mihail“ din Cannes.
Timp de peste 50 de ani, Nicolae Titulescu a aøteptat aici sæ revinæ acasæ,
la Braøov, în centrul României, unde a cerut sæ fie aøezat pentru vecie.

Intervenflia din partea reprezentanflilor Germaniei hitleriste la Bucureøti,
de care am amintit mai sus, este contestatæ încæ odatæ de unul dintre cei
care s°a aplecat asupra chestiunii øi care scrie ritos:

„Din pæcate, sau din fericire, depinde din ce unghi privim lucrurile, nu
se poate scrie istorie pe bazæ de zvonuri. Dacæ germanii ar fi înaintat,
într°adevær, un asemenea demers Bucureøtilor, el ar fi ræmas consemnat
cel puflin într°o notæ de conversaflie. Øi o asemenea notæ încæ nu s°a des-
coperit.“9

Cineva nu dæ voie pur øi simplu Ambasadei SUA la Bucureøti sæ øtie
despre un demers german pe lângæ Ion Antonescu.

De ce?
De ce se îndoieøte de capacitatea acestei misiuni diplomatice de a intra

în posesia unei asemenea informaflii?
Tentafliei de a ni se replica cæ un asemenea demers — în cazul în care

a fost — era sortit sæ ræmânæ secret, îi vom ræspunde la rândul nostru cæ,
mai mult ca oriunde altundeva, secretele deveneau rapid publice la Bucureøti.

Acelaøi autor ignoræ, de asemenea, calitatea martorilor, care erau suficient
de bine plasafli pentru a cere øi a obfline informaflii.

Întrucât suntem invitafli mereu la un „exercifliu logic“, îi vom preciza
— încæ odatæ øi încæ odatæ — cæ Nicolae Titulescu nu a putut fi înmor-
mântat în România, la Braøov, conform dorinflei sale testamentare, pe de
o parte, precum øi faptul cæ înhumarea propriu°zisæ a intervenit la o sæptæ-
mânæ dupæ deces, pe de altæ parte.

Crede cineva cæ familia a decis cu de la sine putere altfel decât a vrut
ilustrul defunct? Riscæ cineva sæ afirme cæ înhumarea s°a amânat atât de mult
doar pentru a aøtepta delegaflia Partidului Naflional fiærænesc, neaprobatæ
de cætre Ion Antonescu, dupæ câte se pare încæ de la 19 martie 1941? Sau
poate, în acest ræstimp, s°au consumat noi demersuri, infructuoase, de altfel,
pentru aducerea în flaræ a trupului neînsufleflit al lui Nicolae Titulescu? Existæ
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vreo altæ explicaflie pentru încælcarea ritualului ortodox (al înmormântærii
la 3 zile dupæ deces), a unor reguli conservate øi respectate de sute øi sute
de ani?

Dacæ Ion Antonescu se temea de „demonstraflii politice“ la Cannes, el
se temea încæ øi mai mult de „demonstraflii politice“ la Bucureøti øi la Braøov.

Dacæ Ion Antonescu se opunea cu atâta virulenflæ plecærii unei delegaflii
a Partidului Naflional fiærænesc la Cannes, este cu atât mai credibil cæ el
— din proprie voinflæ sau, mai degrabæ, la intervenfliile germane øi, de ce
nu øi italiene — a împiedicat aducerea trupului neînsufleflit al lui Nicolae
Titulescu, între cele douæ situaflii posibile o ceremonie de înhumare la Braøov
prezentând infinit mai multe inconveniente.

fiinem sæ spunem cæ un demers german în sensul celor de mai sus nu
trebuia sæ ia neapærat o formæ scrisæ, dupæ cum o convorbire pe aceastæ
temæ nu era obligatoriu — dat fiind caracterul deosebit de delicat al ches-
tiunii — sæ ræmânæ consemnatæ într°o notæ de convorbiri.

Tocmai în virtutea unui „exercifliu logic“, trebuia sæ luæm în considerare
cæ o asemenea notæ poate chiar existæ, dar nu în arhivele româneøti, ci în
cele sovietice, øtiut fiind, cæ dupæ ræzboi, ruøii au luat din România cea mai
mare parte a arhivei Cabinetului militar al Mareøalului Ion Antonescu? De
ce n°am lua în considerare øi eventualitatea distrugerii în timp a unui
asemenea document?

S°au pierdut sau s°au distrus atâtea alte documente, de importanflæ cu
adeværat capitalæ pentru istoria româneascæ, astfel încât nepæstrarea —
dintr°un motiv sau altul — a unui asemenea document apare de înfleles.

Oricum, ar trebui sæ se înfleleagæ cæ decizia lui Ion Antonescu a fost
adoptatæ luând în considerare eventualele reacflii ale Axei. O spune domnul
Mihai Pelin însuøi, atunci când afirmæ: „În ceea ce îl privea, generalul Ion
Antonescu øtia foarte bine cæ Nicolae Titulescu nu era agreat în Germania.
Atitudinea sa faflæ de fostul ministru român de Externe era dictatæ de opor-
tunitate, nu de resentimente“.10 O spune Ion Antonescu însuøi: „Pe drept
sau pe nedrept, Puterile Axei au socotit cæ Titulescu era cel mai mare
exponent al intereselor iudeo°masonice internaflionale øi anglo°saxone la
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noi øi, ca o consecinflæ, cel mai mare adversar al politicii lor de apropiere
faflæ de noi“.11

Când Ion Antonescu interzicea apariflia unui articol elogios la adresa lui
Nicolae Titulescu, când Ion Antonescu interzicea unei delegaflii române
sæ participe la funeraliile lui Nicolae Titulescu, mai avem motive sæ ne
îndoim cæ generalul a luat decizia de a refuza înmormântarea lui Nicolae
Titulescu în flaræ?!

Suntem de acord cu distinsul nostru coleg când afirmæ cæ „atitudinea
sa faflæ de fostul ministru român de Externe era dictatæ de oportunitate,
nu de resentimente“. Nu uitæm cæ misiunea militaræ germanæ se afla în
România.12 Nu uitæm cæ România aderase la Axæ13 ø.a. Dar nu ignoræm
nici faptul cæ nemflii nu vroiau sæ riøte în niciun fel ca înmormântarea lui
Nicolae Titulescu în România sæ se transforme într°o manifestare de simpatie
pentru Aliafli, pentru Franfla øi Anglia, situaflie absolut plauzibilæ, cæci în
ciuda victoriilor Axei øi a înfrângerilor Aliaflilor, opinia publicæ româneascæ
continua sæ manifeste puternice sentimente filofranceze øi filoengleze.

Cât priveøte efortul de a°l prezenta pe Ion Antonescu drept un senti-
mental, de a demonstra cæ acesta n°a avut faflæ de Nicolae Titulescu „resenti-
mente“, sunt atâtea mærturii contrarii încât nu meritæ sæ le contrazicem
pe toate.

Abordând în alt context problema relafliilor Nicolae Titulescu–Ion
Antonescu, profesorul V.Fl. Dobrinescu, un eminent cercetætor, cade øi
Domnia Sa — prin extrapolare — în pæcatul de a vorbi chiar de afecfliune
între ce doi:

„Cunoscutul diplomat român a fost legat de o sinceræ prietenie faflæ de
Ion Antonescu, mai ales în perioada în care acesta din urmæ a reprezentat
interesele Bucureøtilor la Londra, în calitate de ataøat militar. Reproducem
din arhiva personalæ a lui N. Titulescu adæpostitæ la Hoover Archives, Palo
Alto (SUA), patru scrisori adresate de colonelul Ion Antonescu ministrului
României la Londra. Din acestea se desprinde o laturæ mai puflin cunoscutæ
a personalitæflii lui Antonescu, aceea sentimentalæ, el fiind preocupat vædit
de sænætatea ilustrului diplomat. Se constatæ, de asemenea, grija pentru
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destinele øi efectele propagandei româneøti în Anglia, într°un context în
care Londra avea un cuvânt greu de spus în afacerile continentului.

Mulfli ani mai târziu, dupæ ce Titulescu a fost scos din viafla diplomaticæ,
între cei doi oameni corespondenfla s°a reactivat. În 1940, diplomatul a
adresat douæ memorii conducætorului statului, generalul Ion Antonescu,
solicitând conducerea unei legaflii øi subliniind cæ politica pe care o pro-
movase ca ministru «a urmærit intangibilitatea graniflelor flærii».“14

Sedus de textele scrisorilor pe care le publicæ, profesorul V.Fl. Dobrinescu
pierde din vedere evoluflia relafliilor dintre cei doi în urmætorii ani. Dacæ
nu°l suspectæm pe Ion Antonescu de lipsæ de sinceritate faflæ de Nicolae
Titulescu, în anii 1924–1926,15 trebuie sæ spunem cæ, în 1940, generalul
s°a manifestat ostil faflæ de fostul ministru de Externe.16 La afrontul de a
nu ræspunde în niciun fel memoriilor adresate de cætre Nicolae Titulescu,
Ion Antonescu a adæugat în timp remarci cel puflin nedrepte la adresa
activitæflii fostului ministru de Externe, atitudinea sa ca øef de stat în
momentul morflii lui Nicolae Titulescu — impusæ de considerente politice
— având øi rafliuni subiective, traducând o adversitate ale cærei rædæcini øi
ale cærei motivaflii nu sunt suficient desluøite în fondul lor.

Resentimentele lui Ion Antonescu faflæ de Nicolae Titulescu — faflæ de
politica acestuia — au continuat sæ se manifeste øi dupæ moartea marelui
om politic øi diplomat român.

Pe o telegramæ, din 14 aprilie 1941, adresatæ de cætre Grigore Gafencu
din Moscova, cætre Ministerul Afacerilor Stræine, consacratæ încheierii unui
pact între URSS øi Japonia, Ion Antonescu punea urmætoarea rezoluflie,
relevantæ pentru atitudinea sa, chiar øi dupæ moarte, faflæ de Nicolae
Titulescu:

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

de amiciflie perpetuæ recente øi mai de mult încheiate de Serbia, Pactul
Balcanic etc. Pactomania s°a dovedit neputincioasæ øi ridicolæ. Am spus
aceasta din 1934 domnului Titulescu de atunci øi i°am arætat cæ pactele ce
încheia erau un mare øi øubred castel de cærfli, cade una, cad toate. Aøa s°a
întâmplat cu pactele în trecut, aøa se va întâmpla în viitor. Domnul
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Cretzianu sæ cearæ de la Statul Major studiul ce am întocmit eu în 1934,
care în mod grafic sintetiza ceea ce susflineam øi ceea ce ulterior s°a dovedit
exact.

Acest studiu trebuie completat cu pactele ulterioare, pentru un istoric
uøor de urmærit al diplomafliei foarte puflin savantæ øi mai puflin practicæ
de dupæ ræzboi. Cel mai bun pact este sæ fii tare.“17

Ræmæøiflele pæmânteøti ale lui Nicolae Titulescu au ræmas la Cannes pânæ
în martie 1992, când printr°o acfliune politico°diplomaticæ bine gânditæ øi
urmæritæ, guvernul român a reuøit — în ciuda a nu pufline dificultæfli, inclusiv
din partea unor rude mai îndepærtate — aducerea acestora în România.18

NOTE

1 Pellegrino Ghigi (1899–m. ?). Diplomat italian. Participant la mai multe conferinfle
internaflionale (reparaflii, despægubiri ø.a.). Trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Tanger
(1932), Viena (1937), Bucureøti, (1938).

2 George G. Potra, La politica exterior de Rumania (1932–1936) y el régimen mussoliniano,
în „Rumania–Páginas de Historia“, an XI, nr. 2–3, 1986, pp. 190–219.

3 Corneliu Coposu, Iuliu Maniu — Nicolae Titulescu: o trainicæ prietenie (interviu realizat
de Dan Manolache) în „Magazin Istoric“, an XXV, nr. 7 (292), iulie 1991, pp. 13–14.

4 „Funeraliile au fost amânate, deoarece este vorba sæ vinæ o delegaflie din flaræ“ (T.c. nr. 115,
Vichy, 20 martie 1941, Constantin Dinu Hiott cætre MAS, la Bucureøti — AMAE, Fond 77 T
34, vol. I).

5 T., 19 martie 1941, Ecaterina Titulescu cætre Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Nicolae Lupu,
Mihail Popovici, la Bucureøti (fr.) — Copie în Colecflia George G. Potra.

6 [Martie 1941], „Lista domnilor ce compun delegaflia trimisæ de Partidul Naflional fiærænesc
la funeraliile domnului N. Titulescu“ — AMAE, Fond 77 T 34, vol. 1. Figurau pe aceastæ listæ:
Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Mihai Popovici, Pan Halippa, Sever Bocu, Mihai Ræutu, Ilie Lazær,
Aurel Leucuflia, Nicolae Penescu øi Gheorghe Popp. „Cu alte cuvinte — scria Mihai Pelin —
tot statul major flærænist dorea sæ se deplaseze la Cannes, probabil în intenflia de a°i asigura pe
britanici cæ politica ilustrului decedat mai avea partizani pe Dâmbovifla […]. Incapabil sæ înfleleagæ
adeværul cæ în Europa acelui timp nu se mai practica o politicæ de nostalgie øi afinitæfli elective,
ci una de realitæfli, liderul flæræniøtilor a insistat sæ transforme întreaga chestiune într°o afacere de
partid“ — Mihai Pelin, Moartea lui Nicolae Titulescu (Ecouri øi atitudini la Bucureøti în primævara
anului 1941), în „Nafliunea“, an II, martie 1991, nr. 7 (34), p. 6. Într°o convorbire purtatæ cu
Constantin Bursan, care a efectuat misiuni de spionaj în Turcia în folosul celui de°al Treilea Reich,
penetrând în serviciile speciale engleze øi americane, convorbire purtatæ dupæ câte se pare, în vara
anului 1942, Iuliu Maniu îl acuza pe Ion Antonescu pentru faptul cæ a refuzat, în martie 1941,
sæ acorde paøaport lui Ion Mihalache øi dr. Nicolae Lupu pentru a participa la înmormântarea
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lui Nicolae Titulescu, ceea ce le°ar fi dat posibilitatea sæ ræmânæ peste fruntarii. — Horia Brestoiu,
O istorie mai puflin obiønuitæ. În culisele frontului secret din România, Editura Politicæ, Bucureøti,
1987, pp. 306–307. Coroborarea acestei informaflii cu lista supusæ spre aprobare lui Ion Antonescu
permite constatarea cæ dr. N. Lupu nu a figurat pe aceasta.

7 Nivelul de participare a fost impus de la Bucureøti, hotærârea fiind adoptatæ la cel mai înalt
nivel. Schimbul de telegrame dintre Vichy øi Bucureøti edificæ færæ putinflæ de tægadæ asupra acestui
lucru: „Rog instrucfliuni dacæ sæ merg personal la funeraliile lui Titulescu sau sæ deleg un membru
al Legafliei“ (T.c. nr. 108, Vichy, 18 martie 1941, Constantin Dinu Hiott cætre MAS, la Bucureøti
— AMAE, Fond 77 T 34, vol. I); „Din ordinul domnului general Antonescu binevoifli a delega
un membru al Legafliei“ (T.c. nr. 20 102, Bucureøti, 18 martie 1941, Alexandru Cretzianu cætre
Legaflia României de la Vichy — Ibidem); „Funeraliile vor avea loc la Cannes. Am delegat pe
consilierul de presæ Dragu“ (T.c. nr. 114, Vichy, 19 martie 1941, Constantin Dinu Hiott cætre
MAS, la Bucureøti — Ibidem). Ion Dragu a îndeplinit, în timpul celui de°al doilea mandat al
lui Nicolae Titulescu, funcfliile de director adjunct øi apoi de director al Direcfliei Presei din
Ministerul Afacerilor Stræine.

8 „Le Petit Niçois“ din 25 martie 1941 mai amintea pe: dl Courdesse, consul general al
României la Nisa; dl Arluc, consilier departamental; dl Blanchardon, primarul oraøului Cannes;
dl Armand, viceprimar al oraøului Cannes; dl Mein, consilier municipal; dl Willy Lamot, consulul
Belgiei la Nisa; dl Paul°Boncour, fost prim°ministru; ducesa de la Rochefoucaud; generalul
Vuillemin, din misiunea Berthelot; dl Heneretz, preøedinte al Crucii Roøii din Luxemburg; 
dl Rabinovici; prinflesa Paetogne; dl øi dna Rædulescu; dl øi dna Petrescu; dna Louis Hachette;
dl Rossi, comisar divizionar special; dl Boupat, comisar central ø.a., ø.a. — Cf. Biblioteca Academiei
Române, Arhiva Elena Væcærescu, XI, împr. 2.

9 Mihai Pelin, l.c., p. 5.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 La 12 octombrie 1940 începe intrarea trupelor germane în România pe baza înflelegerilor

din 30 august 1940 privind noile granifle.
13 La 23 noiembrie 1940, Ion Antonescu semneazæ la Berlin adeziunea României la „Pactul

tripartit“, încheiat la 27 septembrie 1940, între Germania, Italia øi Japonia.
14 V.Fl. Dobrinescu, Nicolae Titulescu–Ion Antonescu, în „Moldova“ (Iaøi), nr. 5, decembrie

1990, p. 8.
15 Idem, Plata øi ræsplata istoriei (Titulescu, Antonescu øi relafliile anglo°române din anii ’20),

Editura Neuron, Focøani, 1995.
16 Øi alfli cercetætori cad pradæ aceleiaøi iluzii, afirmând extensiv — pornind de la informaflii

privind anii 1923–1926 — cæ între Nicolae Titulescu øi Ion Antonescu au existat relaflii prieteneøti
pânæ la moartea diplomatului român. Pretinzând cæ „nu existæ o abordare sistematicæ a acestui
subiect“, Laurenfliu Guflicæ°Florescu afirmæ: „Din perioada anilor 1923–1926 øi pânæ la 17 martie
1941, între Nicolae Titulescu øi Ion Antonescu a existat o prietenie sinceræ øi durabilæ, doveditæ
de corpusul de scrisori, memorii, telegrame aflate astæzi în arhiva personalæ a lui Titulescu de la
Hoover Archives, Palo Alto (SUA), dar øi în arhivele Ministerului Afacerilor Externe din Bucureøti
— un contact perpetuu între cel care avea sæ fie diplomatul epocii interbelice øi viitorul mareøal
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conducætor al statului român“. În acelaøi spirit, Laurenfliu Guflicæ°Florescu mai afirmæ: „Analiza
istoricæ a epistolarului Titulescu–Antonescu dezvæluie evoluflia amicifliei dintre cele douæ
personalitæfli, relevând o prietenie în slujba intereselor diplomafliei româneøti, o permanentæ
solidaritate de concepflie øi acfliune politicæ, o deplinæ concordanflæ între gândul øi fapta diplomaticæ“.
(Laurenfliu Guflicæ°Florescu, Destine intersectate: Nicolae Titulescu øi Ion Antonescu, expunere la
cea de-a VII-a ediflie a Zilelor „Nicolae Titulescu“ — 1997, Inspectoratul pentru Culturæ Olt,
Complexul memorial „Nicolae Titulescu“, „Caietul simpozionului“, p. 32).

17 Grigore Gafencu, Misiune la Moscova (culegere de documente) (ediflie îngrijitæ de Ion
Calafeteanu, Nicolae Dinu, Nicolae Nicolescu), Editura Univers Enciclopedic, Bucureøti, 1995,
doc. nr. 65, p. 181.

18 Adrian Næstase, Nicolae Titulescu — contemporanul nostru / Nicolae Titulescu — notre
contemporain, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Metropol, Bucureøti, 1995, pp. 126–135,
350–360.
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Øtirea morflii lui Nicolae Titulescu avea sæ fie inseratæ în presa românæ
într°un mod mai mult decât straniu, pe spaflii foarte mici, færæ comentarii
în imensa majoritate a cazurilor.

Evident, acest tratament se datora intervenfliilor autoritæflilor centrale,
în condifliile existenflei unei stricte cenzuri militare.1 Omul politic care se
ræsfæflase ani de zile pe primele pagini ale tuturor marilor ziare din lume
avea parte acum în presa românæ de regimul unui ostracizat.

Referindu°se la modul în care presa românæ a consemnat, în martie 1941,
moartea lui Nicolae Titulescu, ziaristul øi scriitorul Ion Pas, preøedintele
Sindicatului ziariøtilor, scria în aprilie 1945:

„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 stereotipe
comprimate în cinci sau în øase cuvinte. 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 acuzare — astfel încât Titulescu
sæ ræmânæ în conøtiinfla nafliei inamicul nr.1.“2

Sunt edificatoare câteva exemple:
„Universul“ insera urmætoare øtire:
„Roma. 18. (Transkontinent Press) — Din Cannes se anunflæ cæ luni

noaptea a încetat din viaflæ d. Nicolae Titulescu, fostul ministru de Externe
al României, în vârstæ de 58 de ani.
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George G. Potra

Moartea lui Titulescu sub foarfecele 
cenzurii antonesciene*

* Studiu publicat în „Dosarele Istoriei“, an VII, nr. 6 (70), 2002, pp. 47–51.
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Personalitatea ilustrului dispærut era una dintre cele mai prodigioase
existenfle politice pe care le°a avut Europa în ultimii cincizeci de ani.

Ministru de Externe în cinci guverne româneøti, N. Titulescu a încercat
sæ apropie România de puterile din Vest. Promotor al propagandei anti-
revizioniste, a crezut cæ poate fline departe, printr°o opoziflie dârzæ, România
de puterile Axei.

Partizan al Ligii Nafliunilor, a condus în calitate de preøedinte cea de a
XI°a sesiune a ei.“3 Apelând la subterfugiul unei øtiri transmise, pasæmite,
din stræinætate în aceastæ formæ, ziarul „Universul“ reuøea sæ strecoare øi
câteva, e adeværat foarte særace, consideraflii politice.

„Curentul“ anunfla moartea fostului ministru al Afacerilor Stræine în douæ
øtiri — având ca sorginte „Agenflia Reuter“ — puse sub titlul Nicolae
Titulescu, fostul ministru de Externe român, a murit la Cannes. În continuare
era publicatæ un fel de notæ biograficæ, lipsitæ de conflinut, plinæ de nume-
roase øi flagrante greøeli, multe din ele dovedind ignoranflæ øi superficialitate.4

Autoritæflile au silit ziarele sæ se rezume, în general, la publicarea unor
asemenea scurte øtiri. Este adeværat cæ pufline au fost ziarele øi revistele care
au încercat sæ facæ mai mult.

Identificarea unor noi informaflii documentare ne permite astæzi ca, øi
în acest caz, sæ ieøim din domeniul supozifliilor øi sæ facem afirmaflii cate-
gorice. La cererea expresæ (poate la „protestul“ adresat de unul dintre direc-
torii marilor cotidiane ale vremii) de a reveni asupra respingerii unui articol
consacrat lui Nicolae Titulescu — øi avem numeroase motive sæ credem
cæ acesta era Stelian Popescu, directorul ziarului „Universul“, bun prieten
al fostului ministru român al Afacerilor Stræine — Ion Antonescu ræspundea,
în martie 1941:

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

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

în mare parte vinovat de catastrofa în care se zbate neamul astæzi.
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Pe drept sau pe nedrept, Puterile Axei au socotit cæ Titulescu era cel mai
mare exponent al intereselor iudeo°masonice internaflionale øi anglo°saxone
la noi øi ca o consecinflæ cel mai mare adversar al politicii lor de apropiere
faflæ de noi.

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

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

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

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

Cu stimæ,
General Antonescu.“5

O informaflie concordantæ — deøi cu sensibile diferenfle faflæ de cea
precedentæ — provine de la George Magherescu. Ea aduce o mærturie pre-
flioasæ, dar evident indirectæ, cu posibile — mai mult ca sigur — infidelitæfli.

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

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

De aceea, atunci când Stelian Popescu, directorul ziarului «Universul»,
a venit în audienflæ pentru a°i cere aprobarea de a publica un articol omagial
în memoria marelui dispærut, el este refuzat prin cuvintele:

– Înflelege, dragæ Steliane, cæ nu pot læsa sæ se publice articolul tæu, care
este foarte frumos. Nimeni în fiara Româneascæ nu a putut fi mai bun
prieten cu Titulescu decât eu øi, totuøi, nu pot veni astæzi, când de abia
am stabilit legæturi amicale cu flæri care l°au considerat inamic notoriu al
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lor, cu figura lui Titulescu, care are de fapt drept la doliu naflional. Dacæ
nu pot face acest doliu naflional, nu cu un articol, oricât de bine întocmit
ar fi, poate fi cinstitæ memoria acestui mare român, pe care nu øtiu dacæ
flara va mai avea fericirea sæ aibæ unul ca el.

Numai tæcerea demnæ øi resemnatæ poate fi ultimul omagiu pe care
România, cu sufletul îndoliat, i°l poate aduce azi marelui ei fiu dispærut.“6

Textul scrisorii adresate de Ion Antonescu lui Stelian Popescu ne dæ temei
a face øi afirmaflia cæ reprezentanflii regimului hitlerist, acreditafli la Bucureøti,
în diverse calitæfli, au pus în gardæ regimul antonescian, încæ înainte de a
se produce vreo reacflie de presæ, cæ publicarea unor articole øi comentarii
elogioase la adresa marelui dispærut ar fi fost interpretate ca un act ostil
celui de°al treilea Reich. O asmenea atitudine dæ un plus de credibilitate
afirmafliei potrivit cæreia Legaflia Germaniei hitleriste la Bucureøti a exprimat
o opoziflie categoricæ, din înalt ordin bineînfleles, faflæ de ideea înmormântærii
lui Nicolae Titulescu în România, la Braøov. Tot ceea ce amintea de Nicolae
Titulescu era prohibit. Nu ne îndoim cæ, dacæ ræzboiul ar fi avut un alt
deznodæmânt decât acela pe care l°a avut, hitleriøtii l°ar fi scos pe Nicolae
Titulescu chiar din mormânt, din biblioteci, din ziare øi din cærfli, pentru
a încerca, absurd øi, fatalmente, ineficient, sæ°l elimine chiar øi din Istorie.

Aøa fiind, editorialul semnat, publicat de directorul ziarului „Universul“7,
se limita, în mod evident obligat, la un elogiu, fæcut în termeni foarte gene-
rali, al personalitæflii lui Nicolae Titulescu, trecând tocmai peste activitatea
politicæ a acestuia.

Ne oprim în mod deliberat doar asupra a douæ fraze, care, într°o for-
mulare abilæ, care sæ permitæ acceptarea de cætre cenzuræ, constituiau, indi-
rect, un protest împotriva celor ce luaseræ hotærârea de a°l elimina în august
1936, ca øi împotriva celor care, la moarte, împiedicau sæ i se omagieze
opera politicæ:

„Numai istoria nepærtinitoare aøeazæ pe oamenii politici definitiv la locul
ce li se cuvine.

Cât timp sunt în viaflæ, calitæflile ca øi defectele lor întunecæ dreapta
judecatæ din cauza excesului cu care aceste calitæfli apar în ochii contem-
poranilor. Rari sunt oamenii care sæ nu aibæ excesuri øi scæderi în viafla lor,
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dar puflini sunt aceia care, ca Nicolae Titulescu, sæ aibæ øi calitæfli sufleteøti
øi intelectuale, care prin strælucirea lor sæ nu farmece pe acei cu care a venit
în contact. […]

Dupæ multe amæræciuni încercate øi lovituri primite pe nedrept în ultimul
timp tocmai de la aceia pe care i°a servit mai mult, amæræciuni øi lovituri
care i°au zdruncinat sænætatea pânæ la punctul de a nu mai fi recunoscut,
el pæræseøte pentru totdeauna scena lumii pe care a jucat aproape 15 ani
rolurile de primul rând øi cu toatæ strælucirea!

Fie°i flærâna uøoaræ, iar istoria nepærtinitoare sæ°l aøeze în locul unde invidia
øi ræutatea contemporanilor nu°l mai pot atinge“.

La interior, un alt articol8, mai mult un documentar, relativ særac øi
incomplet, asupra vieflii øi activitæflii lui Nicolae Titulescu includea ca apre-
ciere politicæ aceste urmætoare rânduri pe care am considerat necesar sæ le
reproducem:

„Ca ministru de Externe, Nicolae Titulescu øi°a consacrat stræduinflele
în apærarea frontierelor româneøti.

Istoria va judeca rolul pe care l°a îndeplinit Nicolae Titulescu în politica
externæ. Dacæ aceastæ judecatæ supremæ va înregistra poate øi unele greøeli,
ea nu va putea însæ sæ nu recunoascæ sinceritatea, strælucirea inteligenflei øi
neflærmurita dragoste de patrie care au luminat viafla lui Titulescu øi care
au adus atâtea foloase flærii.

Vitregia vremurilor, nedreptatea øi invidia i°au græbit poate moartea. Vor
ræmâne însæ de°a pururi vii în memoria tuturor românilor paginile istorice
ale vieflii lui, færæ întrerupere în slujba flærii“.

Memoria arhivelor a pæstrat øi alte mærturii ale atitudinii adoptate de
cætre autoritæfli la moartea lui Nicolae Titulescu.

S°a pæstrat øpaltul articolului Om øi idee. La moartea lui Nicolae Titulescu
de George Magherescu, care trebuia sæ aparæ în ziarul „Nafliunea“, la 1 aprilie
1941, øi pe care se væd urmele multiplelor øtampile cu un singur, dar cutre-
murætor cuvânt: „Cenzurat“.

Iatæ textul articolului:
„Este greu sæ vii azi în fafla Nafliunii înøelate øi ispæøitoare a unor greøite

concepflii politice, care au adus flara la sfâøierea graniflelor øi la haos intern
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cu figura care, în anumite timpuri, era cea mai strælucitoare prezentare a
prestigiului românesc øi a politicii peste hotare øi, în consecinflæ, øi un pærtaø
la marea ræspundere!

Totuøi între aceastæ consideraflie øi aceea a trecerii sub tæcere aspræ øi
condamnatoare a persoanei øi acfliunii unui om care, în credinfla lui, a servit
Nafliunea Românæ pânæ la limitele puterilor sale, stæruie conøtiinfla unei
impietæfli.

Nafliunea româneascæ s°a descoperit întotdeauna în fafla celor morfli!
Figura aceluia care a fost Nicolae Titulescu este prea proaspætæ în ami-

tirea øi conøtiinfla fiecærui român pentru a mai stærui asupra ei. El a fæcut
parte dintre acei oameni care au avut admiratori sau detractori, fapt care°l
situeazæ la locul cuvenit în ierarhia valorilor.

Însuøirile personale, darurile cu care l°a înzestrat natura, au fost bunuri
care i°au cinstit Neamul. Pe om, l°au robit în vraja unei pasiuni arzætoare
la împlinirea datoriei lui, în credinfla lui.

Credinfla lui? Concepflia lui politicæ? Era rezultanta unei angajæri complete
pe linia unei politici impusæ de împrejuræri øi conjuncturi europene; angajæri
færæ reticenfle, færæ rezerve.

Scæderi sau lipsuri? Veønicile scæderi ale naturii omeneøti.
Este interesant acum, când vestea tristæ a morflii lui Nicolae Titulescu

a ajuns pe plaiurile româneøti, de a vedea cum locuitorii acestora adoptæ
o atitudine loialæ, sinceræ øi færæ prejudecæfli. Poporul român va judeca cu
inima, cu sufletul øi cu rafliunea øi el are sufletul creøtinesc, inima bunæ øi
judecata dreaptæ.

La judecata lui îi va veni în minte parabola «Fiului Risipitor». Nu fiul
acela plin de podoabele naturii, în care Neamul îøi pusese întreaga lui spe-
ranflæ se întoarce în casa Patriei, ci sufletul lui pribeag bate la poarta sufletului
unui neam. Spiritul lui care a rispit atâtea comori de bogæflie intelectualæ,
atâta farmec øi atracflie, a unei inteligenfle sclipitoare øi færæ egal!

Sufletul creøtinesc øi inima bunæ a poporului român nu poate decât sæ
ierte sufletul fiului sæu risipitor din vina altora øi sæ°l primeascæ în casa
stræmoøilor sæi ca pe un fiu învins în lupta vieflii pentru neamul sæu. Învinøii
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au fost cinstifli la noi ca øi învingætorii, cæci tofli au luptat pentru cauza sfântæ
a Neamului.

Judecata poporului nu poate lipsi de la datorie. În judecata lui se va
întreba: care a fost rolul øi ce a reprezentat figura lui Nicolae Titulescu pentru
Neamul acesta faflæ de care øi°a împlinit o menire?

Nicolae Titulescu a reprezentat o idee, o concepflie øi o credinflæ.
În fafla chipului sæu împietrit de aripa rece a morflii, nu se vor angaja

dezbaterile unui proces ale cærui sentinfle le°am træit. Altceva mai profund
øi mai etern pentru viafla unei nafliuni se va pune. Este rolul oamenilor
politici, al figurilor reprezentative, care împlinesc, succesiv øi la anumite
momente, nevoile neamului lor.

Asupra acestui rol, figura aceluia care a fost Nicolae Titulescu stæruie
în conøtiinfla poporului român, limpezind o activitate øi o ræspundere în
raport cu legile inalterabile de viaflæ ale unui popor.

Viafla øi persoana unui om de stat reprezintæ douæ nofliuni: o nofliune
este aceea care reprezintæ personalitatea sa, adicæ însuøiri, defecte, amænunte
din viaflæ etc.; altæ nofliune este aceea a ideii cæreia îi este devotat øi cu care
s°a identificat.

Pentru linia largæ a vieflii poporului, aceøti oameni sunt privifli, au im-
portanfla lor øi træiesc sau mor numai prin øi cu ideea pe care o reprezintæ.

Nicolae Titulescu s°a devotat ideii în care a crezut øi pentru care s°a luptat
pânæ la ultima sforflare.

Nu pentru aceasta va fi condamnat! Nu se discutæ dacæ ideea a fost bunæ
sau rea. Ea a corespuns unei nevoi de viaflæ a neamului. Pentru acea idee,
Neamul a avut fericirea sæ°øi gæseascæ un exponent: Un om, pentru o idee!
Nici pentru faptul cæ ar fi reprezentat cu atâta strælucire acea idee, nu°i
vom putea face cap de acuzare.

A venit însæ un timp când ideea pe care o întruchipa acel om a cæzut,
nu pentru cæ a fost greøitæ, dar nu s°a mai încadrat în conjunctura generalæ
øi omul a fost dærâmat… Alt om øi idee i°au luat locul!… Neamul îøi duce
viafla sa mai departe.
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Aceastæ soartæ de un eroism øi un tragic ce se asemuieøte cu tragediile
clasicismului grec, este soarta oamenilor de talia lui Nicolae Titulescu: a
oamenilor care aparflin Ideii. Ei træiesc øi mor cu øi pentru ideile lor.

Este fericit poporul în sânul cæruia træiesc oameni cu un curaj civic atât
de dezvoltat, încât sæ ia pe umerii lor destinul neamului din care fac parte
øi sæ°l ducæ mai departe, atâta cât puterile lor le îngæduie.

Figura dispærutului poate stærui mai departe în Panteonul adumbrit al
învinøilor, ca un exemplu strælucit de curaj civic.

Acest exemplu se pare cæ nu poate fi mai binevenit ca acuma øi se pare
cæ nafliunea nu poate aduce un mai viu omagiu memoriei unui fiu al ei,
decât ridicând la rang de exemplu curajul civic al lui Nicolae Titulescu.

Este astæzi mai mult ca oricând nevoie ca oamenii sæ îmbræfliøeze cu
hotærâre ideea care, într°un anumit moment, duce la salvarea neamului lor
øi sæ i se dedice ei cu tot sufletul, færæ sæ se preocupe de ceea ce se va întâmpla
cu ei dacæ ideea lor nu va reuøi. Un neam nu piere atunci când un om øi
o idee se dærâmæ; cel mult suferæ. Alfli oameni øi alte idei vor ræsæri ca sæ
întæreascæ pentru el øi pentru celelalte neamuri credinfla în vitalitatea lui.
Un neam piere când îi lipsesc aceøti oameni.

La exemplele strælucite ale galeriei neamului nostru vine sæ se adauge,
astæzi, figura tristæ a aceluia care a fost Nicolae Titulescu.

Este timpul când neamul sfâøiat îøi adunæ tezaurul risipit.“9

Acest articol omagial, fæcut în termeni echilibrafli, care lasæ neîndoielnic
sæ se vadæ marea admiraflie nutritæ de autor faflæ de omul politic Nicolae
Titulescu, nu a trecut. Cenzura øi°a pus asprul øi nedreptul verdict al auto-
ritæflilor: nepublicabil!

Notafliile fæcute de George Magherescu sunt extrem de interesante,
permiflând sæ înflelegem mai bine atât atitudinea generalæ a oficialitæflilor,
cât øi destinul individual al articolului în cauzæ.

„La aflarea veøtii încetærii din viaflæ a lui N. Titulescu — nota George
Magherescu — ca admirator anonim al marelui om de stat român, am
întocmit, sub impresia momentului, articolul anexat: La Moartea lui Nicolae
Titulescu.
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Imediat m°am dus cu el la col. M. Elefterescu, øeful de Cabinet al
generalului I. Antonescu, arætându°i°l øi rugându°l sæ°l prezinte generalului,
spre aprobare, pentru a fi publicat în presæ.

Colonelul Elefterescu a fost de acord.
Întrucât generalul era ocupat în acel timp, având în audienflæ pe Stelian

Popescu, directorul ziarului «Universul» øi prieten intim al generalului, a
trebuit sæ aøtepte sfârøitul audienflei, pentru a prezenta articolul.

Dupæ aøteptarea de circa 10 minute, uøa cabinetului se deschide, apærând
în cadrul ei Stelian Popescu, urmat de general, cu care ducea sfârøitul unei
convorbiri avute între ei. Am auzit urmætoarele cuvinte: «…Dragæ Stelian,
mai bun prieten cu Titulescu ca mine, nu puteai fi tu øi, cu toate acestea,
singurul omagiu ce°i pot aduce în conjunctura politicæ în care se aflæ flara,
memoriei lui, nu este decât tæcerea… Aøadar, nu te supæra, dar cred cæ nu
cu un articol de ziar, oricât de bun ar fi el, poate fi cinstitæ cum se cuvine
memoria acestui om care atâta a fæcut pentru flaræ…»

Stelian Popescu s°a despærflit de general, iar acesta a reintrat în cabinetul
sæu. Între mine øi colonelul Elefterescu a avut loc un schimb de priviri
semnificativ. Parcæ°øi spuseseræ: «dacæ generalul respingea articolul lui Stelian
Popescu, ce rost ar mai avea prezentarea articolului meu?»

M°am înapoiat în biroul meu consternat de scena la care asistasem.
Recitind articolul meu, mi°am zis cæ mai existæ o cale: Icæ Antonescu.

Imediat m°am dus la cabinetul secretarului general al Preøedinfliei, Octav
Vlædescu, øi i°am prezentat articolul.

Acesta, foarte amabil, s°a aøezat sæ°l citeascæ. Vædit emoflionat de lecturæ,
mi°a spus:

– Læsafli°l la mine. Îl public în «Nafliunea».
Am læsat articolul øi m°am înapoiat la treburile mele cu conøtiinfla îm-

pæcatæ.
Peste douæ zile sunt chemat de O. Vlædescu. El îmi înapoiazæ articolul

de faflæ scuzându°se cæ a fost cu neputinflæ sæ°l treacæ la cenzuræ, dispozifliunea
generalului fiind: tæcerea.“10

Detaliile oferite de cætre George Magherescu confirmæ supozifliile noastre
de mai sus, privind scrisoarea adresatæ de generalul Ion Antonescu, pe un
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ton amical, unui director de mare ziar. Putem afirma cu un grad apreciabil
de certitudine cæ acesta era Stelian Popescu. Detaliile date de George
Magherescu permit astæzi a afirma, de asemenea, cu certitudine cæ, dupæ
primirea scrisorii, Stelian Popescu a cerut o audienflæ generalului Ion Anto-
nescu, dar cæ demersul sæu nu a primit, în ciuda insistenflelor, un ræspuns
pozitiv. Sublinierile fæcute în conversaflia cu Stelian Popescu edificæ asupra
rafliunilor majore ale refuzului sæu: conjunctura politicæ øi demersul german
pe lângæ autoritæflile româneøti.

Dincolo de rafliuni „obiective“ au existat însæ øi numeroase cauze subiec-
tive. Ion Antonescu l°a urât pe Nicolae Titulescu. Dincolo de declarafliile
de simpatie conjuncturale (ca cele notate mai sus de George Magherescu),
dincolo de frazele mari, prin care Nicolae Titulescu era condamnat în
numele intereselor majore ale neamului, Ion Antonescu l°a urât pe fostul
ministru de Externe, gelos fiind totdeauna pe gloria pe care acesta a dobân-
dit°o pe scena internaflionalæ (sunt suficiente mærturii care permit sæ se afirme
cæ începutul conflictului între cei doi îøi are originea în perioada când Nicolae
Titulescu era trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Londra, iar
Ion Antonescu îndeplinea funcflia de ataøat militar în aceeaøi capitalæ).11

Asemenea ecouri de presæ, în general restrânse øi nerelevante, consumau
o nouæ øi mare nedreptate faflæ de una dintre cele mai ilustre figuri ale vieflii
politice øi diplomatice româneøti din perioada interbelicæ, faflæ de un om
care a træit la cotele arderii incandescente destinul poporului sæu, asu-
mându°øi vocafliile øi nevoile sale întru împlinirea cærora s°a stræduit sæ
uneascæ tot ceea ce dæduse mai bun pânæ la el nafliunea românæ.

Într°un asemenea context, în a cærui definire nu credem cæ este necesar
a mai stærui, apariflia, la Sibiu, în ziarul „România Nouæ“12, a unui articol
mai larg consacrat fostului øef al Cancelariei diplomatice româneøti poate
surprinde. Sæ fie o scæpare a Cenzurii?! Nu credem! Mai repede suntem
tentafli sæ°l vedem ca o excepflie având în vedere poziflia de avanpost a Sibiului
în noua configuraflie administrativ°teritorialæ impusæ prin odiosul dictat
fascist de la Viena.

„O øtire laconicæ, transmisæ din Vichy de «Agenflia Reuter» ne anunflæ
încetarea din viaflæ a lui Nicolae Titulescu. Moartea implacabilæ, tributul
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suprem cu care suntem datori pæmântenii tofli, færæ deosebire, ni l°a ræpit
în ziua de luni, cætre miezul nopflii, la vârsta de 58 de ani. 

La capætul unei extenuæri treptate a trupului sæu delicat peste mæsuræ
øi — e lesne de închipuit! — la capætul unei mistuitoare întristæri læuntrice,
pe care hipersensibilitatea sa româneascæ n°o mai putea îndura.

Astfel, în vârtejul evenimentelor politico°militare, care se succed caleidosco-
pic sub ochii noøtri îngrozifli øi care, vestind furia maximæ a încleøtærii
armelor, vor fi hotærâtoare pentru destinul omenirii întregi, suntem con-
strânøi sæ ne întoarcem din nou numai la ale noastre, pentru ca, pæstrând
clipa de tæcere creøtineascæ la cæpætâiul marelui plecat dintre noi, sæ mæsuræm
exemplul, munca susflinutæ øi sæ sædim, peste mormântul care va închide
ræmæøiflele pæmânteøti, floarea de obøteascæ durere øi de sinceræ prefluire care
i se cuvine.

A da lui Nicolae Titulescu, ca publicist cu simflul ræspunderii, onorul
suprem, nu este — va recunoaøte oricine — o datorie uøor de împlinit.

Din douæ motive esenfliale.
Primul: cariera regretatului nostru ambsador øi ministru de Externe cu

renume mondial s°a frânt brusc, datoritæ unor împrejuræri proaspete în
memoria noastræ, înainte de a se fi încheiat organic øi oarecum sub privirea
noastræ uimitæ.

Soarta nu i°a îngæduit deci sæ°øi realizeze pânæ la capæt concepfliile pe
cât de îndræznefle, pe atât de originale. Pe de altæ parte, perspectiva timpului,
unicul meøter neîntrecut în limpezirea zærilor øi singurul care refline trium-
furile reale de cele amægitoare, nu este suficient de îndepærtatæ spre a ne
permite, mai ales în momentul de faflæ, seninætatea unor aprecieri cât mai
obiective cu putinflæ.

Al doilea: spre deosebire de alte multe cariere politico°diplomatice, cea
a lui Nicolae Titulescu nici n°a fost, propriu°zis, o carieræ omeneascæ, ci,
mai degrabæ, dacæ stæm sæ judecæm puflin, o trecere de bolid fierbinte pe
firmamentul vieflii publice româneøti. A fost, cu alte cuvinte, o dâræ de
luminæ orbitoare, trasæ de un meteor aprins.
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Asemenea deveniri miraculoase, prin impresia lor covârøitoare, produc,
în toate locurile øi aproape întotdeauna, un ræsunet divers øi complicat în
lumea contemporanilor.

Oameni din aceeaøi «branøæ», væzându°se depæøifli cu paøi de gigant, sunt
roøi de viermele afurisit al invidiei øi al rivalitæflii. Cei «neinteresafli direct»,
dar stræini de simflul, atât de necesar, al cumpænirii critice, se complac, în
fafla unor apariflii ca acestea, într°o perpetuæ prosternare admirativæ. Apoi,
între cele douæ categorii distincte, se situeazæ, de obicei, mulflimile cu
judecata instabilæ øi plimbæreaflæ, care, îmbræfliøând când o atitudine, când
alta, sporesc confuzia de aprecieri în jurul celor ce, biruind repede împotri-
virile, izbutesc sæ se azvârle, ca niøte sægefli ascuflite, sus de tot, în împæræflia
râvnitæ cu sete a imortalitæflii.

Povestea vieflii lui Nicolae Titulescu este mai mult decât pilduitoare în
aceastæ privinflæ øi de aici dificultatea în a°i fæuri bustul de bronz, pe care
i°l datoreazæ românismul de pretutindeni, cu certitudinea cæ nicio træsæturæ
specificæ personalitæflii sale uriaøe n°a ræmas nesocotitæ.

În asemena cazuri delicate, o singuræ metodæ este deci recomandabilæ.
Ridicându°te peste momentele discutate ale vieflii celui adormit în Domnul,
sæ laøi timpului sarcina de a împæca opiniile vræjmaøe øi sæ te închini, cu
evlavie øi recunoøtinflæ, numai în fafla meritelor unanim recunoscute, în fafla
acelora dintre «performanflele» excepflionale ale spiritului celui sævârøit din
viaflæ, pe urma cærora interesele øi prestigiul neamului din care a fæcut parte
au profitat incontestabil.

Olteanul pur°sânge, cu ciudate træsæturi fizice de mongol, dar cu mintea
øi simflurile zæmislite într°un mediu de cea mai puræ autohtonie româneascæ,
oferæ din beløug astfel de motive de proslævire îndreptæflitæ. A parcurs doar
un drum triumfal færæ pereche.

O asemenea ascensiune rapidæ nu era cu putinflæ dacæ Nicolae Titulescu
n°ar fi fost uns din leagæn cu harul genialitæflii øi cronica imparflialæ a acelor
timpuri de crizæ øi deznædejde îi acordæ succese [?] depline în cel mai delicat
dintre compartimentele vieflii de stat.

Cum s°a achitat de îndatoririle ce i°au revenit în funcfliunile de mai sus
vom aræta în câteva cuvinte. În scurt timp, el a ajuns sæ fie considerat de
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cercurile diplomatice nu numai ca un ambasador strælucit al vrerilor româ-
neøti de dincolo de fruntarii, ci ca un reprezentant distins øi cuceritor al
spiritualitæflii europene. Activitatea lui neobositæ øi formulele originale, prin
care øtia sæ rezolve cele mai delicate probleme internaflionale, i°au atras astfel
o prefluire færæ egal în analele noastre diplomatice, Liga Nafliunilor alegân-
du°l, consecutiv, de douæ ori preøedinte, distincfliune pe care n°a mai putut°o
obfline niciun alt delegat în acest for înalt, în care se întâlneau øi se înfruntau
cele mai selecte capete ale vieflii publice europene øi internaflionale.

Tot în aceastæ calitate a repurtat Nicolae Titulescu pe cel mai ræsunætor
øi mai desævârøit dintre succesele sale. Se øtie cæ revizionismul unguresc n°a
avut un duøman mai necruflætor decât mintea cu rotiri de vultur øi dragostea
de românism fierbinte a acestui exemplar ales al rasei noastre.

Duelul intelectual pe care l°a susflinut ani de°a rândul cu propaganda
lui perfidæ, cu cutezanflele færæ de numær ale asalturilor lui disperate, con-
stituie o ispravæ de titan. Ne°a apærat hotarele fireøti cu dârzenia øi inven-
tivitatea de mijloace cu care o tigroaicæ øi°ar apæra puii în primejdie. […]

Sæ ne amintim, din fazele legendare ale acestui duel istoric, dezbaterile
procesului optanflilor! Avocatul trufiei ungureøti rænite era contele Albert
Apponyi, cel mai strælucit reprezentant al intelectualitæflii maghiare øi vestitul
creator de «zone culturale» din ræzboiul trecut, menite sæ ucidæ spiritul
românesc din cuprinsul Ardealului.

Latifundiarul acesta venea la Geneva cu toate unsorile oratoriei clasice
øi cu prestigiul firesc pe care°l dau întotdeauna bætrâneflile înaintate.

Care a fost însæ rezultatul strædaniilor sale disperate?
Prin Nicolae Titulescu, om færæ latifundii øi færæ pogoane stræjuite de

veacuri, dar chintesenflæ din cel mai curat øi mai întraripat spirit românesc,
bætrânul conte deznædæjduit a primit cea mai cruntæ lovituræ de prestigiu
din viafla sa.

La capætul procesului, care s°a încheiat cu biruinfla drepturilor noastre
sfinte, el se prævæli neputincios în braflele unui fotoliu, recunoscând fæfliø
cæ l°a învins tânærul valah øi mærturisind prin aceasta cæ a pierdut douæ
procese deodatæ: pe al optanflilor propriu°zis øi pe cel, mult mai important,
al orgolioasei «culturi» øi «intelectualitæfli» maghiare.
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De n°ar fi fæcut decât atât øi Nicolae Titulescu ar fi binemeritat recu-
noøtinfla veønicæ a neamului românesc întreg.

Dar Nicolae Titulescu, ca român øi ca om, a mai dæruit contemporanilor
sæi o scânteie de genialitate. Îngrijorat de viitorul din ce în ce mai sumbru
al Europei, a lansat vestita formulæ a «spiritualizærii frontierelor». Din
nefericire, împrejurærile nu i°au permis sæ o ducæ la izbândæ, dar câte nu
s°ar fi întâmplat în lume dacæ formula aceasta ar fi cucerit la timp pe
reprezentanflii popoarelor! Omenirea ar fi fost cruflatæ de suferinflele cumplite
din zilele noastre, de râurile de sânge care se varsæ de un an øi jumætate pe
toate fronturile øi s°ar fi ajuns, probabil, la acel echilibru de interese øi forfle,
care ar fi asigurat tuturor neamurilor de pe glob «locul cuvenit sub soare»,
cruflând civilizaflia umanæ de præbuøirile dezastruoase de sub ochii noøtri.

Înainte de moartea sa prematuræ, dar presimflitæ, Nicolae Titulescu øi°a
exprimat dorinfla de a fi înmormântat la Braøov, deci în Ardeal. Dorinfla
sa, manifestatæ în preajma præbuøirii trupului øi a spiritului sæu de facturæ
superioaræ, este øi ea cu tâlc. Ambasadorul neîntrecut al neamului întregit
la 1918 a voit însuøi sæ°øi doarmæ somnul de veci în centrul geografic al
României întregite. Cæci, desigur, sufletul sæu de român nu putea øi nu
voia sæ cunoascæ o patrie a fruntariilor ciopârflite.

Cei mai frumoøi ani ai vieflii sale i°a consacrat apærærii îndârjite a celei
dintâi, cea din urmæ torturându°i mintea øi inima øi græbindu°i sfârøitul.

Fie deci ca acest din urmæ gest al celui ce a fost Nicolae Titulescu sæ
rodeascæ ræsunet øi vrere româneascæ pretutindeni.

În fafla mormântului lui un singur gând sæ ne stæpâneascæ: sæ cæutæm
a°i cinsti memoria veønicæ cu næzuinfla neînduplecatæ de a reface cât mai
curând fiara pe care el a servit°o øi apærat°o cu atâta strælucire“.

Articolul din „România Nouæ“, semnat de N. Buta, spærgea în mod
semnificativ cercul unei tæceri cvasigeneralizate, fiind un elogiu nedisimulat
înainte de toate al operei politice a lui Nicolae Titulescu. În condifliile date,
Nicolae Titulescu era omagiat pentru acfliunea principialæ øi statornicæ con-
sacratæ apærærii integritæflii øi unitæflii, suveranitæflii øi independenflei flærii,
acfliune care l°a plasat într°un conflict ireductibil cu regimurile totalitare,
cu Germania hitleristæ øi Italia mussolinianæ. Relevarea valorii politice øi
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morale a nofliunii de „spiritualizare a frontierelor“ — nofliune prin care
Nicolae Titulescu n°a înfleles niciodatæ desfiinflarea graniflelor propriu°zise
— era o replicæ øi o sfidare adusæ revizionismului, revanøismului øi fascis-
mului, tuturor celor care, prin forflæ brutalæ, cæutau sæ modifice geografia
politicæ a continentului øi a lumii. Elogiind acfliunea lui Nicolae Titulescu
în procesul optanflilor, articolul era deopotrivæ o condamnare a perfidiei,
rapacitæflii øi agresivitæflii regimului horthyst. Mai mult decât atât, relevând
aportul lui Nicolae Titulescu la fæurirea statului naflional unitar român,
ataøamentul acestuia faflæ de Transilvania, dorinfla fierbinte de a fi înmor-
mântat la Braøov, în inima românismului, articolul aducea prin apelul —
implicit øi explicit — de unire a tuturor românilor întru redobândirea teri-
toriilor pierdute øi a vindecærii rænilor suferite un strælucit omagiu marelui
dispærut.

În flærile care nu cæzuseræ încæ sub cizma Germaniei hitleriste, a Italiei
mussoliniene øi Japoniei militariste, evenimentul avea sæ fie consemnat pe
primele pagini, personalitæflii øi activitæflii marelui dispærut aducându°i°se
elogii de o aleasæ simflire øi flinutæ.

NOTE

1 Un raport din 8 aprilie 1941, întocmit de maiorul magistrat Nicolae Manoliu, øeful cenzurii
militare din Bucureøti, læsa sæ se înfleleagæ cæ redacflia ziarului „Universul“ a fost împiedicatæ, din
ordin superior, sæ publice urmætoarele materiale de presæ: articolul Un mare dispærut — Nicolae
Titulescu; un schimb de telegrame între Iuliu Maniu øi soflia lui Nicolae Titulescu; o informaflie
despre convocarea Comitetului Executiv al Partidului Naflional fiærænesc în vederea comemorærii
lui Nicolae Titulescu; o relatare despre øedinfla solemnæ a Academiei Române întrunitæ în memoria
lui Nicolae Titulescu — Arhivele Naflionale Istorice Centrale (ANIC), Fond Ministerul Propa-
gandei Naflionale, Presæ Internæ, dosar nr. 917.

2 Ion Pas, Calea arætatæ de Titulescu, în „Ultima Oræ“, 22 aprilie 1945.
3 „Universul“, 20 martie 1941.
4 „Curentul“, 20 martie 1941.
5 S., [Bucureøti, martie 1941], Ion Antonescu cætre [Stelian Popescu, la Bucureøti] — ANIC,

Fond Preøedinflia Consiliului de Miniøtri, dosar nr. 330/1941.
O informaflie identificatæ în arhivele româneøti certificæ faptul cæ Stelian Popescu uza de scrisori

de protest trimise lui Ion Antonescu în legæturæ cu cenzurarea presei în general øi a ziarului
„Universul“ în particular.

La 28 octombrie 1941, într°o telegramæ adresatæ lui Ion Antonescu, Stelian Popescu reclama
cæ Direcflia Presei procedeazæ abuziv faflæ de „Universul“:
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„…aproape în fiecare noapte suntem torturafli cu aceste cerinfle nerezonabile cum n°am fost
în nicio epocæ din cei 25 de ani de când sunt directorul øi proprietarul acestei instituflii naflionale
de prim ordin“.

Mareøalul Ion Antonescu punea o rezoluflie rece, vitriolantæ, færæ speranflæ pentru patronul
øi directorul „Universului“:

„Nu gæsesc necesar sæ dau un ræspuns direct acestui domn. Este pætimaø. Patima îl face sæ
abuzeze de situaflia privilegiatæ care øi°a creat în presæ. Cu ajutorul ziarului sæu a fæcut presiuni
asupra tuturor celor care m°au precedat la conducerea statului. A exploatat la maximum în folosul
familiei sale aceastæ situaflie. Eu însæ nu mæ las intimidat. Eu nu am tâlhærii øi tâlhari de apærat
øi acoperit. Dl Stelian Popescu mæ confundæ. Nu mæ intimidez. Sæ i se ræspundæ de Propagandæ
ceea ce va crede. Cine face pe Catonele neamului românesc, trebuie sæ fie cu adeværat Catone“
— ANIC, Fond Ministerul Propagandei Naflionale, Informaflii, dosar nr. 818.

6 George Magherescu, Principialitatea Mareøalului Antonescu, în Mareøalul Antonescu în fafla
istoriei (ediflie îngrijitæ de Gh. Buzatu), vol. I, Iaøi, 1990, pp. 12–13.

7 Stelian Popescu, Nicolae Titulescu, în „Universul“, 20 martie 1941.
8 Personalitatea lui Nicolae Titulescu, în „Universul“, 20 martie 1941.
9 Colecflia George Magherescu.
10 Ibidem.
11 Pentru sentimentele lui Ion Antonescu vizavi de Nicolae Titulescu meritæ evocat urmætorul

fapt. În august 1942, marele avocat S. Rosenthal, fost secretar al lui Take Ionescu, colaborator
al lui Ionel Brætianu, secondant al lui Nicolae Titulescu la diferite conferinfle internaflionale,
preøedintele Consiliului juridic din Ministerul Afacerilor Stræine, se afla la Paris pentru un
tratament. Germanii i°au retras paøaportul diplomatic, ameninflându°l cu deportarea. În disperare
de cauzæ, S. Rosenthal s°a adresat ministrului Justifliei de la Bucureøti. Ministrul Justifliei a întocmit
un proiect de decret°lege prin care S. Rosenthal — pentru serviciile aduse României — urma sæ
fie asimilat în totul ca cetæflean român. Pe acest proiect, la 8 august 1942, Ion Antonescu a aøternut
urmætoarea rezoluflie: „Cunosc serviciile pe care R. le°a adus flærii. Ele au fost mari øi gratuite.
Spre deosebire de alfli oameni politici, între care øi Titulescu, care au supt flara cât au putut. Pe
ræspunderea mea personalæ, se va întocmi decretul°lege necesar pentru ca R. sæ fie asimilat în
totul cu românii“ — C. Petrovici, Ex°Mareøalul øi Nicolae Titulescu. O rezoluflie infamæ, în
„Semnalul“, 1 decembrie 1944. Referirile la Nicolae Titulescu nu mai lasæ niciun dubiu privind
adeværatele sentimente ale lui Ion Antonescu faflæ de Nicolae Titulescu.

12 N. Buta, Nicolae Titulescu, în „România Nouæ“, 22 martie 1941; cf. øi „Flacæra“, an XXXI,
nr. 11 (1 397), 19 martie 1982.
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Întrunitæ la 21 martie 1941, în mod special, pentru a omagia memoria
lui Nicolae Titulescu, de curând dispærut, Academia Românæ1 îøi însuøea
înaltul elogiu pe care vicepreøedintele ei de la acea datæ, Ion Petrovici, îl
aducea marelui om politic øi diplomat:2

„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.

Însæ doliul Academiei Române nu se mæsoaræ cu asemenea consideraflii
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. Ori-
cine 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 menflinut de°a capul în forma timpurie a precocitæflii,
depæøind de copil nivelul 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 pro-
fesori, 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, ajungând 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 elabo-
rærii 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 exhi-
bifliune, l°au fæcut sæ doreascæ o scenæ cât mai vastæ de manifestare, care
nu putea 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 Întregire Naflionalæ,
i°au pus la dispoziflie o arenæ incomparabil mai vastæ: aceea a reuniunilor
internaflionale, care deveniseræ continui, permanente, în stræduinfla colec-
tivæ a flærilor, mari øi mici, de a organiza continentul aøa de zdruncinat de
pârjolul abia trecut, pentru a°l pæzi în viitor de o catastrofæ similaræ.

Pe aceastæ arenæ ræsunætoare, unde se întruneau cu gânduri generoase
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 strælu-
citoare 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, impreg-
nate 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 dez-
bateri øi dispute internaflionale, unde adeseori am câøtigat cupa învingæ-
torului, asupra altor neamuri, cu prestigiu mai îndætinat, øi cæ aceastæ
strælucire se integreazæ la capitolul trecutului nostru apropiat, valorificându°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 de-
cepflii, iar ochii i s°au închis pe o imagine cumplitæ: icoana flærii sale mutilatæ
de hotare, cu care sufletul nostru nu se va împæca niciodatæ. Ziua dreptæflii
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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.“

În ciuda cererilor Academiei Române pentru inserarea acestui elogiu în
paginile publicafliilor vremii, cenzura militaræ a respins categoric o asemenea
solicitare. Faflæ de aceastæ situaflie, la 22 martie 1941, preøedintele Academiei
Române, Constantin Rædulescu°Motru3 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 C. Rædulescu°Motru — s°a rostit un panegiric
pentru de curând dispærutul Nicolae Titulescu, fost membru activ al insti-
tufliei noastre.

Sarcina acestui discurs a fost încredinflatæ domnului Ion Petrovici4, vice-
preøedinte al Academiei Române, care a prezidat øedinfla înlocuind pe
preøedintele reflinut acasæ, de mai multe zile, pentru motive de boalæ.

Cum acest discurs de strictæ flinutæ academicæ, deøi a fost distribuit ziarelor
nu a apærut nicæieri, tæiat probabil de cenzuræ, pentru motive al cæror sens
ne scapæ, am socotit util, faflæ de posibilitæflile de transmitere eronatæ,
pricinuitæ chiar cu nevinovæflie de fantezia acelora care relateazæ […] sæ vi
se înainteze o copie autenticæ a discursului în chestiune.“5

Demersul lui C. Rædulescu°Motru pe lângæ generalul Ion Antonescu a
ræmas infructuos. La 24 martie 1941, acesta din urmæ punea 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 a cuvântærii flinutæ numai în ceea ce priveøte
calitæflile strælucite naturale ale dispærutului øi activitæflii sale profesionale
øi literare sau øtiinflifice.“6
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La 15 mai 1941, cu pufline zile înainte de intrarea României în cel de°al
Doilea Ræzboi Mondial, în ciuda unei asemenea rezoluflii de neînfleles faflæ
de un om care øi°a consacrat întreaga viaflæ patriei, Alexandru Lapedatu,
membru proeminent al Academiei Române, repeta elogiul fæcut lui Nicolae
Titulescu, subliniind tocmai valoarea operei sale politice:

„Nicolae Titulescu — afirma acesta — a încetat din viaflæ în noaptea
de 17 spre 18 martie, în stræinætate, unde se afla de mai mulfli ani, flinut
departe de flara sa de vitregia vremurilor. […].

Luminat øi condus de o adâncæ dragoste de patrie, a dat viguroase øi
ræsunætoare lupte în aceste adunæri [internaflionale] pentru apærarea drep-
turilor øi cauzelor româneøti […].

Aceeaøi dragoste de patrie, unitæ cu grija — din care nu vor fi lipsit øi
previziuni funeste — de a°i pæstra intacte graniflele întregite, l°au hotærât
sæ militeze pentru o pace europeanæ prin înfræflirea popoarelor øi pentru
menflinerea sau formarea unor «antante» politice, pe care neînduplecatele
realitæfli de mai târziu aveau sæ le dovedeascæ iluzorii sau în orice caz
premature […].

Academia Românæ îi va pæstra o vie øi recunoscætoare amintire.“7

Cuvintele rostite atunci la adresa lui Nicolae Titulescu pot fi considerate
veritabile acte de protest ale intelectualitæflii româneøti, ale Academiei Române
care, în spiritul unor vechi øi luminate tradiflii, øi°a fæcut un titlu de glorie
din apærarea intereselor fundamentale ale poporului român, a libertæflii øi
independenflei sale.8

Mai mult decât o ingratitudine, gestul generalului Ion Antonescu, al
guvernanflilor vremii, se constituie într°o reacflie indemnæ faflæ de memoria
lui Nicolae Titulescu, a omului politic øi diplomatului român care, stimulând
øi coalizând adversitæflile atâtor øi atâtor duømani externi øi interni, ale
fascismului internaflional, va intra în istoria naflionalæ pe poarta cea mare,
poporul român pæstrându°i o luminoasæ øi neøtearsæ amintire, în care se
incorporeazæ respectul øi admiraflia pentru o viaflæ øi o operæ închinate færæ
parcimonie dæinuirii româneøti.

Guvernanflii de la Bucureøti nu cunoøteau desigur dictonul De mortuis
nil nisi bene9 øi nici mæcar varianta De mortuis nil nisi vere.10
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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
România“, seria IV, tomul VII, 1982, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureøti,
1984, pp. 143–155; Alexandru Dobre, Nicolae Titulescu la Academia Românæ, în „Magazin Istoric“,
an XIX, nr. 3 (216), martie 1985, pp. 33–35.

2 I. Petrovici, La moartea lui Nicolae Titulescu [cuvântare rostitæ în calitate de vicepreøedinte
al Academiei Române, în incinta Academiei Române, la 21 martie 1941], în Ion Grecescu, In
Memoriam Nicolae Titulescu (studiu introductiv, texte alese, traduceri de…), Editura Politicæ,
Bucureøti, 1982, pp. 165–168.

3 Constantin Rædulescu°Motru (1868–1957). Filosof øi psiholog român. Profesor universitar
la Bucureøti. A înfiinflat øi condus Societatea românæ de filosofie øi diverse periodice („Noua Revistæ
Românæ“; „Revista de filozofie“; „Analele de psihologie“). Membru titular al Academiei Române
(4 iunie 1923). Vicepreøedinte al Academiei Române (31 mai 1935–3 iunie 1938; 31 mai 1941–2
iunie 1944). Preøedinte al Academiei Române (3 iunie 1938–31 mai 1941). Repus în drepturi
ca membru titular al Academiei Române (3 iulie 1990).

4 Ion Petrovici (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;
Partidului Poporului; Partidului Naflional Agrar (1932); Partidului Naflional Creøtin (1935).
Deputat (1920). Membru al Consiliului superior naflional al Frontului Renaøterii Naflionale (1939).
În mai multe rânduri ministru: Lucræri Publice (1 ianuarie–13 decembrie 1921); Instrucfliune
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).

5 Ion Grecescu (ed.), op. cit., p. 30.
6 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.

7 Alexandru Dobre, Nicolae Titulescu la Academia Românæ, în „Magazin Istoric“, an XIX,
nr. 3 (216), martie 1985, p. 35.

8 Ibidem.
9 Despre morfli sæ nu vorbeøti decât de bine (lat.).
10 Despre morfli sæ nu spui decât adeværul (lat.).
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Când, la începutul anilor ’80, mi°au cæzut ochii asupra testamentelor
lui Nicolae Titulescu, am fost tare mâhnit de nedreptatea care i se fæcea
acestui mare Fiu al Neamului Românesc, cæruia i se ignora, din varii motive
øi din diverse pærfli, dorinfla de a fi aøezat în pæmântul fiærii.

M°am adresat profesorilor mei, încercând sæ facem ceva pentru a da
urmare acestei ultime dorinfle.

Eforturi pentru îndeplinirea ultimei dorinfle

Cu stupoare am aflat atunci cæ soflia sa, Ecaterina Titulescu, refuzase
categoric, pânæ la trecerea sa în nefiinflæ, readucerea ræmæøiflelor pæmânteøti
ale lui Nicolae Titulescu în România, invocând statornic existenfla regimului
comunist de la Bucureøti.

Dupæ moartea acesteia, pe o poziflie la fel de intransigentæ s°au plasat
soflii Marie Yvonne øi Gheorghe Antoniade.

Eram convins cæ regimul comunist nu se va perpetua la nesfârøit, dar
nu øtiam când øi cum va læsa loc libertæflii øi democrafliei în istoria flærii.

Cæutam sæ le înfleleg motivele celor care opuneau un nu categoric
Bucureøtilor, dar nu înflelegeam, pânæ la urmæ, cum i se pot refuza, indiferent
de cine, dorinfla øi dreptul lui Nicolae Titulescu de a sta alæturi de ai sæi.

Astrele mi°au surâs øi în 1990 aveam sæ fiu chemat la conducerea Ministe-
rului de Externe, la 60 de ani de la alegerea øefului diplomafliei româneøti,
ilustrul meu înaintaø, drept preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor.
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Adrian Næstase

Lungul drum al „Marelui Tit“ spre casæ*

* Articol publicat în „Historia“, an VII, nr. 61, ianuarie 2007, pp. 3–8.
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Am scris mai multe pagini despre complexitatea momentului, despre
multitudinea øi gravitatea problemelor care confruntau flara, despre difi-
cultæflile prelungirii neîncrederii, adversitæflii øi izolærii.

Chiar dacæ, în acel început al mandatului meu, care avea sæ se prelun-
geascæ 875 de zile, nu am vorbit øi scris prea mult despre Nicolae Titulescu,
dar gândul de a°l aduce acasæ mæ obseda, de a face mai mult pentru perp-
tuarea memoriei sale, pentru redobândirea øi valorificarea mærturiilor sale,
pe care, færæ a le øti pe toate, le intuiam a constitui un tezaur de gândire
øi simflire româneascæ øi umanistæ.

La 15 martie 1991, am reuøit într°un efort de solidaritate româneascæ
øi internaflionalæ sæ pun bazele Fundafliei Europene Titulescu, care prevede
în Actul sæu constitutiv „sæ îndeplineascæ voinfla testamentaræ a lui Nicolae
Titulescu, ca ræmæøiflele sale pæmânteøti sæ se odihneascæ în Transilvania,
la Braøov“. S°au aflat atunci alæturi, ca membri fondatori, 68 de personalitæfli
române øi stræine, hotærâte sæ ducæ la capæt acest demers.

Ræsfoiesc cu nedisimulatæ emoflie acest act de referinflæ al spiritualitæflii
româneøti øi încerc un sentiment de nostalgie væzând câfli dintre aceøtia —
Oameni de mare valoare — au trecut în lumea umbrelor.

Implicarea lui Corneliu Coposu

Dacæ mæ opresc o clipæ asupra persoanei lui Corneliu Coposu — færæ
sæ vreau sæ nedreptæflesc pe niciunul dintre ceilalfli — o fac pentru mai multe
motive.

Era un caracter, era un lucid, era un luptætor, era un neînfrânt, færæ
exagerare, a fost un martir.

La Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, el a adus
prin intervenflii memorabile lumina adeværului asupra unor momente con-
troversate øi obnubilate ale istoriei româneøti.

Nu ne°a fost iertat nici mæcar faptul de a°l fi ascultat, unii au fost mustrafli,
alflii au fost dafli afaræ, vigilenfla autoritæflilor regimului totalitar ne°a pedepsit
pe tofli mergând pânæ la desfiinflarea Secfliei de istorie a diplomafliei româneøti
a Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale.
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Dar, la toate cele de mai sus, se adaugæ devotamentul cu care Corneliu
Coposu s°a dedicat gândului pios øi faptei nobile a aducerii lui Nicolae
Titulescu în pæmântul românesc.

La 18 februarie 1991, mi°a adresat un memoriu pe care°l pæstrez în arhiva
personalæ ca un preflios document de istorie contemporanæ.

El vede azi lumina tiparului prin bunævoinfla domnului Ion Cristoiu,
directorul revistei „Historia“.

I°am ræspuns atunci cu promptitudine øi cu aleasæ consideraflie
domnului Corneliu Coposu, asigurându°l de întregul meu respect pentru
memoria marelui dispærut, de hotærârea Guvernului României, a Ministe-
rului Afacerilor Externe øi a mea personal, de a depune toate eforturile pentru
ca la 50 de ani de la moartea sa, Nicolae Titulescu sæ°øi reia locul în inima
României.

Numærætoarea inversæ

Ræspunzând unei interpelæri parlamentare, fæcutæ în øedinfla Adunærii
Deputaflilor din 11 martie 1991, afirmam: 

„Primul°ministru al României a aprobat în decembrie 1990 propunerile
Ministerului Afacerilor Externe privind comemorarea semicentenarului
Titulescu.

Printre propuneri un loc central l°a ocupat aducerea ræmæøiflelor pæmân-
teøti ale lui Nicolae Titulescu de la Cannes în flaræ la Braøov, potrivit dorinflei
sale testamentare.

Înhumarea ar fi urmat sæ aibæ loc cu onorurile cuvenite, numele lui
Titulescu sæ fie acordat uneia dintre stræzile principale din Braøov øi în acest
oraø sæ fie ridicat, pe bazæ de concurs, un monument în memoria lui Titulescu.

Guvernul a disponibilizat pentru comemorarea semicentenarului Titulescu,
deci øi pentru aducerea ræmæøiflelor sale în flaræ, suma de 2 milioane lei.

Ministerul de Externe a inifliat la Bucureøti øi la Madrid discuflii cu lega-
tarii testamentari ai lui Nicolae Titulescu pentru aducerea ræmæøiflelor
pæmânteøti.

În funcflie de rezultatul acestor discuflii, Ministerul de Externe este pregætit
sæ abordeze autoritæflile competente franceze pentru îndeplinirea forma-
litæflilor cerute în asemenea cazuri.
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Legatarii testamentari ai lui Titulescu au mai fost abordafli în acest scop
de cætre Asociaflia Nicolae Titulescu din Braøov, care s°a constituit dupæ
1989 øi care îøi propune printre obiectivele principale îndeplinirea ultimei
dorinfle a lui Titulescu de a°øi gæsi odihna eternæ în flaræ.

Discufliile cu legatarii testamentari, în speflæ familia Antoniade care lo-
cuieøte la Madrid, nu au dus pânæ în prezent la rezultatul pe care l°am fi
dorit cu toflii.

Totuøi, la Braøov, prin decizia primæriei, parcul central poartæ, începând
cu 17 martie 1991, numele lui Titulescu øi la aceeaøi datæ, tot la Braøov,
a fost lansat concursul naflional pentru ridicarea monumentului închinat
marelui patriot român.

La Bucureøti a fost creatæ Fundaflia Europeanæ Titulescu care îøi propune
sæ menflinæ øi sæ stimuleze interesul faflæ de opera øi personalitatea diplo-
matului øi omului de stat care a fost Titulescu.

Tot la Bucureøti a avut loc, la 16 martie 1991, Sesiunea øtiinflificæ oma-
gialæ Titulescu — precursor al unitæflii europene, organizatæ de Academia
Românæ, Ministerul Afacerilor Externe, Academia Diplomaticæ Interna-
flionalæ de la Paris, Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale,
cu participare internaflionalæ.

Discufliile purtate pentru aducerea ræmæøiflelor pæmânteøti ale lui Titulescu
cu legatarii testamentari au relevat cæ este încæ nevoie de un anumit timp
în care pærflile sæ°øi clarifice mai bine pozifliile.

Sunt în discuflie aspecte de ordin juridic care se cer atent studiate în raport
cu legislaflia existentæ.

Aceste discuflii continuæ øi credem cæ o publicitate prematuræ în jurul
lor nu ar fi în interesul rezolværii pozitive a cazului.“

La 18 februarie 1992, anul celei de a 110°a aniversæri a naøterii sale, s°a
constituit un Comitet român øi un Comitet francez pentru repatrierea
ræmæøiflelor pæmânteøti ale acestuia øi reînhumarea lor la Braøov.

S°au scurs aproape 15 ani de la aceastæ inifliativæ îndræzneaflæ øi beneficæ,
uneori pe nedrept uitatæ, dar sentimentele mele ræmân la fel de sincere øi
vii faflæ de românii øi stræinii ce ne°au fost alæturi.

Corneliu Coposu, preøedintele Partidului Naflional fiærænesc creøtin øi
democrat, alæturi de Radu Câmpeanu, preøedintele Partidului Naflional
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Liberal, øi de Sergiu Cunescu, preøedintele Partidului Social Democrat —
øi voi fi iertat cæ nu°i pomenesc pe tofli — ne°au fost alæturi, generând o
emulaflie naflionalæ, o stare febrilæ de aøteptare a întregii nafliuni, contri-
buind substanflial la împlinirea gândului nostru, al tuturor.

Într°un gest rar, dar nu mai puflin simbolic øi preflios, concetæflenii noøtri
— în frunte cu lideri politici de la acea datæ — au ascultat o clipæ, o clipæ
de istorie, glasul lui Nicolae Titulescu, care spunea, înaintea morflii sale:
„Partidul meu de azi se cheamæ România“.

De la 14 martie 1992, Nicolae Titulescu a redevenit martor øi gardian
al destinului românesc, alæturi de tofli pærinflii fondatori ai României
moderne.

În primævaræ, la împlinirea a 125 de ani de la naøtere, ne putem regæsi,
inimæ lângæ inimæ, la mormântul lui Nicolae Titulescu, depunând o floare
pe treptele ce trebuie sæ devinæ unul din mausoleele recunoøtinflei naflionale.

Partidul Naflional fiærænesc 
— creøtin øi democrat —

Nr. 116/D.R.I.
Bucureøti, 18 februarie 1991

Domnule ministru al Afacerilor Externe,
Anul acesta, la 17 martie, se împlineøte o jumætate de veac de la moartea

lui Nicolae Titulescu, ilustru diplomat øi om politic român, membru
marcant al Partidului Naflional fiærænesc.

Nicolae Titulescu øi°a exprimat testamentar douæ dorinfle:
1. Sæ fie îngropat „pe muntele Tâmpa din Braøov“;
2. Executor testamentar sæ fie prietenul sæu Iuliu Maniu. (Detalii, Anexa A).
În octombrie 1947, Iuliu Maniu mi°a transmis în închisoarea Malmaison

(subsemnatului, Corneliu Coposu), legatul pentru aducerea la îndeplinire
a testamentului fæcut de Titulescu. (Detalii, Anexa B).
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Domnule ministru,
Osemintele marelui Nicolae Titulescu se aflæ în pæmânt stræin, iar Tâmpa

aøteaptæ construirea unui mausoleu al lui Titulescu.
În calitate de persoanæ îndrituitæ astæzi pentru aducerea la îndeplinire

a dorinflei testamentare exprimate de Nicolae Titulescu,
Væ solicit sæ dispunefli urgent constituirea unei Comisiuni speciale, pentru

aducerea neîntârziatæ la îndeplinire a dorinflei lui Nicolae Titulescu. Comisia
ar urma sæ ia legætura cu autoritæflile franceze competente øi cu membrii
familiei factori de decizie, pentru a rezolva cele necesare în scopul aducerii
în flaræ a osemintelor familiei Titulescu øi al organizærii înmormântærii pe
Tâmpa, la Braøov.

Comisia ar trebui sæ fie formatæ din reprezentanfli ai celor douæ instituflii
româneøti de care se leagæ numele lui Nicolae Titulescu: MAE øi Partidul
nostru. În cazul când apreciafli cæ este cazul sæ se constituie respectiva comisie,
væ stæm la dispoziflie cu sugestii legate de componenfla sa. 

Sunt convins, domnule ministru, cæ prin constituirea Comisiei s°ar crea
condiflii corespunzætoare pentru îndeplinirea, în sfârøit, a dorinflei testamen-
tare a lui Nicolae Titulescu, în acest an, al semicentenarului morflii sale.

Pentru mine îndeplinirea dorinflei testamentare a lui Nicolae Titulescu
reprezintæ o obligaflie moral°juridicæ de deosebitæ însemnætate. Anexa C
væ oferæ detalii.

Pentru Domnia Voastræ, urmaø la conducerea Ministerului Afacerilor
Externe al ilustrului dispærut, sprijinirea acestei acfliuni væ oferæ o frumoasæ
ocazie de gratitudine øi respect faflæ de Nicolae Titulescu øi opera sa diplo-
maticæ.

Primifli, domnule ministru, asigurarea considerafliunii mele.

(s.s.) Corneliu Coposu,
Preøedintele 

Partidului Naflional fiærænesc
– creøtin øi democrat —
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Anexa A
Documente

1. Testamentul olograf al lui Nicolae Titulescu

„Subscrisul Nicolae Titulescu încredinflez pe prietenul meu bun Iuliu
Maniu, ca executor testamentar. Ultima mea dorinflæ este ca la moartea mea
sæ fiu îngropat pe muntele Tâmpa din Braøov, pentru a adeveri dragostea
mea fierbinte pentru Transilvania øi stræduinflele mele pentru întregirea
scumpei mele flæri.

Vreau ca generafliile viitoare sæ øtie cæ firul luminos care m°a cælæuzit în
zbuciumata mea viaflæ a fost iubirea de Patrie øi gloria eternæ a neamului
românesc.

Ræmân recunoscætor øi dincolo de viaflæ celor care m°au sprijinit în lupta
mea øi iert pe cei care mi°au fæcut nedreptate øi mi°au cauzat suferinfle.“
Iunie 1938 N. Titulescu

2. Telegrama sofliei lui Nicolae Titulescu cætre Iuliu Maniu

„Nicolae a încetat din viaflæ. În calitatea d°voastræ de prieten øi executor
testamentar, væ rog sæ luafli mæsurile necesare pentru înmormântarea lui
în flaræ, în conformitate cu dorinfla sa expresæ, pe care o cunoaøtefli øi pe
care a repetat°o în ultima clipæ.“ Ecaterina

Din Cannes, 17 martie 1941

3. Telegrama de ræspuns a lui Iuliu Maniu

„Adânc întristat de trecerea în eternitate a ilustrului øi inegalatului bærbat
de stat Nicolae Titulescu, marele meu prieten, væ rog sæ°mi permitefli ca,
dimpreunæ cu întregul Neam Românesc, sæ mæ alætur îndoliat, la marea
d°voastræ durere. În calitatea mea de executor testamentar, voi întreprinde
mæsurile necesare pentru împlinirea ultimei dorinfle a onoratului dispærut.
Væ rog sæ aøteptafli comunicærile care vor urma.“ Iuliu Maniu

Din Bucureøti, 17 martie 1941
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Notæ: Dorinfla dispærutului nu a putut fi îndeplinitæ atunci din cauza
împrejurærilor politico°militare.

Anexa B
Transmiterea de cætre Iuliu Maniu spre Corneliu Coposu a sarcinii

testamentare

În luna octombrie 1947, într°o ultimæ convorbire pe care subsemnatul,
Corneliu Coposu, încarcerat în arestul din Calea Plevnei, am avut°o cu Iuliu
Maniu, întemniflat în acelaøi arest, preøedintele Partidului Naflional fiærænesc
mi°a transmis mie, care eram secretar general adjunct al P.N.fi., legatul
cæ, dacæ dânsul, Iuliu Maniu, se va præpædi în închisoare, iar eu voi supra-
vieflui, sæ depun stæruinfle pentru aducerea la îndeplinire a testamentului
fæcut de Nicolae Titulescu, în 1937.

Iuliu Maniu a decedat în penitenciarul de la Sighetu Marmafliei, la 5
februarie 1953. Subsemnatul am fost eliberat dupæ 17 ani de detenflie, în
1964, dar, pânæ în prezent, am fost lipsit de posibilitatea de a realiza legatul.
Exprim convingerea cæ, în noile condiflii create dupæ Revoluflia din decembrie
1989, sunt întrunite condifliile necesare pentru realizarea legatului.

Anexa C
Memoriul înaintat, la 10 iunie 1978, de cætre Corneliu Coposu, lider

al Partidului Naflional fiærænesc (scos în afara legii) cætre Ministerul
Afacerilor Externe al României, privitor la chestiunea realizærii dorinflei
testamentare a lui Nicolae Titulescu de a fi înmormântat în flara sa

Excelenfla Voastræ,
Domnule ministru al Afacerilor Externe,
Subsemnatul Corneliu Coposu, fost secretar politic al preøedintelui Iuliu

Maniu øi fost secretar general adjunct al Partidului Naflional fiærænesc
(1930–1947), socotindu°mæ obligat în conøtiinfla mea de român øi fiind
învestit în împrejuræri excepflionale cu aducerea la îndeplinire a unui legat
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testamentar verbal, væ rog sæ°mi îngæduifli a supune aprecierii Excelenflei
Voastre urmætoarele:

La 17 martie 1941 a încetat din viaflæ, la Cannes, departe de Patria lui,
ostracizat de dictaturile înscæunate în România în anii premergætori, gloriosul
antecesor al Excelenflei Voastre, emeritul diplomat Nicolae Titulescu, pe
care am avut norocul sæ°l cunosc personal øi sæ mæ aflu uneori în anturajul
sæu. În aceeaøi zi, Iuliu Maniu a primit o telegramæ fulger, trimisæ de soflia
defunctului, cu urmætorul conflinut:

„Nicolae a încetat din viaflæ. În calitatea d°voastræ de prieten øi executor
testamentar, væ rog sæ luafli mæsurile necesare pentru înmormântarea lui
în flaræ, în conformitate cu dorinfla sa expresæ, pe care o cunoaøtefli øi pe
care a repetat°o în ultima clipæ.“

Iuliu Maniu a ræspuns telegrafic doamnei Titulescu la Cannes:
„Adânc întristat de trecerea în eternitate a ilustrului øi inegalatului bærbat

de stat Nicolae Titulescu, marele meu prieten, væ rog sæ°mi permitefli ca,
dimpreunæ cu întregul Neam Românesc, sæ mæ alætur îndoliat, la marea
d°voastræ durere. În calitatea mea de executor testamentar, voi întreprinde
mæsurile necesare pentru împlinirea ultimei dorinfle a onoratului dispærut.
Væ rog sæ aøteptafli comunicærile care vor urma.“

Europa era zguduitæ de încleøtarea dramaticæ a conflagrafliei mondiale.
România — pe care politica externæ a dictaturii regale øi mai apoi militare,
care i°a urmat, o îndepærtase de linia tradiflionalæ øi de vechile ei alianfle
— era înfeudatæ, færæ asentimentul nafliunii, în orbita hitleristæ øi se gæsea
în vâltoarea ræzboiului crunt, prevæzut cu luciditate øi combætut cu ardoare
de Nicolae Titulescu.

Iuliu Maniu a întreprins toate diligenflele posibile, pentru a realiza adu-
cerea în flaræ a osemintelor marelui dispærut. Eforturile lui s°au izbit de refuzul
guvernului Antonescu, care era obsedat de teama de a nu supæra pe nemfli
øi pe italieni. Mihai Antonescu a exprimat, în fafla subsemnatului, regretul
cæ împrejurærile øi susceptibilitæflile de care e obligat sæ flinæ seama, din
oportunitate, nu°i permit sæ aducæ omagiul sæu sincer celebrului diplomat
român, pe care l°a prefluit în mod deosebit. Demersul fæcut prin legaflia de
la Bucureøti a Italiei, la Mussolini, pentru a se permite tranzitul sicriului
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prin Italia, a fost întâmpinat cu un refuz ostil. Italia fascistæ nu putea sæ
ierte pe fostul preøedinte al Ligii Nafliunilor, care condamnase, cu aspre
cuvinte øi sancfliuni, invadarea Abisiniei. Ministrul Italiei la Bucureøti,
Pellegrino Ghigi, a fost deosebit de jenat, când a trebuit sæ facæ cunoscutæ
hotærârea guvernului de la Roma øi în fafla trimisului lui Maniu a etalat,
în mod indirect, opinia lui separatæ, faflæ de aceastæ lipsæ de eleganflæ.

Celelalte rute de acces erau obstaculate de ræzboiul în curs, iar teritoriile
stæteau sub controlul Wehrmacht°ului, încæ atotputernic.

În aceastæ situaflie, færæ ieøire, Iuliu Maniu a telefonat doamnei Titulescu,
rugând°o sæ aøeze provizoriu în Capela ortodoxæ sau într°o criptæ, sicriul
lui Titulescu, pânæ când împrejurærile vor permite aducerea lui în România.

Imediat dupæ 23 august 1944, Iuliu Maniu a cerut ministrului de Externe
Grigore Niculescu°Buzeøti sæ întreprindæ mæsurile necesare pentru ca
osemintele lui Titulescu sæ fie repatriate. Ministrul de Externe, care fæcea
parte din grupul foøtilor discipoli øi admiratori ai lui Titulescu, a îmbræfliøat
directiva cu acordul sæu deplin, urmând ca înhumarea solemnæ a lui
Titulescu, pe vârful muntelui Tâmpa, sæ se facæ, imediat ce situaflia externæ
øi internæ se va limpezi, într°un mausoleu ce urma sæ fie construit pe cel
mai proeminent pisc din coasta Braøovului.

Precipitarea evenimentelor interne, ruptura acordului dintre partidele
democratice care au realizat lovitura de stat de la 23 august 1944 øi arestærile
care au urmat au fæcut imposibilæ, atunci, realizarea inifliativei.

În luna octombrie 1947, într°o ultimæ convorbire pe care subsemnatul,
încarcerat în arestul din Calea Plevnei, am avut°o cu Iuliu Maniu, întemniflat
øi el în acelaøi arest, fostul preøedinte al Partidului Naflional fiærænesc mi°a
transmis legatul cæ dacæ el se va præpædi în închisori, iar eu voi supravieflui,
sæ depun stæruinfle pentru aducerea la îndeplinire a testamentului fæcut de
Nicolae Titulescu. Iuliu Maniu a decedat în penitenciarul de la Sighet în
anul 1953. Subsemnatul am fost eliberat dupæ 17 ani de detenfliune în 1964,
însæ sunt lipsit de posibilitatea de a realiza legatul.

Antecedente:
În anul 1938, însoflind pe Iuliu Maniu la casa lui stræmoøeascæ din

Bædæcin (judeflul Sælaj), am fost solicitat sæ triez øi sæ organizez arhiva lui,
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aflatæ în bibliotecæ, care cuprindea, pe lângæ scrisori øi documente de interes
personal øi familial, øi un numær mare de scripte øi documente din epoca
luptei pentru unire, de la Unirea din 1918, arhiva personalæ din timpul
Consiliului Dirigent al Ardealului (1919–1920) øi din timpul guvernærilor
naflional°flæræniste (1928–1933).

(Asupra documentelor aflate în arhiva lui Iuliu Maniu øi a drumului pe
care l°au urmat am fæcut o amplæ relatare, depusæ la Arhivele Statului).
Într°una din casete, care conflinea scrisori de valoare, am gæsit, într°un plic
deschis, testamentul olograf al lui Nicolae Titulescu, încredinflat lui Iuliu
Maniu în anul precedent. Acel testament, scris de mânæ pe o foaie de
corespondenflæ format redus, pe care l°am citit cu deosebitæ atenflie, înainte
de a°l clasa în compartimentul actelor importante, era datat în Bucureøti
din anul 1937. Færæ pretenflia de a°i reproduce, din memorie, întocmai
conflinutul, cred cæ testamentul avea aproximativ urmætorul cuprins:

„Subscrisul Nicolae Titulescu încredinflez pe prietenul meu bun Iuliu
Maniu, ca executor testamentar. Ultima mea dorinflæ este ca la moartea mea
sæ fiu îngropat pe muntele Tâmpa din Braøov, pentru a adeveri dragostea
mea fierbinte pentru Transilvania øi stræduinflele mele pentru întregirea
scumpei mele flæri.

Vreau ca generafliile viitoare sæ øtie cæ firul luminos care m°a cælæuzit în
zbuciumata mea viaflæ a fost iubirea de Patrie øi gloria eternæ a neamului
românesc.

Ræmân recunoscætor øi dincolo de viaflæ celor care m°au sprijinit în lupta
mea øi iert pe cei care mi°au fæcut nedreptate øi mi°au cauzat suferinfle.“

Au trecut aproape patru decenii de la moartea lui Titulescu øi osemintele
lui se gæsesc tot în flaræ stræinæ.

Am urmærit cu mult interes scrierile mai vechi (Savel Rædulescu, B.
Bræniøteanu) øi mai noi (P. Constantinescu°Iaøi, Gr. Geamænu, Gh. Moca,
George Macovescu, Mircea Malifla, Ioan M. Oprea), care se ocupæ de viafla,
activitatea, meritele øi personalitatea lui Titulescu øi, negæsind în ele nicio
menfliune despre ultima dorinflæ a valorosului predecesor al Excelenflei
Voastre, mi°am permis sæ væ aduc la cunoøtinflæ cele de mai sus, în
îndeplinirea unei elementare îndatoriri româneøti, cu convingerea fermæ
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cæ prezenta relatare va fi onoratæ de atenflia datoratæ memoriei marelui nostru
diplomat.

Bucureøti, 10 iunie 1978.

Corneliu Coposu
Bucureøti, str. Mæmulari nr. 19

Excelenflei Sale domnului
Ministru al Afacerilor Externe
– Loco —
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Dragi prieteni,
Cuvintele „Casæ“ øi „Acasæ“ au parcæ la noi — afirma semiologii — o

mai mare încærcæturæ în sensuri intelectuale øi reverberaflii afective decât
în alte civilizaflii.

Nicolae Titulescu s°a næscut în urmæ cu 120 de ani la Craiova, în inima
Olteniei, træind, sub aura Ræzboiului de Independenflæ câøtigat, bucuria øi
gustul Libertæflii; a învæflat la Paris, în inima Franflei, cizelându°øi spiritul
profund øi asimilându°øi virtuflile Democrafliei; a profesat la Iaøi, în inima
Moldovei ridicând rigoarea la rangul de disciplinæ a cugetului øi moralei;
s°a aøezat la Bucureøti, în inima României, dând sens operei sale politico°diplo-
matice, operæ pusæ total øi definitiv în slujba fiærii; a stræbætut Lumea, ca
ambasador al conøtiinflei øi vocafliei poporului român, pentru a ridica Pacea
de la Ideal la Realitate; a dorit mereu sæ revinæ Acasæ pentru a se odihni, pentru
a°øi sprijini fruntea de tâmpla fiarii, simflindu°i respiraflia øi forfla, pentru a°i
cere binecuvântarea pentru faptele sale, pentru a°i înflelege mesajul øi a re-
dobândi puterea de a continua neabætut, cu toatæ fiinfla, misiunea pe care
Istoria româneascæ i°a încredinflat°o în prima jumætate a secolului încheiat.

„Casæ“ øi „Acasæ“ au fost pentru el o chemare — la fel ca øi pentru cei
care au fost silifli sæ ia calea stræinætæflii din cauza marilor vicisitudini pe
care vremurile le°au rostogolit nedrept asupra pæmântului românesc —, 
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Adrian Næstase

Restaurarea Casei Titulescu — 
o provocare la adresa Timpului*

* Discurs rostit de Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei Europene
Titulescu, la inaugurarea Casei Titulescu, 14 iunie 2002, Bucureøti; publicat în Adrian Næstase,
Titulescu, contemporanul nostru/Titulescu, notre contemporain, ediflia a II°a revæzutæ øi adæugitæ,
Bucureøti, 2002, pp. 231–236.
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o chemare pe care fiecare dintre cei ai noøtri a auzit°o, a cæutat sæ°i ræspundæ,
în anii maturitæflii øi, mai ales, atunci când umbrele morflii implacabile bæteau
la porflile destinului.

A locuit vremelnic în cele mai elegante hoteluri ale lumii, a fost primit
în cele mai somptuoase palate, de cætre regi, preøedinfli øi premieri, a fost
invitat de cætre ilustre personalitæfli politice øi culturale române øi stræine,
atunci când era în vogæ, dar øi atunci când era un exclus, fiecare dintre ele
nutrind speranfla cæ vor fi onorafli trecându°li°se pragul.

Sunt sigur cæ, într°o zi, unul dintre viitorii tineri cercetætori ai spafliului
românesc, cu suflet de poet, va stærui o clipæ asupra dorinflei lui Nicolae
Titulescu de a avea o Casæ, de a reveni Acasæ, asupra acestei cute læuntrice
a marelui rætæcitor care n°a suferit niciodatæ de modestia de a fi român.

În urma cu 90 de ani, adicæ în 1912, Nicolae Titulescu îøi alegea Casele
Herzog, din Øoseaua Kiseleff nr. 47, drept reøedinflæ permanentæ. La înce-
putul anilor ’20, juristul, universitarul, omul politic øi de stat român, afirmat
la vârsta de 30 de ani ca o celebritate — øi nu trebuie sæ uitæm cæ era un
om cu stare ca urmaø al unui înalt magistrat øi cel mai bine plætit avocat
al Baroului bucureøtean — devenea proprietarul Casei.

Democrat convins, adept øi promotor al reformelor sociale de fond,
Nicolae Titulescu a fost un apærætor convins al proprietæflii — agresatæ
pretutindeni de regimurile totalitare — færæ a ignora mæcar o clipa rigorile
dreptæflii sociale. Dotat cu un remarcabil discernæmânt, el a pus în relief
træsæturi comune fascismului øi comunismului. Ræspunzând la întrebarea
unui ziarist francez, Nicolae Titulescu aprecia: „Comunismul este o doctrinæ
care ia dintr°o data proprietatea individualæ a cetæflenilor în profitul statului.
Dar cum statul comunist, dupæ un timp, nu va øti ce sæ facæ cu aceastæ
proprietate, o va restitui treptat cetæflenilor. Hitlerismul sau fascismul sunt
de asemenea doctrine, care iau însæ treptat proprietatea individualæ a cetæ-
flenilor pânæ la nimicirea ei completæ“. Ræspunzând unui deputat englez,
Nicolae Titulescu apela la o alegorie: „Presupunefli cæ avefli øapte vaci;
boløevicul vi le va lua pe toate imediat øi dumneavoastræ nu vefli mai auzi
niciodatæ vorbindu°se de ele. Hitleriøtii vi le vor lasæ, dar væ vor interzice
sa le mulgefli. Øi în plus væ vor impune obligaflia de a le întrefline“.
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În doar câteva rânduri, mai mult decât într°o întreagæ lucrare, Nicolae
Titulescu motiva de ce este adeptul proprietæflii øi care sunt pericolele care
o pândesc.

Timp de un sfert de secol — în care Nicolae Titulescu se proiecteazæ
pe scena româneascæ øi internaflionalæ ca ministru de Finanfle în douæ
Cabinete, ca negociator redutabil în complexe øi spinoase probleme econo-
mico°financiare, dar øi de securitate øi dezarmare, ca inifliator øi semnatar
al unor tratate øi acorduri care jaloneazæ politica externæ româneascæ øi, de
ce nu, øi europeanæ, ca exponent de marcæ øi apærætor indefectibil al inte-
reselor româneøti, în marile capitale ale Europei øi dincolo de Ocean, ca
fondator øi în douæ rânduri preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor,
ca preøedinte sau doar membru al unor societæfli savante din flaræ øi stræ-
inætate, øi, mai presus de orice, ca ministru al Afacerilor Stræine, în 1927–1928
øi 1932–1936, timp de un sfert de secol Casa Titulescu va fi, alæturi de
Palatul Sturdza, un centru vital al politicii externe româneøti, terenul unor
negocieri nu de pufline ori tensionate, al unor întrevederi øi convorbiri
politice, economice, financiare memorabile, un laborator de mari idei øi
demersuri privind pacea, securitatea, dezarmarea, cooperarea europeanæ øi
în lume.

În aceastæ Casæ, Nicolae Titulescu a fost fermecætoarea gazdæ generoasæ
a unor mari personalitæfli ale secolului, prim°miniøtri øi miniøtri de Externe,
parlamentari de marcæ, iluøtri oameni de culturæ øi øtiinflæ. O Casæ unde
øi°a primit prietenii, dar øi adversarii, o Casæ cu uøile permanent deschise
pentru cei ce veneau sæ°i ceara ajutorul în situaflii delicate sau chiar limitæ,
rezervând întotdeauna loc de onoare ziariøtilor pe care i°a tratat ca pe o
familie, la ore de zi øi de noapte, cu o incomparabilæ receptivitate.

Autoritatea de care se bucura reunea în jurul sæu prim°miniøtri sau foøti
prim°miniøtri, øefi de partid, mareøali øi Guvernul României în cvasi-
totalitatea lui.

Cei ce au trecut pragul acestei Case pæstreazæ amintiri de neuitat despre
Omul Nicolae Titulescu — o bogæflie de daruri intelectuale, un dæruitor
de gânduri øi gesturi surprinzætoare øi irepetabile, pæstreazæ amintiri despre
întâlnirile cu „Patronul“, care la fel ca la Casa regalæ britanicæ flinea paltonul
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invitaflilor sæi, îøi fæcea o plæcere din a le oferi el însuøi un pahar din vinurile
sau coniacurile sale rafinate.

Fæcea din fiecare dintre cei care îi treceau pragul un personaj important
al zilei.

La 29 august 1936, dupæ 20 de ani de activitate prometeicæ în slujba
României, Nicolae Titulescu a fost înlæturat ignobil de cætre guvernanflii
vremii din viafla politicæ, la capætul intrigilor øi presiunilor duømanilor
ireductibili din flaræ øi stræinætate.

A fost silit sa aleagæ calea Exilului.
Devenea un Proscris.
Va mai reveni în aceastæ Casæ la sfârøitul anului 1937, pentru o singuræ

lunæ, nevoit sæ pæræseascæ fiara. Ameninflat încæ odatæ cu moartea dupæ
numeroasele tentative de lichidare fizicæ de la mijlocul anilor ’30, s°a stabilit
definitiv în stræinætate, unde a ræmas pânæ la 17 martie 1941, când moartea
l°a surprins la Cannes, în Franfla.

Cheltuielile mari pe care le presupunea viafla de hotel în stræinætate øi
dificultæflile financiare pe care le traversa, în lipsa unui angajament de lungæ
durata, plætit corespunzætor, l°au determinat pe Nicolae Titulescu sæ caute
o reøedinflæ în sudul Franflei øi sæ procedeze la dezafectarea Casei din
Bucureøti. „Pricep cæ ai fost emoflionatæ la vestea transportului unei pærfli
din lucrurile noastre în stræinætate. // Øi eu sunt adânc emoflionat. Deøi
am presimflirea cæ nu e pentru totdeauna — îi scria el surorii sale, Cornelia
Neniøor, în mai 1939 —, simt o strângere a inimii la gândul cæ în parte
trebuie sa°mi desfac Casa mea din Kiseleff. // Dar, ce vrei? Nu e vina mea.
Rabd øi sufær de trei ani øi nu væd un semn de înflelegere de nicæieri“.

Ura extremiøtilor l°a urmærit îndelung pe Nicolae Titulescu. La 6 sep-
tembrie 1940, când s°a instaurat regimul de dictaturæ militaræ condus de
generalul Ion Antonescu, Casa fostului ministru român al Afacerilor Stræine
a fost ocupatæ de legionari. Majoritatea mobilelor au fost sparte cu topoarele,
o serie de lucruri au fost furate; în tot timpul jafului, „arhanghelii“ se distrau
probându°i hainele øi împuøcându°i, simbolic, jobenele, sub privirile terifiate
ale intendentului Casei, Øtefænescu.
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Nici chiar moartea omului politic øi diplomatului român nu a anulat
adversitæflile.

Deøi a dorit sæ odihneascæ pentru veønicie în inima Transilvaniei, la
Braøov, guvernanflii români øi regimurile hitlerist øi fascist ale vremii s°au
opus categoric înmormântærii sale în România, cenzura militaræ punându°øi
cutremurætoarea øtampilæ „interzis“ pe elogiile pe care democraflii majori-
tari ai acestei flæri au încercat firesc sæ i le aducæ.

Dupæ o jumætate de veac, la 7 martie 1992, osemintele sale au fost aduse
în flaræ, iar o sæptæmânæ mai târziu, la 14 martie 1992, depuse în curtea
Bisericii „Sf. Nicolae“, din Øcheii Braøovului.

Proscrisul revenea ca un învingætor.
Nu este locul pentru a evoca aici toate dificultæflile întâlnite în timp în

îndeplinirea acestui demers de interes naflional, mærginindu°ne sæ relevæm
cæ toate partidele politice de la acea vreme au acflionat solidar, partea românæ
obflinând printr°o hotærâre judecætoreascæ a Tribunalului de la Aix°en-
Provence dreptul Fundafliei Europene Titulescu de a repatria, de la Cannes,
ræmæøiflele pæmânteøti ale marelui diplomat român, a patriotului român care,
vâslind în apele Amurgului, afirma: „Partidul meu de azi se cheamæ:
România“.

Stadiul de degradare al acestui Palat — înscris în lista Monumentelor
Istorice øi de Arhitecturæ — a impus Guvernului României, la mijlocul
anului trecut, o reacflie rapidæ øi curajoasæ, care a însemnat o adeværatæ
provocare adresatæ Timpului, antrenând pe cei mai buni specialiøti din flaræ,
care au depus, din august 2001 pânæ acum, un efort susflinut de consolidare,
reparaflii, restaurare, protecflie øi conservare.

Nu vor fi suficiente cuvintele de laudæ pentru a vorbi despre inteligenfla,
imaginaflia øi profesionalismul zecilor øi zecilor de meøteri, uneori adeværafli
maeøtri, pentru solufliile øi reuøitele lor constructive, în care se regæsesc
deopotrivæ dragostea øi devotamentul pentru lucrul bine fæcut, acribia lor
în finisarea structurilor decorative, rafinamentul exersat în restaurarea
mobilelor originale, a corpurilor de iluminat de mare valoare, a tapiseriilor
øi tablourilor.
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Numai temerea de a uita sæ numesc pe unul dintre cei ce semneazæ cu
îndreptæflire efortul de echipæ depus timp de peste zece luni de zile pentru
a restitui Casei splendoarea de altædatæ mæ face sæ spun tuturor un singur
cuvânt — mulflumesc — celor care au trecut zi de zi pe sub coloanele acestui
Templu în care au læsat ceva din inima lor.

Evenimentul la care participafli astæzi — la împlinirea a 120 de ani de
la naøterea lui Nicolae Titulescu — are semnificaflia unei rectitoriri a læcaøului
de trudæ øi jertfæ a unuia dintre pærinflii fondatori ai României moderne.

Nicolae Titulescu s°a bucurat øi se bucuræ anul acesta de o cameræ de
rezonanflæ mai mare ca oricând înainte.

Europa Unitæ de astæzi recunoaøte în el un precursor îndræznefl, un vizio-
nar lucid, un constructor inspirat care°øi meritæ aøezarea øi cinstirea în
Panteonul ziditorilor de mari idealuri.

Am ales momentul aniversar pentru relansarea oficialæ a activitæflii Fun-
dafliei Europene Titulescu.

fiine de firescul lucrurilor adaptarea øi readaptarea la noi formule de
organizare, care sæ asigure, dincolo de conjuncturi, continuitate, coerenflæ,
dinamism, o abordare programaticæ øi sistemicæ a problematicii aferente,
o legæturæ nemijlocitæ cu mediile academice øi diplomatice din flaræ øi
stræinætate, o proiecflie convingætoare a sensului øi substanflei demersului
ideatic pe care îl avem în vedere, o percepflie plinæ de receptivitate øi
consideraflie a pulsului european de azi, care sæ deschidæ tribuna rostirii unor
discursuri magistrale ale personalitæflilor establishment-ului politic al lumii
contemporane.

Pentru ca sæ reuøim, avem nevoie de concursul generos al tuturor celor
care°øi fac o religie din fæurirea unei noi Umanitæfli, în care Dreptul, Drepta-
tea, Fraternitatea, Morala, Progresul, Bunæstarea, Pacea, Conlucrarea sæ ne
justifice intrarea øi viefluirea în cel de°al treilea mileniu de dupæ Christos.

Înflelegem astæzi sæ restituim dreptul legal la viaflæ Asociafliei de Drept
Internaflional øi Relaflii Internaflionale din România, prefaflând în 1965
evocarea, pe plan naflional øi internaflional, a unui pætrar de veac de la trecerea
lui Nicolae Titulescu în Eternitate.
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Constituitæ în Casa marelui diplomat de un grup de eminenfli intelectuali
români — istorici, juriøti, diplomafli, universitari, literafli, ziariøti–, Aso-
ciaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale a reprezentat timp
de aproape un sfert de secol, pânæ în 1989, o provocare, o oazæ de gândire
liberæ, refuzând prejudecæflile øi convenfliile, ocolind cu inteligenflæ øi
ostentaflie rigorile cenzurii, un amfiteatru salutând figuri de marcæ ale politicii
externe øi diplomafliei din zeci øi zeci de state, ca øi ale marilor foruri
internaflionale — Organizaflia Nafliunilor Unite øi institufliile specializate
din sistemul sæu — creuzetul unei remarcabile publicaflii, „Revista Românæ
de Studii Internaflionale“, ce fæcea pe atunci epocæ.

Cu duratæ diferitæ, cele douæ instituflii — Fundaflia Europeanæ Titulescu
øi Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale — nu sunt istorii
paralele, ci træiri simbiotice, sub semnul aceleiaøi nevoi de a înflelege mai
bine exigenflele Timpului.

Faptul cæ astæzi gândim øi regândim devenirea acestor instituflii este un
autentic øi vibrant omagiu adus celui ce ne patroneazæ în aceastæ Casæ.

Marele Român, marele European, marele nostru Contemporan.
Avem mândria øi orgoliul de a spune cæ, næscând asemenea Oameni,

România are — øi prin el — dreptul øi øansa de a redobândi øi de a i se
recunoaøte în lume locul øi rolul în Europa de azi, care træia în anii ’30 cu
speranfla renæscutæ de acest Apostol øi Arhitect al Pæcii.

Gândurile noastre de îndatoritoare recunoøtinflæ se îndreaptæ spre tofli
cei prezenfli, simflindu°væ o clipa tresærirea la întâlnirea cu Istoria Prezentului.

Aø încheia cu o frazæ memorabilæ a lui Nicolae Titulescu: „Cei ce mor
pentru o idee sunt eroi al cæror testament este un singur cuvânt: continuafli!“

Suntem aici, ca români, pentru a spune: continuæm!
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Nu este nimic întâmplætor în faptul cæ aici, la Geneva, care a fost cândva
cel mai important centru al vieflii internaflionale, ne aflæm astæzi pentru a°l
omagia pe Nicolae Titulescu, ilustrul nostru compatriot, un mare român,
un mare european, un autentic contemporan.

S°a næscut în urmæ cu 120 de ani, sub aura dobândirii independenflei
de stat a României.

A fost unul dintre semnele dumnezeieøti care a orânduit devenirea, aspi-
raflia, truda, jertfa.

Educat øi ridicat la øcoala autenticei democraflii occidentale, a pæøit øi a
ræmas cu onestitate øi demnitate în slujba României, pe care a dorit°o
întreagæ øi eternæ, fæcând tot ceea ce a putut face — acasæ øi în marile capitale
ale lumii, urmând testamentul de credinflæ al înaintaøilor øi alæturându°se
eforturilor generoase ale marilor sæi conaflionali.

A fost un luptætor pentru unitatea naflionalæ, pe toate fronturile demo-
crafliei europene, putând fi considerat, pe bunæ dreptate, unul dintre fæuri-
torii României Mari.

Nimeni — cel puflin noi românii — nu va uita unul dintre cele mai
vibrante øi înælflætoare discursuri pe care oratorul øi patriotul Nicolae
Titulescu le°a rostit în mai 1915 — Inima României — atunci când a pledat
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* Alocufliune rostitæ de Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei
Europene Titulescu, la inaugurarea Expozifliei documentare „Un om pentru o idee. 120 de ani
de la naøterea lui Nicolae Titulescu“, la Palatul Nafliunilor, Geneva, 15 aprilie 2002, publicatæ
în Adrian Næstase, Titulescu, contemporanul nostru/Titulescu, notre contemporain, ediflia a II°a revæzutæ
øi adæugitæ, Bucureøti, 2002, pp. 226–230.
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patetic øi convingætor pentru intrarea României de partea Aliaflilor, aliniere
fraternæ, de idee øi interes, care ne°a adus victoria: Tratatul de pace de la
Versailles, ca øi celelalte din sistem, de la Trianon. Sevres, Neuilly°sur°Seine,
consacrând votul popular majoritar al unirii pentru eternitate a tuturor
provinciilor româneøti, al intrærii noului stat, cu drepturi depline, în comu-
nitatea internaflionalæ, înscriindu°se printre membrii fondatori ai Societæflii
Nafliunilor, deschizætoare de noi orizonturi în viafla internaflionalæ, cadrul
øi tribuna de afirmare, cu precædere, a statelor mici øi mijlocii, nou°create,
România, aflându°se timp de 20 de ani în lupta pentru supraviefluirea ideilor
de justiflie øi cooperare internaflionalæ, de conlucrare øi progres.

Suntefli în Sala Paøilor Pierdufli pentru a°l saluta pe Nicolae Titulescu,
pentru a væ întâlni cu cel ce v°a fost øi væ va ræmâne pentru totdeauna con-
temporan, cu unul dintre cei mai strælucifli slujitori øi reprezentanfli ai
Societæflii Nafliunilor, un om a cærui amprentæ s°a pus pe douæ decenii de
existenflæ a organizafliei, douæ decenii de luptæ în tranøeele pæcii, la capætul
cærora a fost înfrânt, dar nu învins.

Avefli o adeværatæ istorie în imagini, cea mai amplæ pe care am consacrat°o
pânæ acum predecesorului nostru, dar care nu va fi suficient de cuprin-
zætoare pentru a acoperi un univers de idee øi acfliune, care, în ciuda exis-
tenflei, cel puflin la noi, a altor iluøtri oameni politici øi diplomafli români,
nu are egal.

Øi apoi væ vefli întreba, la fel ca øi mine, øi oricine îøi poate pune aceastæ
întrebare, în ce mæsuræ imaginile, fotografiile, facsimilele, portretele, imagi-
nile de grup, participærile la tratative, bi° øi multilaterale, la tribune academice
øi conferinfle internaflionale, surprind øi fixeazæ gândul intim, træirea, ten-
siunea, încrederea øi temerea, bucuria succesului øi amæræciunea nereuøitei.

Nu sunt simple întrebæri retorice, ci doar o invitaflie de a percepe aceastæ
expoziflie ca o necesaræ øi fericitæ complementaritate a operei scrise a lui
Nicolae Titulescu — pe care Fundaflia Europeanæ Titulescu øi°a propus øi
urmæreøte sæ o restituie în integralitatea sa — øi a exegezelor tot mai
numeroase, elaborate øi editate în stræinætate în ultimele câteva decenii.

Expoziflia pe care o inauguræm astæzi la Geneva — øi care urmeazæ altora
similare, chiar dacæ nu de asemenea dimensiuni, în state europene øi extra-
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europene, la sediul misiunilor noastre diplomatice, la centre de culturæ øi
instituflii de vocaflie internaflionalæ — este efortul conjugat al Ministerului
Afacerilor Externe al României, al Bibliotecii Academiei Române øi al
Bibliotecii Naflionale a României, al Arhivelor Naflionale, care øi°au pus la
dispoziflie cu generozitate fondurile documentare pentru realizarea acestei
necesare reconstituiri de imagine pe care o speræm pe deplin convingætoare.

Gratitudinea noastræ se îndreaptæ deopotrivæ, cu afecfliune, spre Oficiul
Nafliunilor Unite pentru Europa, domnul director general Serghei
Ordjonikidze, colaboratorii Domniei Sale, înainte de toate domnul Pierre
Pelou, directorul Bibliotecii — øi nu amintesc pe niciunul dintre cei care
i°au dat øi ne°au dat concursul pentru a nu omite pe nedrept pe vreunul
dintre ei — care au fost alæturi de colaboratorii mei, aflafli aici la Geneva
sau venifli de la Bucureøti — pentru profesionalismul lor desævârøit, dispo-
nibilitatea exemplaræ, solidaritatea intelectualæ totalæ.

Asociez sentimentele mele de consideraflie devotaflilor titulescieni de la
Direcflia Arhivelor Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe care ne
dau încæ data mæsura profesionalismului øi devofliunii pe care am avut
bucuria sæ o întâlnesc încæ de la începutul mandatului meu de ministru al
Afacerilor Externe øi preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu.

Un cuvânt în plus aø adæuga pentru domnul George G. Potra, un cu-
noscut intelectual român, aflat aici alæturi de mine, care adaugæ volumelor
consacrate lui Nicolae Titulescu un dar de câteva sute de imagini, fotografii
øi facsimile aflate în colecflia personalæ øi oferite spre expunere astæzi aici
la Geneva, ca øi în alte oraøe.

Am fost în urmæ doar cu o oræ pe peluza din fafla Societæflii Nafliunilor
pentru a mângâia cu privirea figura Gânditorului, dupæ ce doar cu câteva
zeci de minute înainte fixasem o placæ comemorativa la Hotel des Bergues,
laboratorul de toamnæ de fiecare an al lui Nicolae Titulescu øi al echipei
sale, sositæ an de an la Geneva cu speranflæ, cu încredere, cu energie, cu
inteligenflæ øi devotament.

Am urcat împreuna câteva din scærile færæ sfârøit ale aspirafliei perpetue
spre mai bine pentru a væ invita într°un itinerariu în care, când væ vefli regæsi
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sau nu, vefli identifica oricum pe al unuia pe care nu trebuie — atâta timp
cât aceastæ instituflie va exista — sæ°l uitæm.

Îmi este imposibil sæ parcurg în fafla dumneavoastræ întregul catalog al
acestei expoziflii. Facefli alæturi de mine paøii pentru a redescoperi un genial
orfan care din prima clasæ de øcoalæ, pânæ când a urcat toate treptele univer-
sitare, a fost întotdeauna primul, primul la Craiova, dar øi primul la Paris.

ÎI vefli regæsi profesor universitar la Iaøi øi Bucureøti când mai avea sæ
treacæ timp pânæ va împlini 30 de ani. Øi apoi, membru al Comitetului
Naflional al Unitæflii Române, acolo, la Paris, de unde strælucite minfli au
iradiat spre toate camerele de rezonanflæ ale Europei øi dincolo de Ocean,
într°un efort de biruinflæ.

Inteligenflæ fulgurantæ, perspectivæ clarvæzætoare, curaj politic — de douæ
ori ministru de Finanfle — ale cærui demersuri chiar dacæ nu au avut admi-
raflia contemporanilor, au reflinut interesul posteritæflii.

Øi iatæ°l la Saint James, pentru a fi conlocutor al establishment-ului politic
øi economico°financiar britanic, în care „Lordul“ din Balcani avea sæ pri-
meascæ consacrarea celui mai înalt ordin al Imperiului Britanic, conferit
aproape ca o excepflie.

Primul ministeriat al lui Nicolae Titulescu la Palatul Sturdza — o bijuterie
care a fæcut pânæ la mijlocul anilor ’30 mândria Bucureøtilor — avea sæ fie
întrerupt spre satisfacflia noastræ a tuturor prin numirea în douæ rânduri
ca preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor, urcând la Tribuna Palatului
Wilson, aflat în proximitate, intrat deja în istorie.

Cei ce au trecut Stixul n°au fæcut°o færæ a læsa amintirea întâlnirii cu
Nicolae Titulescu. Fie cæ au fost prim°miniøtri, miniøtri de Externe, di-
plomafli de rang înalt, ziariøti de marcæ, nu puflini dintre ei ne°au încre-
dinflat amintiri, notaflii øi reflecflii despre filosoful idealist øi diplomatul
real°politik-ului, ce nu reconstituie doar o biografie, ci oferæ un moment
de meditaflie asupra istoriei de la mijlocul secolului trecut.

În zona noastræ, a Europei Centrale øi de Sud°Est, Nicolae Titulescu
avea sæ devinæ în anii ’30, ca ministru de Externe a doua oaræ, preøedintele
Micii Înflelegeri øi al Înflelegerii Balcanice, organisme de securitate, construite
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øi constituite ca bastioane pentru a stævili præpædul îngropærii Dreptului
sub loviturile Forflei.

Sigiliul sæu se gæseøte înscris sub culoarea sângelui pe tratatele fonda-
toare ale acestor organizaflii regionale de securitate colectivæ, pe alte acorduri
øi tratate bilaterale, dorite øi voite ca sârma ghimpatæ a inteligenflei, justifliei
øi umanitæflii împotriva ræzboiului.

Nu pentru cæ ar fi oflios mæ opresc la evocarea acestor doar câteva mo-
mente ale operei sale politico°diplomatice, care°l consacræ drept gânditor
øi creator, om politic øi diplomat.

În fiecare rând al documentelor la care a subscris, al înscrisurilor øi con-
ferinflelor sale, vefli identifica «un om pentru o idee», omul secolului ce avea
sæ vinæ, un precursor al Europei de astæzi, pe care a dorit°o rupând pentru
totdeauna cu fractura între zone, ideologii, adversitæfli, egoisme, interese
partizane, pe care a dorit°o unitæ, beneficiind de „spiritualizarea frontierelor“,
în care omul sæ poatæ vorbi omului de pretutindeni, în care sæ se regæseascæ
fiecare aproape de fiecare, într°o uniune — conceputæ într°o viziune globalæ
— în care valorile intelectuale øi morale sæ fructifice într°un destin al prospe-
ritæflii, al progresului, al unei noi umanitæfli.

A træit dezastrul declanøærii celei de°a doua conflagraflii mondiale øi a
murit departe de flaræ.

Expoziflia pe care væ invit sæ o urmærim împreunæ aduce mærturii, pânæ
astæzi necunoscute, ale ecourilor internaflionale ale demiterii sale ignobile
în 1936 øi ale trecerii sub anonimat, ale morflii sale nedrepte øi premature
în 1941.

Vefli constata færæ efort cæ, dincolo de toate vicisitudinile, cei ce l°au iubit
pe Titulescu, cei ce i°au respectat Testamentul — „doresc sæ fiu îngropat
acasæ, în inima României“ —, cei ce au simflit nevoia de a°l avea printre
ei ca suport de inimæ øi de gând românesc, nu au încetat timp de cinci
decenii sæ încerce totul pentru a°i reda liniøtea în brazda flærii.

A fost sæ fie în 1992, acum exact un deceniu — în condifliile noului
destin românesc de dupæ decembrie 1989 —, sæ putem împlini acest legat
sfânt, când, cu solidaritatea øi concursul tuturor forflelor politice majore
din România, am reuøit, în mod legal, sæ°l aducem pe Nicolae Titulescu
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Acasæ, aøa cum aveam sæ o facem câfliva ani mai târziu, cu soflia sa, Catherine
Titulescu.

Am resimflit øi resimflim mereu nevoia, la Bucureøti, de a reveni la Nicolae
Titulescu, un creator de drept internaflional, un filosof al pæcii, un om politic
øi un diplomat care reverbereazæ dincolo de secol, dându°ne suport øi perspec-
tivæ, simflindu°l aproape prin mæreflia gândului, inteligenfla acflionalæ, gene-
rozitatea demersului, umanismul viziunii de nou început.

Zecile de volume ce i°au fost dedicate, sutele de studii øi miile de articole
apærute la noi øi aiurea, semnalate sumar prin imagini pe panourile acestei
atât de mari øi totuøi atât de necuprinzætoare expoziflii, sub semnæturi care
s°au onorat øi care onoreazæ, marcheazæ un excurs care va continua færæ
îndoialæ, inclusiv de aici, de la Geneva, noi traiectorii intelectuale din nevoia
de a pætrunde mai adânc Adeværul.

Statuia lui Titulescu patroneazæ astæzi Ministerul Afacerilor Externe al
României, ca o efigie, ca un ataøament, ca un legat pe care ni l°am asumat
cu mândria øi umilinfla de a°i fi continuatori în împlinirea destinului pe
care l°am gândit, l°am vrut øi îl speræm European.

Væ mulflumesc pentru atenflia øi generozitatea cu care m°afli urmærit,
pentru interesul pe care îl vefli asocia parcursului invers a unei biografii
exemplare, însoflindu°væ propriul gând cu acela al precursorului øi contem-
poranului nostru.

Declar deschisæ expoziflia „Un om pentru o idee“. 120 de ani de la naøterea
lui Nicolae Titulescu.
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Domnule preøedinte al Camerei Deputaflilor,
Onoratæ asistenflæ,
Avem bucuria de a fi astæzi aici, øi nu întâmplætor, sub arcadele Parla-

mentului, pentru a træi împreunæ reverberafliile momentului de referinflæ
pe care l°a reprezentat Anul Titulescu pe plan intern øi internaflional. 

Suntem aici astæzi pentru a°l omagia pe Nicolae Titulescu — øi niciodatæ
nu va fi prea mult — pe savantul, omul politic øi diplomatul care a fæcut
epocæ în secolul XX, dând o nouæ proiecflie aspirafliei României, într°un
demers de sacrificiu personal, în slujba intereselor permanente ale flærii, a
marilor idealuri de pace, securitate, conlucrare øi progres, pe care poporul
român le træia cu întreaga frenezie încercatæ de tofli ce cunoscuseræ ororile
primului mare ræzboi al veacului trecut. 

Væ vefli întreba poate de ce îl omagiem în Parlament.
Sunt numeroase motive care justificæ elogiul ce i°l aducem, motive care

au susflinut deopotrivæ acte similare la Academia Românæ, la Geneva (Palatul
Societæflii Nafliunilor), la Paris (Universitatea „Sorbona“ øi Academia
Diplomaticæ Internaflionalæ), Londra, Roma (Accademia di Romania),
Moscova, Atena, Ankara, Bratislava, Copenhaga, Belgrad, în alte metropole
europene, dar øi dincolo de Ocean, pentru prima oaræ anul trecut, la
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Întâlnire cu Titulescu 
sub arcadele Parlamentului*

* Alocufliune rostitæ de Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei
Europene Titulescu, cu ocazia deschiderii Expozifliei „Nicolae Titulescu — Mærturii“, organizatæ
la Muzeul Parlamentului, 10 iunie 2003.
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Washington, New York, Detroit, Chicago, Cleveland, Las Vegas, enu-
merarea însæ e departe de a fi exhaustivæ. 

Avem aici în Parlamentul României un motiv aparte. Cæci în urmæ cu
90 de ani, Nicolae Titulescu intra în viafla parlamentaræ la 8 noiembrie 1912,
fiind ales deputat de Romanafli, pe listele Partidului Conservator
Democrat.

Va face dintru început epocæ. La 20 decembrie 1913, rosteøte în Camera
Deputaflilor un remarcabil discurs intitulat Poziflia României faflæ de eveni-
mentele din Balcani.

Am træit o realæ satisfacflie citind în publicaflia „La Roumanie“ din 23
decembrie 1913/4 ianuarie 1914, rândurile pe care i le°a dedicat cu aceastæ
ocazie lui Nicolae Titulescu marele om politic, diplomat øi orator, øef de
partid, care a fost Take Ionescu.

Permitefli°mi sæ væ citez portretul fæcut tânærului sæu confrate, un portret
care spune totul, definind un om, o vocaflie, o aspiraflie, un portret care
prefigureazæ devenirea celui ce avea sæ fie un „ministru al Europei“, un
„apostol al pæcii“:

„Øedinfla de ieri a Camerei Deputaflilor ne°a dæruit o mare bucurie, una
dintre acele bucurii care fac fericirea unei existenfle øi onoarea unui partid.

Un mare, un extraordinar talent s°a arætat la tribuna româneascæ øi acel
talent este al nostru.

Nu numai cæ Titulescu a fæcut ieri debutul cel mai strælucit din întreaga
istorie a elocinflei parlamentare a României, dar debutul sæu l°a consacrat
deopotrivæ ca gânditor øi ca orator.

Titulescu are totul. În ceea ce îl priveøte, natura a dovedit o raræ risipæ.
Limba lui este elegantæ øi de o corectitudine perfectæ. Øi aceastæ formæ

impecabilæ este pusæ în serviciul unei gândiri totodatæ clare øi profunde,
care nu°l pæræseøte niciodatæ, nici chiar în momente de cea mai mare emoflie.

La fel ca tofli adeværaflii oratori, Titulescu improvizeazæ. Mai pe larg. Un
discurs ca al sæu este cu siguranflæ fructul unei mari øi serioase munci, dar
al unei munci asupra ideilor øi nu asupra cuvintelor.

În vocea sa, în respiraflia sa, pe fafla sa, se citeøte, se simte cæ asistæm la
chinurile creafliei. Nu existæ niciodatæ, nu va exista niciodatæ, un artist færæ
de chinurile creafliei.
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Iar aceastæ creaflie nu este posibilæ færæ o absolutæ puritate a intenfliilor,
færæ o profundæ øi inalterabilæ convingere.

La fel ca tofli marii oratori, Titulescu nu se mulflumeøte cu simflul realitæflii.
Desigur, are pærfli de polemicæ, mânuieøte ironia øi se joacæ cu vorbele de
duh, striveøte cu logica øi nu îi este stræin niciunul dintre mijloacele pe care
arta cuvântului le pune la îndemâna celor aleøi. Dar adeværatele momente
de elocinflæ øi de stæpânire a auditoriului intervin atunci când îøi ia zborul
øi înælflându°se foarte sus, foarte sus, deasupra contingenflelor terestre, el
ne deschide orizonturi noi øi ne înalflæ la mæreflia sintezei sale.

Se vor putea citi în acest ziar frumoase discursuri, fæcându°se o faptæ
bunæ, pentru cæci se restabileøte adeværul asupra unei epoci de acum istorice.

Niciodatæ însæ nu se va putea imagina profunda impresie de uimire øi
de admiraflie pe care a fæcut°o în øedinfla de ieri.

Se vorbea de slæbiciunea, chiar øi de sterilitatea celor mai tinere generaflii.
Titulescu dæ o strælucitæ dezminflire acestor triste profeflii.
Am fi fost mândri de aceastæ dezvæluire, chiar dacæ Titulescu s°ar fi

numærat printre adversarii noøtri.
Dar întrucât el este dintre ai noøtri, mândria noastræ patrioticæ sporeøte

dintr°o legitimæ mândrie de partid.
Fie ca în cariera strælucitoare care i se deschide sæ întâlneascæ nu dreptatea

contemporanilor, urmæritæ întotdeauna în zadar, ci ceva mai puflin din ura
implacabilæ, pe care marii bærbafli o biruie, pentru cæ ei trebuie sæ°øi urmeze
drumul, care nu este mai puflin amæræciunea existenflei lor.“

Nu ne propunem aici sæ analizæm activitatea parlamentaræ a lui Nicolae
Titulescu, mulflumindu°ne sæ subliniem cæ la tribuna Camerei Deputaflilor
omul politic, democratul ce a fost, a susflinut necesitatea reformei agrare
øi a reformei electorale în România — probleme°cheie —, iar diplo-
matul°patriot, umanistul, cauza drepturilor româneøti, fie cæ a fost vorba
de intangibilitatea frontierelor României Mari, de respingerea intruziunilor
marilor conclavuri internaflionale în încercarea de a impune soluflii ignorând
suveranitatea statului român. 

Ministru în mai multe rânduri, de Finanfle øi de Externe, Nicolae Titulescu
a manifestat un profund respect pentru Corpurile Legiuitoare, prezentân-
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du°se adesea, dar nu mai mult decât trebuie, în fafla lor, pentru a susfline
marile probleme ce confruntau România øi a le supune atenfliei øi aprobærii,
orientæri de perspectivæ øi demersuri concrete ce implicau liniøtea la granifle,
securitatea regionalæ, dezvoltarea relafliilor bilaterale, probleme politice,
economice, social°umanitare ø.a. 

Destinul european al României se va regæsi în toate marile sale discursuri
rostite în Parlamentul flærii, oferind øi azi nafliunii noastre suport ideatic øi
moral, în efortul de a ne redobândi locul pe care un destin nedrept ni l°a
ræpit o jumætate de secol.

Cercetætorii în ale istoriei diplomafliei româneøti — departe de a fi ignorat
o asemenea fafletæ a activitæflii sale — au suficiente motive sæ adânceascæ
investigarea, cu surpriza de a descoperi noi idei, noi demersuri, noi inifliative,
sub numele deputatului Nicolae Titulescu. 

Prezenflele sale în fafla Corpurilor Legiuitoare s°au constituit întotdeauna
într°un eveniment naflional øi internaflional, bucurându°se de o uriaøæ cameræ
de rezonanflæ, graflie punctelor sale de vedere, fermitæflii pozifliilor, claritæflii
øi frumuseflii expresiei, ce dædeau cuvântærilor sale, toate la un loc, statutul
de piese de referinflæ ale oratoriei româneøti øi universale. 

Cu sentimentul cæ ræmân nespuse atâtea øi atâtea lucruri despre cel ce
ne°a fost ilustru confrate øi coleg, væ invit sæ parcurgem împreunæ itinerariul
unei viefli, expoziflia la care participafli fiind o adeværatæ istorie în imagini,
ce încearcæ sæ acopere un univers de idei øi de acfliune. 

S°au asociat în efortul de a realiza aceastæ expoziflie Camera Deputaflilor,
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Ministerul Culturii øi Cultelor. 

Gratitudinea noastræ se îndreaptæ spre toate institufliile posesoare ale unor
piese de patrimoniu privind pe Nicolae Titulescu, care le°au încredinflat
cu generozitate pentru a fi væzute, ele venind de la Ministerul Afacerilor
Externe, Muzeul Naflional de Istorie a României, Arhivele Naflionale Istorice
Centrale, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Muzeele de Istorie de la Craiova
øi Slatina ø.a.

Meritæ prefluirea noastræ deplinæ devotaflii titulescieni, care, organizând aceastæ
expoziflie, au dat încæ odatæ mæsura profesionalismului øi devofliunii lor. 

Am resimflit øi resimflim mereu nevoia de a reveni la Nicolae Titulescu,
un creator de drept internaflional, un filosof al pæcii, un om politic øi un
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diplomat care reverbereazæ dincolo de secol, dându°ne suport øi perspectivæ,
simflindu°ne aproape de el prin mæreflia gândului, inteligenfla acflionalæ,
generozitatea demersului, umanismul viziunii de nou început. 

Væ mulflumesc pentru atenflia øi generozitatea cu care m°afli urmærit,
pentru interesul pe care°l vefli asocia parcursului invers al unei biografii exem-
plare, însoflindu°væ propriul gând cu acela al precursorului, un mare Român,
un mare European, un mare Contemporan. 
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Dragi prieteni,
Dupæ trei sferturi de secol, Titulescu se întoarce în America.
Vine într°un moment istoric pentru a særbætori împreunæ cu dumnea-

voastræ Ziua Naflionalæ a României.
A fost unul dintre cei care øi°au dedicat întreaga viaflæ, sufletul øi fapta,

nafliunii române.
S°a angajat cu onestitate øi demnitate în slujba României, pe care a dorit°o

întreagæ øi eternæ, urmând testamentul de credinflæ al înaintaøilor øi alætu-
rându°se eforturilor generoase ale marilor sæi conaflionali.

Meritæ pe bunæ dreptate a fi considerat unul dintre Pærinflii Fondatori
ai României moderne.

Timp de aproape un sfert de secol, Titulescu a fost o figuræ centralæ a
scenei politice româneøti øi internaflionale.

Biografia sa înscrie una dintre cele mai bogate øi substanfliale pagini ale
istoriei politice româneøti ale secolului XX.

A fost un original øi curajos ministru de Finanfle în anii 1917 øi 1920.
A îndeplinit în douæ rânduri (1921–1927; 1928–1932) misiunea de

prestigios trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Londra.
Timp de un deceniu øi jumætate a fost prim°delegat al României la

Societatea Nafliunilor.
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Nicolae Titulescu la New York*

* Alocufliune rostitæ de George G. Potra, director executiv al Fundafliei Europene Titulescu,
la inaugurarea expozifliei consacrate lui Nicolae Titulescu, Centrul cultural român de la New York,
29 noiembrie 2002; publicatæ în „New York Magazine“, 4 decembrie 2002.
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S°a manifestat øi afirmat ca un redutabil negociator în complexe øi
spinoase probleme economico°financiare, dar øi social°umanitare.

A ocupat succesiv, în douæ rânduri, în 1930 øi 1931, caz færæ precedent,
fotoliul de preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor.

A onorat cu strælucire, în 1927–1928 øi 1932–1936, demnitatea de
ministru al Afacerilor Stræine, impunându°se pe scena internaflionalæ ca
inifliator øi semnatar al unor tratate øi acorduri care jaloneazæ politica externæ
româneascæ, ca exponent indefectibil al intereselor româneøti, în marile
capitale ale Europei øi dincolo de Ocean, ca inspirator, constructor øi
dinamizator al Micii Înflelegeri øi al Înflelegerii Balcanice, ca preøedinte sau
ca figuræ proeminentæ a unor instituflii sau structuri din sistemul Societæflii
Nafliunilor, precum øi al unor societæfli savante din stræinætate øi din flaræ,
menflionând doar Academia Diplomaticæ Internaflionalæ, Comisia de
Cooperare Intelectualæ Internaflionalæ (predecesoare a Organizafliei
Nafliunilor Unite pentru Educaflie, Øtiinflæ øi Culturæ), Curtea Permanentæ
de Arbitraj de la Haga øi, nu în ultimul rând, Academia Românæ.

Istoriografia øi iconografia privind pe Titulescu definesc convingætor aria
problematicæ a operei omului politic øi diplomatului român.

Glasul sæu — al unei mari conøtiinfle a epocii — l°a gæsit întotdeauna
prezent, cu inteligenflæ fulgurantæ øi patetism irepresibil, în negocieri, tratative
øi dezbateri privind definirea øi consolidarea principiilor øi normelor de drept
internaflional, prevalenfla forflei dreptului asupra dreptului forflei, securitatea
continentalæ øi mondialæ, relaflia securitate°dezarmare, reconstrucflia econo-
micæ la scaræ globalæ, statutul minoritæflilor etnice øi religioase, combaterea
revizionismului øi revanøismului, prevenirea øi lichidarea extremismului de
stânga øi de dreapta, a terorismului, xenofobiei øi rasismului.

În cvasitotalitatea lor, aceste probleme sunt la fel de actuale azi ca øi ieri,
ba nu de pufline ori mai complexe øi mai grave.

Opera proiecteazæ un „om pentru o idee“, „un apostol al pæcii“, un om
al secolului ce avea sæ vinæ, un precursor al Europei de astæzi, pe care a
dorit°o rupând pentru totdeauna cu præpastia între zone, ideologii, etnii,
religii, abandonând egoisme, interese partizane øi adversitæfli, un slujitor al
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cauzei Europei Unite, un teren al Cuminfleniei, beneficiind de „spiritualizarea
frontierelor“, chematæ sæ serveascæ un nou destin.

Acest om, care a træit doar pentru fiaræ, care a ars pentru ea cu intensitatea
incandescenflei, a fost înlæturat ignobil la 29 august 1936 din viafla politicæ,
dupæ douæzeci de ani de activitate prometeicæ, la capætul intrigilor øi
presiunilor duømanilor ireductibili din flaræ øi stræinætate — regimuri, partide
øi grupæri fasciste sau profasciste, xenofobe, extremiste, teroriste.

Proscris, a fost silit sæ ia calea exilului.
A fost osândit sæ aibæ destinul Casandrei. A avertizat, dar în zadar.
Dezmembrarea României øi declanøarea celei de°a doua conflagraflii

mondiale l°au aruncat într°o dureroasæ øi tragicæ agonie.
A trecut Styxul la 17 martie 1941, în Franfla, la Cannes.
Legatul sfânt de a se odihni pentru veønicie în inima Transilvaniei, la

Braøov, i°a fost împlinit — în mod legal, cu solidaritatea øi concursul tuturor
forflelor politice majore din România — la 7 martie 1992, când osemin-
tele sale au fost aduse în flaræ, o sæptæmânæ mai târziu, la 14 martie 1992
fiind depuse pentru eternitate în curtea Bisericii „Sf. Nicolae“ din Øcheii
Braøovului.

Funeraliile naflionale ce i s°au fæcut la încheierea unei jumætæfli de secol
de exil impus dædeau Proscrisului laurii de Învingætor.

Europa de azi recunoaøte în el un precursor îndræznefl, un vizionar lucid,
un constructor inspirat, un democrat øi un umanist, un luptætor°erou, care
îøi meritæ aøezarea øi cinstirea în Panteonul ziditorilor de mari idealuri.

La împlinirea a 120 de ani de la naøtere — pe care o cinstim alæturi de
tofli prietenii americani — aducem un vibrant omagiu acestui Mare Român,
Mare European, care a fost øi va ræmâne prin spirit, pentru totdeauna, un
Mare Contemporan.

Titulescu a stræbætut într°un ritm ameflitor flaræ dupæ flaræ, poposind în
cancelarii diplomatice prietene øi mai puflin prietene, întreflinându°se cu
oameni de stat — regi, preøedinfli de republicæ, prim°miniøtri, miniøtri de
Externe, cu numeroøi alfli membri ai cabinetelor respective —, oameni
politici, diplomafli de carieræ, înalfli prelafli, cu savanfli de renume, cu ziariøti
creatori de opinie, læsând tuturor o impresie de neøters.
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În Statele Unite ale Americii, unde s°a aflat în vizitæ oficialæ la sfârøitul
anului 1925–începutul anului 1926, Titulescu a fost primit cu aleasæ
consideraflie øi a avut convorbiri fructuoase la Casa Albæ, cu preøedintele
Calvin Coolidge; la State Department, cu secretarul de stat Frank Billings
Kellogg; la Tresury Department, cu secretarul de stat al Trezoreriei Andrew
William Mellon.

Deøi nu a mai vizitat niciodatæ Lumea Nouæ, America a ræmas vie în
conøtiinfla lui Titulescu prin valorile de civilizaflie øi prin ideile perene ale
oamenilor politici de marcæ.

„Preøedintele Roosevelt — afirma Titulescu în 1937 — a rostit cuvinte
care trebuie sæ constituie o Biblie pentru toate democrafliile europene, in-
clusiv pentru democraflia românæ […]. România poate fi salvatæ de pericolele
care o ameninflæ numai aplicând cu strictefle aceastæ lecflie: printr°o politicæ
internæ democraticæ, iar, în afaræ, printr°o politicæ de apærare a tuturor
frontierelor sale, prin pacte de asistenflæ mutualæ cu vecinii sæi.“

Timpul i°a dat dreptate lui Titulescu.
America ne°a adus la acest sfârøit de an mærturia încrederii sale în

vitalitatea, stabilitatea øi democraflia societæflii româneøti, girând intrarea
României sub semnul libertæflii în structurile euroatlantice, care ne asiguræ
pentru prima oaræ în istorie o securitate autenticæ.

Vizita scurtæ, dar semnificativæ, fæcutæ zilele precedente la Bucureøti de
preøedintele George W. Bush — cel de°al patrulea preøedinte american la
noi, dupæ Richard Nixon, Gerald Ford øi Bill Clinton —, ne°a adus cel
mai concludent mesaj de încredere øi solidaritate, aøteptat de decenii øi salutat
cu satisfacflie de întregul popor român.

Mulflumim Americii.
Evocæm astæzi øi aici, cu emoflie øi satisfacflie, întâlnirile avute de ilustrul

nostru conaflional cu românii din America, fie cei din Washington øi New
York, fie cei din Detroit sau Cleveland, care i°au læsat impresii de neøters.

„Întorcându°mæ la postul meu de datorie — mærturisea Titulescu într°un
cotidian de limbæ românæ din Cleveland, la 9 ianuarie 1926 — nu pot sæ
nu°mi reamintesc mândria ce am resimflit când un mare Diriguitor american
[se referæ la Calvin Coolidge — n.n. G.G.P.] mi°a spus cæ cetæflenii americani
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de origine românæ îøi îndeplinesc cu lealitate datoria faflæ de Statele Unite,
care sunt mulflumite de ei.

A°øi îndeplini credincios datoria faflæ de aceastæ flaræ glorioasæ, care ne°a
fost un aliat valoros în zilele de încercare, iar azi ne este un tot atât de valoros
prieten, este pentru cetæflenii americani de origine românæ un mijloc de a
servi øi interesele flærii lor de origine.“

Este gândul cristalin al unui om de bunæ credinflæ, înflelept øi deschis,
care a fæcut din sinceritate øi lealitate o religie.

Am venit la dumneavoastræ cu o expoziflie ce se doreøte a fi o reconstituire
a biografiei individuale øi publice a lui Titulescu, a destinului sæu intelectual
øi politic, a naøterii, vieflii, morflii øi posteritæflii sale, cu oamenii øi locurile
sale, cu ineditul øi parfumul lor de epocæ, peste care timpul a trecut uneori
nemilos.

Am asociat fotografiilor øi facsimilelor cærfli de øi despre Titulescu.
Speræm sæ primifli øi sæ salutafli cu interes secvenflele unei istorii în imagini,

din care ne lipsesc segmente ale prezenflei øi activitæflii sale în spaflii temporale
øi geografice substanfliale.

Îndræznim sæ credem cæ viitorul ne va oferi identificarea, accesul øi
cercetarea unor asemenea piese aflate în spafliul american øi cæ în demersuri
viitoare le vom putea fructifica în mod adecvat.

Fundaflia Europeanæ Titulescu væ mulflumeøte prin mine pentru concursul
ce i°l vefli aræta, convinsæ fiind cæ în pufline flæri din lume existæ un interes
atât de viu øi un respect atât de profund pentru valorile de patrimoniu ca
aici, în America, mai ales atunci când este vorba despre oameni care au
fæcut Istorie.

Cetæflean al României øi al Universului, Om al Prezentului øi al Viitorului,
Titulescu — un soldat care a stat neclintit timp de douæzeci de ani în tran-
øeele Pæcii — ne°a læsat moøtenire o operæ care, prin profunzime intelectualæ
øi altitudine moralæ, prin mesaj øi viziune, prin rigoare øi sinceritate, prin
angajare øi dæruire, oferæ un subiect de aparte meditaflie, dând noi øi sub-
stanfliale temeiuri Încrederii în Om øi Rafliune.

Cu øaizeci de ani în urmæ, în plin al Doilea Ræzboi Mondial, un „monstru
sacru“ al publicisticii secolului XX, Wickham Steed, scria premonitoriu:
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„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 ei. Øi atunci,
acei dintre noi care nu vor uita ce a fæcut, ce a gândit øi ce s°a stræduit sæ
facæ, îl vom glorifica drept unul dintre cei mai mari oameni politici ai
României“.

În acest moment al Adeværului, al Renaøterii øi Construcfliei, poporul
român are nevoie mai mult ca oricând de Titulescu, de mæreflia gândului
sæu, de inteligenfla sa acflionalæ, de generozitatea demersului øi de curajul
sæu vizionar.

Ne înclinæm încæ odatæ cu smerenie fruntea în fafla celui ce a fost
Titulescu, a unui om despre care marele filosof român Lucian Blaga spunea
cæ suferea „de insomnie lângæ destinele flærii“.

Dragi prieteni,
Fie ca acest moment al Regæsirii sæ ne apropie în Idee, Suflet øi Faptæ,

deschizându°ne noi orizonturi fertile de Prietenie Fraternæ.
Dumnezeu sæ binecuvânteze America!
Dumnezeu sæ binecuvânteze România!
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Arhivele øi bibliotecile de stat, precum øi colecfliile particulare din flara
noastræ au în posesie cea mai bogatæ iconografie privind pe omul politic
øi diplomatul român Nicolae Titulescu.

În urmæ cu trei ani de zile, am definitivat dupæ o îndelungatæ cercetare
øi dupæ un efort laborios de investigare a coordonatelor tematice, de timp
øi de loc, un Album foto°documentar însumând circa 600 de piese despre
viafla øi activitatea lui Nicolae Titulescu.

Acest demers, integrat programului naflional de tipærire a operei poli-
tico°diplomatice øi øtiinflifice a lui Nicolae Titulescu, a fost salutat ca o reuøitæ
exemplaræ de cercurile de specialitate øi de marele public, atât în flaræ, cât
øi în stræinætate.

Atunci când am definitivat acest Album, am læsat deoparte, din cele peste
1.000 de imagini foto aflate în arhiva personalæ sau a Fundafliei Europene
Titulescu, numeroase imagini, variante ale pieselor de referinflæ pentru una
sau alta din etape de viaflæ øi activitate, dar am øi constatat — confruntând
cu cronologia vieflii øi activitæflii lui Nicolae Titulescu — lipsa unor imagini
cheie, care, în mod sigur, s°au produs în epocæ. Semnalam atunci absenfla
unor fotografii de la întâlnirile øi convorbirile lui Nicolae Titulescu cu
prestigioøi oameni politici americani, britanici, francezi, sârbi, turci ø.a. Dupæ
un efort de 40 de ani, nu am încetat sæ le caut, atât în România, cât øi în
alte flæri, convins cæ ele existæ în fonduri care nu au fost deschise sau ræmân
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O echipæ — o familie 
Titulescu–Blaga–Brediceanu

Imagini inedite dintr°un album de familie*

* Articol publicat în „Magazin Istoric“, an XXXIX, serie nouæ, nr. 8 (461), august 2005,
p.32.
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doar parflial prelucrate arhivistic. Timpul øi stæruinfla noastræ, bunævoinfla
øi generozitatea altora pot aduce noi øi plæcute surprize.

Reconstituirea cu ajutorul imaginilor a biografiei lui Nicolae Titulescu
a impus de la început luarea în considerare a relafliilor sale profesionale,
intelectuale sau pur øi simplu afective, cu oamenii de øtiinflæ øi culturæ români
øi stræini.

Sunt preocupat în continuare de identificarea a noi mærturii iconografice
privind relafliile lui Nicolae Titulescu cu Ion Cantacuzino, Nicolae Iorga,
Elena Væcærescu, Martha Bibescu, Ion Bianu, Moses Gaster, Dimitrie
Ciotori, Dimitrie Gusti, George Oprescu, Dimitrie Dræghicescu, Cincinat
Pavelescu, Dragoø Protopopescu, dar øi cu Gilbert Murray, Robert William
Seton°Watson, Jacques Chastenet de Castaing, André Maurois, Reynaldo
Hahn, Maria Sklodovska Curie, Paul Painlevé, Paul Valery, Madeleine
Brisson, Arnold T. Toynbee ø.a. Orice semnal din partea conaflionalilor
noøtri sau a stræinilor, cercetætori sau colecflionari, ar fi salutat øi ar avea
toatæ recunoøtinfla noastræ.

Recent, doamna Dorli Blaga a venit în întâmpinarea preocupærilor øi
eforturilor noastre în aceastæ direcflie, oferindu°ne dintr°un album de familie,
spre consultare, câteva imagini inedite privind prezenflele lui Nicolae
Titulescu în Austria, alæturi de echipa exemplaræ de la Legaflia României
de la Viena, precum øi manuscrisul evocærii lui Nicolae Titulescu fæcute
de Lucian Blaga într°o conferinflæ publicæ din anul 1945, preflioasæ mærturie
documentaræ, dar øi o paginæ de literaturæ autenticæ, în care se regæsesc alæturi
filosoful, poetul øi diplomatul. O rog pe doamna Dorli Blaga sæ primeascæ
sentimentele de aleasæ consideraflie øi profundæ gratitudine.

În aceste imagini îl identificæm pe Nicolae Titulescu — alæturi de Caius
Brediceanu, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar la Viena, alæturi
de mai tinerii Raoul Bossy øi Lucian Blaga, care vor deveni øi ei øefi de
misiune — în trecerile sale fugitive în drumul spre flaræ sau în drumul dinspre
flaræ spre Occident.

Grupajul foto pe care îl gæzduieøte „Magazin Istoric“ cuprinde, alæturi
de imagini cu membrii echipei de diplomafli români, øi imagini de familie
— Caius Brediceanu, Tiberiu Brediceanu, Cornelia Blaga (næscutæ
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Brediceanu), Corneliu Brediceanu junior øi Mihai Brediceanu — inedite
øi ele pânæ astæzi, care îmbogæflesc percepflia noastræ despre mari intelec-
tuali, despre familia unor cærturari, diplomafli øi artiøti.

Asociind aceste imagini mærturiilor scrise ce ne°au ræmas de la unii dintre
cei imortalizafli, vom descoperi nu doar un univers intelectual comun, ci
øi unul afectiv, care în acele vremuri hræneau speranfla într°o profundæ
coeziune øi statornicæ solidaritate româneascæ în capitalele europene.
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I°am identificat repede figura printre portretele nemuritorilor Academiei
Române; i°am væzut bustul semnat de Ion Jalea, aflat la Academia Diplo-
maticæ Internaflionalæ de la Paris, al cærei preøedinte a fost; am stæruit mai
mult în fafla monumentului ce i°a fost ridicat în fafla Palatului Nafliunilor
de la Geneva, unde a oficiat în douæ rânduri ca preøedinte al Adunærii; am
încercat un fior de emoflie în fafla plæcii de bronz de la Universitatea
„Komensky“ din Bratislava, pe care îi este gravat numele ca doctor honoris
causa; am încercat un sentiment de mândrie în toate acele locuri unde,
într°un fel sau altul, se perpetueazæ memoria lui Nicolae Titulescu, una
dintre cele mai mari figuri ale diplomafliei secolului XX.

Øtiam de ani buni cæ în capitala Etiopiei, la Addis Abeba, figura lui
Nicolae Titulescu continuæ sæ fie omagiatæ, de decenii, dincolo de toate
confruntærile tribale, religioase øi politice øi de ræsturnærile de regim.

Unde anume exact? În ce formæ? Øtirile ce ne parveneau în România
nu aduceau precizærile dorite, fæcând sæ persiste confuzia.

În urmæ cu aproape doi ani, diplomatul român Marius Nicolescu, la
acea datæ însærcinat cu afaceri a.i. la Addis Abeba, a trimis conducerii
Fundafliei Europene Titulescu câteva date øi, mai substanflial încæ, câteva
fotografii ce se constituie în piese preflioase ale imagologiei titulesciene.

În inima capitalei etiopiene, în Holy Trinity Cathedral, principala bisericæ
ortodoxæ coptæ din Addis Abeba, pe cupola impozantului edificiu a fost

383

George G. Potra

Titulescu alæturi de sfinfli*

* Articol publicat în „Magazin Istoric“, an XXXIX, serie nouæ, nr. 11 (464), noiembrie 2005,
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fixatæ, în frescæ, figura lui Nicolae Titulescu, ca preøedinte al Adunærii
Societæflii Nafliunilor.

Locul pe care ilustrul diplomat român l°a câøtigat în conøtiinfla etiopienilor
a fost definit succint, dar relevant, de Haile Selassie I1, care, în toastul rostit
la dejunul oferit în onoarea sa de preøedintele Consiliului de Stat al
României, la 26 septembrie 1964, sublinia: „Relafliile dintre Etiopia øi
România nu sunt de datæ recentæ. Noi ne°am cunoscut de foarte multæ
vreme øi cunoaøterea s°a transformat de mult timp în simpatie øi prietenie.
Îndeosebi, eu personal nu voi uita niciodatæ sprijinul curajos pe care l°am
primit din partea d°lui Titulescu, pe atunci ministru al Afacerilor Externe
al României, în ziua nefericitæ când am cerut în fafla Ligii Nafliunilor ajutor
împotriva fasciøtilor care au cotropit Etiopia. Ceea ce Titulescu a fæcut pentru
poporul etiopian este înscris în inimile tuturor românilor øi amintirea faptelor
sale va træi veønic“.2

La 5 mai 1936, trupele italiene intrau în Addis Abeba. La 9 mai 1936,
se consemna ocuparea întregului teritoriu al Etiopiei, statul african cu cea
mai veche fiinflæ statalæ independentæ. Sosit la Geneva pentru a face
cunoscutæ Societæflii Nafliunilor decizia poporului etiopian de a continua
lupta sa împotriva agresorului øi a face o ultimæ încercare de a obfline sprijinul
pentru cauza pe care o reprezenta, Haile Selassie a fost întrerupt în timpul
discursului sæu de o obstrucflie organizatæ de jurnaliøtii fasciøti italieni ce
se aflau în tribuna presei. Constatând cæ preøedintele Adunærii, Paul van
Zeeland, timorat, nu lua nicio atitudine, ceea ce risca sæ permitæ continuarea
øi amplificarea scandalului, Nicolae Titulescu a protestat vehement contra
gestului reprobabil al ziariøtilor fasciøti italieni, rostind cuvinte care au fæcut
înconjurul lumii: Monsieur le Président, faites sortir ces sauvages!

A treia zi, telegrafiind Bucureøtilor, Nicolae Titulescu afirma: „Dacæ
Societatea Nafliunilor, dupæ ce îøi reneagæ principiile, nu ræmâne cel puflin
un club în care regulile gentilomilor sæ fie respectate, mai bine sæ se dizolve
imediat“.3

România a condamnat sever agresiunea italianæ împotriva Etiopiei øi s°a
pronunflat categoric pentru adoptarea øi aplicarea de sancfliuni împotriva
Italiei fasciste.
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La 21 octombrie 1935, guvernul român a trecut efectiv la aplicarea de
sancfliuni hotærâte de Societatea Nafliunilor.

Øeful diplomafliei române s°a situat cu intransigenflæ pe linia adoptatæ,
în ciuda dificultæflilor cu care statul român avea sæ se confrunte în consecinflæ
øi în ciuda atacurilor furibunde ale cercurilor conducætoare øi ale presei
fasciste, care au mers pânæ acolo încât au condiflionat restabilirea raportu-
rilor „normale“ între Roma øi Bucureøti de înlæturarea lui Nicolae Titulescu.

Fæcându°øi un bilanfl al mandatelor sale de ministru de Externe, în anii
1932–1936, Nicolae Titulescu scria în 1937: „Poziflia pe care am adoptat°o
în privinfla sancfliunilor poate fi definitæ ca o respectare scrupuloasæ a Pactului
Societæflii Nafliunilor, întrucât nu trebuie sæ uitæm cæ orice stat ar putea
deveni Etiopia cuiva. […] Îøi dæ seama oare România ce soartæ ar avea dacæ,
sub simplul pretext cæ o anumitæ nafliune este mai civilizatæ decât ea,
teritoriul ei ar fi ocupat?“4

Confruntat cu apropiata ridicare a sancfliunilor, începând cu 15 iulie
1936, ca urmare a votului Adunærii øi Consiliului Societæflii Nafliunilor,
fidel pânæ la sacrificiu justifliei internaflionale, pe care slæbiciunile øi com-
promisurile marilor puteri o ræneau profund, Nicolae Titulescu mai spunea:
„Pentru România, aplicarea sancfliunilor faflæ de Italia a fost o experienflæ
profund dureroasæ. Prietenia pe care poporul român o nutreøte faflæ de po-
porul italian este de o asemenea naturæ, încât a trebuit sæ mobilizez întreaga
tærie a ortodoxiei politice pe care o pretind pentru flara mea pentru a aplica
Pactul færæ øovæire. […] Ca ministru al Afacerilor Stræine, am urmat o linie
dreaptæ, însæ aceasta a fost linia dreaptæ a glonflului care trece prin inimæ
pentru a°øi atinge flinta“.5

Nicolae Titulescu a înfleles cæ apærarea justifliei internaflionale, a indepen-
denflei, suveranitæflii øi integritæflii României ne obligæ a fi prezenfli, totdeauna
øi oriunde, cel puflin ca atitudine, acolo unde acestea sunt cælcate în picioare.

Convingerile sale au fost dureros confirmate atunci când România a fost
ocupatæ de trupele stræine, „prietene“, în numele apærærii sau eliberærii ei.

În anii ’90, când Kuwaitul a fost ocupat de Irak, la Sediul din New York
al Organizafliei Nafliunilor Unite cuvintele lui Nicolae Titulescu din anii
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’30 au fost reamintite cu respect, nu ca o paginæ de istorie, ci ca un imperativ
al perpetuei vigilenfle împotriva agresiunii.

Alæturi de sfinfli, Nicolae Titulescu are dreptul la nemurire.

NOTE

1 Haile Selassie (1892–1975). Næscut Tafari Makonen. 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 Haile Selassie.

2 „Scânteia“, 27 septembrie 1964.
3 T.c. nr. 157, 2 iulie 1936, Geneva, Nicolae Titulescu cætre Ministerul Afacerilor Externe,

la Bucureøti — în Nicolae Titulescu, Documente diplomatice (ediflie îngrijitæ de George Macovescu,
Dinu C. Giurescu, Gheorghe Ploeøteanu, George G. Potra, Constantin I. Turcu; studiu introductiv
de George Macovescu), Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, doc. nr. 466, p. 788.

4 Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937) (ediflie îngrijitæ de George G. Potra,
Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea), Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Enciclopedicæ,
Bucureøti, 1994, pp. 178–179.

5 Ibidem, p. 183.
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De mai mulfli ani, în mod firesc, principiile øi demersurile acfliunii poli-
tico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu fac obiectul cercetærii în arhive øi
biblioteci øi al valorificærii prin articole, studii øi cærfli, prin emisiuni de radio
øi televiziune.

Ne aflæm astæzi în fafla unei bogate bibliografii pe care noi øi noi contri-
buflii o îmbogæflesc de multe ori prin aducerea la luminæ a unor faflete øi
momente mai puflin cunoscute ale vieflii øi activitæflii ilustrului nostru înaintaø.

Prin lucrarea Pro øi contra Titulescu, apærutæ în 2002, am adus la cunoø-
tinfla marelui public 284 de mærturii având ca autori doar contemporani
ai lui Nicolae Titulescu. Din toate acestea, desprindem Omul — copilul
øi adolescentul, studentul øi profesorul, juristul øi diplomatul, omul politic
øi omul de stat.

Nu pufline pagini ne permit sæ vedem omul aøa cum a fost, cu virtuflile øi
slæbiciunile sale, cu afecfliunile øi dezafecfliunile sale, cu bucuriile øi cu tristeflile
sale.

Væ invit astæzi sæ urmærifli câteva miniaturi titulesciene, din sutele øi sutele
posibile pe care paginile de documente publicate ori inedite ni le oferæ.

George G. Potra

Nicolae Titulescu
Crâmpeie de viaflæ*

* Comunicare susflinutæ la sesiunea øtiinflificæ „Nicolae Titulescu — perenitatea valorii“
consacratæ comemorærii a 65 de ani de la moartea marelui diplomat, în cadrul celei de a XVI°a
ediflii a Zilelor „Nicolae Titulescu“, Slatina, 16 martie 2006; publicatæ în „Oltul cultural“, Slatina,
nr.2 (33), iunie 2006, pp. 60–65.
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A murit Baster

Iubitor al naturii, Titulescu a fost deopotrivæ un mare iubitor al ani-
malelor, întreaga viaflæ având alæturi de el, inclusiv în cælætoriile prin Europa
øi peste Ocean, un câine sau mai mulfli.

Boala unuia dintre ei i°a provocat o adeværatæ suferinflæ fizicæ. „Câinele
meu, Baster, e pe moarte. L°a muøcat o insectæ øi doctorul e foarte pesimist“
(Nicolae Titulescu, Însemnæri zilnice, Cap Martin, 7 iunie 1938). „A murit
câinele meu, Baster, dupæ 4 zile de boalæ. L°a muøcat un tick. I°a [otrævit?]
sângele. În 1936 am pierdut pe Fluk, 1936 — Fluppy, ’38 — Baster“
(Nicolae Titulescu, Însemnæri zilnice, Cap Martin, 9 iunie 1938).

O ziaristæ britanicæ, Gladys Baker, aduce o mærturie interesantæ despre
afecfliunea deosebitæ pe care Titulescu a avut°o pentru câinii sæi øi suferinfla
pe care i°a provocat°o, de fiecare datæ, pierderea unuia dintre ei.

„Una dintre slæbiciunile omeneøti ale acestei atât de complexe personalitæfli
o reprezintæ dragostea pentru câini. Din cæminul Titulescu aceøtia nu lipsesc
niciodatæ. În prezent, membrii canini ai familiei sunt doi terrieri Airdale
de casæ. Ministrul Titulescu este deosebit de mândru de realizærile unuia
dintre ei. El l°a învæflat sæ se ridice pe labele din spate øi sæ latre, mai mult
sau mai puflin melodios, la un anumit semnal al mâinii sale. // Cei doi terrieri
Airdale au luat locul unui alt câine pe numele de Babbit, care a murit.“
„Babbit øi Titulescu erau prieteni foarte apropiafli, a zis unul dintre colegii
ministrului, care mi°a spus atunci povestea. Atunci când Babbit a murit,
stæpânul sæu s°a izolat øi era de neconsolat. Zile întregi n°a putut mânca
sau dormi. Pierduse un prieten.“ (Gladys Baker, Romania’s Foreign Ministry
on Peace, în „Birmingham News Age Herald“, 28 iulie 1935).

În puflinele imagini pæstrate de la Titulescu, „Patronul“ diplomafliei ro-
mâneøti apare având în brafle unul dintre favorifli. În altele, aproape surprin-
zætor, câteva dintre patrupedele ce°l însofleau erau flinute în lesæ de unul
sau altul dintre colaboratorii sæi apropiafli. Poate iubeau øi ei câinii, poate
voiau doar sæ fie pe placul „Patronului“. Sigur este cæ nu ar fi îndræznit
nici mæcar o clipæ sæ°l contrarieze sau, cu atât mai mult, sæ°l supere. În
chestiuni de doctrinæ sau în pregætirea unor acfliuni politico°diplomatice,
„Patronul“ se consulta frecvent øi îndelung cu colaboratorii sæi, acceptând
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sæ fie contrazis, ba chiar sæ°øi însuøeascæ una din pærerile acestora. Dar când
era vorba de câinii sæi, era cu totul altceva…

Nu øtim dacæ în copilærie Titulescu a avut parte de un câine drag lui.
Nu este exclus. Cu atât mai mult cu cât la Craiova a locuit într°o casæ veche,
stil vagon, cu o curte spaflioasæ, potrivitæ pentru a gæzdui sau a se læsa protejat
de un câine de casæ.

Faptul cæ soflii Titulescu nu au avut copii (numai Dumnezeu øtie care
dintre ei era steril) i°a fæcut poate pe amândoi, cu siguranflæ pe Nicolae, sæ
resimtæ nevoia unei fiinfle apropiate.

Øi°a iubit nepoflii øi nepoatele, a fost generos cu tofli øi cu toate, le°a iertat
næzbâtii øi ingratitudini, cæci erau ai sæi.

Tot ce se întâmpla — boala, moartea, îndepærtarea fizicæ sau moralæ a
unora dintre ei, dezamægirea pe care i°au provocat°o nu puflini dintre cei
în care îøi pusese speranfla øi le dæruise dragostea sa — l°au fæcut pe Titulescu
mai sceptic, mai suspicios, ajungând sæ creadæ cæ singura fiinflæ devotatæ
lui necondiflionat a fost øi este câinele.

Când a murit Baster, de fiecare datæ când murea un Baster, se frângea
ceva în el, îi dispærea un suport, un prieten care nu trædeazæ.

Un hofl iertat

Avea grijæ de servitori, îi trata cu respect, cu afecfliune chiar, era sensibil
faflæ de supærærile øi suferinflele lor, îi ajuta sæ depæøeascæ momentele grele,
fie printr°un ajutor financiar, fie printr°o vorbæ bunæ adresatæ direct, fie
printr°un cuvânt bun pus pe lângæ autoritæfli. De ziua lor de naøtere, de
særbætori, fiecare dintre ei îøi primea un dar, un bonus. Respecta corectitu-
dinea, exactitatea, promptitudinea øi calitatea serviciilor, le cultiva devota-
mentul, fæcând din ei, în flaræ øi stræinætate, adeværafli membri ai familiei.
Øi astfel, în mod firesc, servitorii îl iubeau. Nu se gândeau la omul politic
øi la diplomatul român, la personalitatea de talie europeanæ care era — virtufli
pe care nu le percepeau în substanfla øi complexitatea lor, dar pe care instinc-
tual le apreciau, mândrindu°se ostentativ, uneori, cæ se aflæ lângæ el, în slujba
lui — ci se raportau la omul bun, cald, generos, la stæpânul casei, al moøiei,
la „Patronul“ legafliei, poate, mai mult chiar, al diplomafliei româneøti.
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Ne°a preocupat cândva sæ reconstituim o listæ a foøtilor sæi servitori, în
flaræ øi stræinætate, oameni mærunfli, dar preflioøi, cæci ei erau stræini ambifliilor
celor din lumea politicæ øi cu atât mai mult ale celor parvenifli, cæci ei erau
chemafli sæ°i øtie dorinflele stæpânului, sæ°l serveascæ ireproøabil, discret, dar
prompt, sæ°i respecte somnul, sæ°i apere intimitatea.

Într°o clipæ de rægaz, am ræsfoit Însemnærile zilnice ale lui Nicolae
Titulescu din perioada când conducea Legaflia României de la Londra.

I°am gæsit acolo pe Michel Elfinger øi Charles Schouweis, pe când Nicolae
Titulescu se afla la post la Londra ca trimis extraordinar øi ministru
plenipotenfliar (cel puflin pentru anii 1927–1928). Le øtim astæzi øi salariile.
Michel avea 22 lire pe lunæ, iar Charles 20 lire pe lunæ. Pentru comparaflie,
notæm cæ cele douæ secretare°dactilografe, domniøoarele Pratt øi Davis,
primeau salarii de 30 øi, respectiv, de 28 lire pe lunæ.

Este uøor de constatat cæ cei din personalul de serviciu al legafliei erau
recrutafli din rândul britanicilor, færæ a putea identifica originea lor.

Se întâmplæ în orice familie ca stæpânii sæ aibæ insatisfacflii faflæ de calitatea
serviciilor asigurate de aceøtia, dupæ cum øi servitorii aveau nemulflumiri,
mai mult sau mai puflin justificate, mai mult sau mai puflin evidente, faflæ
de stæpâni. Când era vorba de servitori din spafliul anglo°saxon, aceøtia, având
mai multæ personalitate, se exprimau mai tranøant, dædeau curs dorinflelor
øi nemulflumirilor lor.

„Incidente“ de felurite feluri dezvæluie pe Titulescu omul.
Iatæ ce noteazæ la 10 ianuarie 1927 în Însemnæri zilnice: „Aflat cæ Arthur,

care a plecat pe nespuse de mai multe zile, mi°a furat 4 costume. Øi poate
câte alte lucruri? Sunt decepflionat, cæci era cinstit øi l°a stricat bæutura“.
Câteva zile mai târziu, la 14 ianuarie 1927, Nicolae Titulescu nota în
Însemnærile zilnice: „Primit scrisoare Arthur, mærturisind cæ a furat hainele
mele. Este sinceræ øi miøcætoare. Ce dreptate am avut sæ nu°l dau pe mâna
polifliei. Gazat de ræzboi, dedat la bæuturæ, e un nenorocit. Bineînfleles cæ
în serviciu meu nu va mai fi. Dar sufleteøte nu m°am înøelat.“

Mai e nevoie sæ insistæm asupra omeniei lui Nicolae Titulescu? Desigur
cæ nu, dar citindu°l putem spune cæ în acea zi i°a murit ceva din încredere.
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Din iubire renunflæ la un post de ministru

Nicolae Titulescu a intrat în viafla politicæ pe listele Partidului Conser-
vator°Democrat, fiind ales deputat, succesiv, în 1912 øi 1914.

Câfliva ani mai târziu, o pregætire cu totul aparte, în domeniul dreptului,
finanflelor, politicii, îl aducea în rândurile Cabinetului, ca ministru de
Finanfle. Pentru prima datæ în perioada 10 iulie 1917–26 ianuarie 1918,
în guvernul condus de Ion I.C. Brætianu. Pentru a doua oaræ, în perioada
13 iunie 1920–13 decembrie 1921, în guvernul condus de generalul
Alexandru Averescu.

Complexitatea momentelor nu face obiectul rândurilor de mai jos.
Vom spune doar cæ în decembrie 1921 Nicolae Titulescu a fost sacrificat,

apelându°se la formula elegantæ de numire a sa ca trimis extraordinar øi
ministru plenipotenfliar al României la Londra.

Va ocupa acest post de la 16 decembrie 1921 pânæ la 6 iulie 1927.
O perioadæ sensibil mai lungæ decât mandatul obiønuit al unui diplomat

român la conducerea unui oficiu diplomatic românesc din stræinætate. Faptul
în sine ar implica comentarii privind rafliunile care au fæcut sæ i se acorde
o atare longevitate mandatului sæu.

Principala rafliune nu a fost de ordin intern.
Nicolae Titulescu era deja o personalitate recunoscutæ pe plan inter-

naflional.
Participase la Conferinfla de Pace de la Paris, semnase Tratatul de la

Trianon, fusese vioara întâi la tratativele grele øi îndelungate privind datoriile
øi reparafliile de ræzboi, optanflii, minoritæflile etc. etc.

Era în contact cu principalele figuri ale lumii politice øi diplomatice
europene.

Scena Societæflii Nafliunilor fæcuse din el personalitatea politico°diplo-
maticæ româneascæ cea mai cunoscutæ.

În condifliile crizei guvernamentale de la Bucureøti, la 4 iunie 1927 gene-
ralul Alexandru Averescu demisioneazæ din demnitatea de prim°ministru.

În aceeaøi zi, spre surpriza publicæ, se constituie un guvern Barbu Øtirbey,
care din start, în ciuda acordului de principiu al partidelor Naflional
fiærænesc, Naflional Liberal, fiærænesc, nu avea øanse de supraviefluire.
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Portofoliul Externelor era vacant, fiind asigurat ad interim de Barbu
Øtirbey. În aceste condiflii, øeful guvernului face apel la Nicolae Titulescu
sæ preia conducerea Ministerului Afacerilor Stræine.

Solicitarea i se adresa lui Nicolae Titulescu într°unul din cele mai ne-
potrivite momente ale vieflii sale. Catherine (Cath), soflia sa, traversa o peri-
oadæ grea, fiind obligatæ — dupæ consultæri repetate øi amânæri — sæ se
supunæ unei operaflii chirurgicale.

Aflat la Paris, tocmai în acest scop, Nicolae Titulescu nota, în Însemnæri
zilnice, la 6 iunie 1927: „Dr. Nedelcovici mi°a telefonat cæ Barbu Øtirbey
mi°a telegrafiat sæ iau Externele. // Altæ bombæ pe cap: boala lui Cath,
optanflii, Minister?“

Nicolae Titulescu era profund îngrijorat. Ræsfoind Însemnærile zilnice,
gæsim în mai multe din paginile acestora asemenea sintagme: „bolnav de
grijæ øi obosit“ (1 iunie 1927); „foarte îngrijit [îngrijorat–n.n.G.G.P.], obosit
mort“ (4 iunie 1927); „sunt îngrijorat øi zæpæcit“ (6 iunie 1927).

Preocupærile multiple, maxima îngrijorare pentru soarta sofliei sale îl
determinæ pe Nicolae Titulescu sæ nu øovæie, declinând invitaflia de a intra
în Cabinet.

A doua zi, noteazæ: „Telegrafiat lui Øtirbey cæ nu pot primi Externele,
Cath fiind bolnavæ“ (7 iunie 1927).

În cursul aceleiaøi diminefli, îi comunicæ lui Sir Eric Drummond, secre-
tarul general al Societæflii Nafliunilor, cæ nu poate veni la Geneva pentru a
lua parte la lucrærile Consiliului Societæflii Nafliunilor.

Din informafliile de care dispunem — øi ele nu sunt infailibile — nu
øtim un alt om politic care sæ fi renunflat, în asemenea circumstanfle øi din
asemenea motive, la o asemenea demnitate, prima ca importanflæ într°un
guvern dupæ aceea de prim°ministru.

Deøi era departe de Bucureøti, deøi se afla departe de øi în afara jocului
politic, Nicolae Titulescu intuia færæ dubii cæ formula Barbu Øtirbey nu
putea fi decât pasageræ øi de scurtæ duratæ, acesta neavând o bazæ de partid,
pe de o parte, fiind un personaj controversat øi contestat, pe de altæ parte,
date fiind relafliile sale intime cu Regina Maria. Mihail Manoilescu avea
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sæ scrie undeva cæ mulfli socoteau „îndræzneafla afiøare a lui Barbu Øtirbey,
în clipa în care bunul Rege îøi træia ultimele zile, drept o impietate“.

Devotat flærii, devotat familiei, iubindu°øi soflia, Nicolae Titulescu declina
mandatul pentru cel mai important post din guvern. Nu ræzbat din
Însemnæri zilnice procese de conøtiinflæ, de fræmântæri deosebite în fafla
solicitærii adresate de la Bucureøti.

În clipa în care a primit°o, a øi respins°o în sinea sa.
Dragostea prima faflæ de orice tentativæ de a°l capacita pentru demnitæfli

în flaræ sau prezenfle în stræinætate.
A fost fidel acestei iubiri cu toatæ fiinfla sa, pânæ când fiinfla cea mai apro-

piatæ lui l°a trædat. O trædare dintr°o serie de trædæri, dar cea mai dureroasæ.
Din acea clipæ, præbuøirea fizicæ øi psihicæ s°a accentuat. 
Nebun de suferinflæ øi nedreptate, cu gândul doar la România, ea însæøi

în agonie, a trecut Styxul, într°o zi de primævaræ, în urmæ cu 65 de ani.
Lua cu el iubirea pentru ceilalfli, singura lui formæ de egoism.

Værsând o lacrimæ în memoria sa øi împræøtiind petale pe altarul recu-
noøtinflei naflionale, væ rog sæ meditæm mæcar o clipæ la raza de luminæ pe
care Nicolae Titulescu, profet øi apostol de lume nouæ, ne°a dæruit°o.

La temelia oricærei lucræri româneøti, de azi øi de mâine, ar trebui sæ
punem neapærat cuvintele sale: „Cei ce mor pentru o idee sunt eroi al cæror
unic testament este un singur cuvânt: continuafli!“.
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Onoratæ asistenflæ,
Îmi face o deosebitæ plæcere sæ væ pot saluta din nou, colegial øi prietenesc,

în saloanele Casei Titulescu.
Citesc øi recitesc cu emoflie pagini ale contemporanilor ilustrului nostru

predecesor despre anii de glorie ai acestei Case, când veneau aici øefii marilor
partide politice ale vremii, prim°miniøtri, miniøtri de Externe din nume-
roase flæri ale Europei, senatori, deputafli, înalfli prelafli, despre anii în care
se desfæøurau aici chiar øi øedinfle ale Cabinetului, despre acel du°te°vino
ameflitor al diplomaflilor acreditafli la Bucureøti, despre forfota ziariøtilor
care la ore de zi øi de noapte îl ascultau pe Patron vorbind despre eveni-
mentele curente sau despre problemele generale ale vieflii internaflionale,
îi luau interviuri sau notau declarafliile sale; citesc øi recitesc cu emoflie pagini
ale contemporanilor sæi despre convivialitatea din aceastæ Casæ, animatæ
de sufletul mare al celui care a fost Nicolae Titulescu, a cærui umbræ ne
încælzeøte sufletul øi ne înalflæ spiritul.

Mi°au cæzut în mânæ în aceste zile pagini ale însemnærilor zilnice ale lui
Nicolae Titulescu, pagini în care bucuriile øi tristeflile se învælmæøesc, pagini
în care cuvintele Casæ øi Acasæ sunt evocate frecvent într°un moment de
mare tensiune politicæ, la capætul cæruia avea sæ ia sfârøit primul sæu mandat
de ministru al Afacerilor Stræine.
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Adrian Næstase

Un om viu, nu o statuie*

* Cuvânt rostit de Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei Europene
Titulescu, la lansarea lucrærii Pro øi contra Titulescu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 2002, Casa
Titulescu, 17 martie 2003.
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Iatæ ce scria el la 18 iunie 1928: „Venit la mine acasæ Øoseaua Kiseleff.
M°a emoflionat sæ mæ regæsesc în lucrurile mele. Vechituri, resturi din devas-
tærile ocupafliei. Dar ale mele. Casa mea pæræginitæ øi goalæ este simbolul
vieflii mele de 12 ani pentru statul român. Ruinatæ øi ea ca øi mine, bæneøte,
fiziceøte, moraliceøte. Curaj!“

Cuvintele acestea, care ne cad în mânæ la 75 de ani de la înscrierea lor
în notaflii zilnice, ne emoflioneazæ øi ne întæresc odatæ în plus sentimentul
cæ am împlinit o datorie, restituindu°i acestei case viafla øi rostul pe care le
gândise Titulescu însuøi.

Ne reîntâlnim aici la încheierea Anului Titulescu, an bogat în manfestæri
prestigioase, care au readus în actualitate figura øi opera Patronului diplo-
mafliei româneøti a secolului al XX°lea.

Doresc sæ væ împærtæøesc satisfacflia Fundafliei Europene Titulescu de a
fi inifliat, organizat øi patronat, atât în flaræ, cât øi în stræinætate, adeværate
evenimente la împlinirea a 120 de ani de la naøterea marelui om politic øi
diplomat român. 

Mulfli dintre dumneavoastræ afli participat la rectitorirea Casei Titulescu,
cæreia i s°a restituit demnitatea la care îi dædeau dreptul paginile de istorie
care s°au scris aici; afli træit momentul festiv omagial gæzduit în Aula Acade-
miei Române, unde nemuritorul primea juræmântul de credinflæ al celor
de azi de a°i perpetua gândirea, româneascæ øi europeanæ; afli fost alæturi
de noi, direct sau prin secvenflele de radio øi televiziune, la mormântul lui
Nicolae Titulescu, la Øcheii Braøovului, în inima României, depunând flori
pe altarul marii conøtiinfle româneøti care a fost; afli împærtæøit cu noi
satisfacflia de a°l fi fæcut din nou prezent — prin expoziflii færæ precedent
ca amploare, expoziflii de carte, de fotografii øi documente — în mari capitale
øi în alte metropole ale lumii, din peste 30 de state de pe toate continentele,
de a°l fi onorat încæ odatæ prin statui, busturi, efigii, medalii; afli vibrat
solidar, tineri øi mai vârstnici, auzindu°i din nou Ideile în marile organizaflii
internaflionale, în celebre universitæfli, institute øi centre academice de
cercetare; în fine, v°afli împærtæøit din lucræri originale, exegeze preflioase,
care redau noi øi noi pagini de luminæ dintr°o operæ care ne hræneøte, alæturi
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de aceea a altor pærinfli fondatori ai României moderne, pe care ne stræduim
cu devofliune øi statornicie sæ o redæm cu fidelitate în integralitatea sa.

Camera de rezonanflæ pe care toate aceste manifestæri au avut°o certificæ
perenitatea øi actualitatea ideilor lui Nicolae Titulescu, ne dæ îndreptæflire
sæ afirmæm cæ vocea sa ne restituie øi ne consolideazæ creditul moral pe plan
internaflional, stræinætatea fiind sensibilæ øi receptivæ la modul cum noi
înflelegem astæzi exigenflele relafliei trecut°prezent°viitor.

N°aø putea sæ nu evoc aici bucuria pe care ne°a dat°o în acest an îmbo-
gæflirea fondului arhivistic al Fundafliei Europene Titulescu prin piese
manuscris øi fotografii deosebit de valoroase.

Au intrat în patrimoniul nostru, în cursul anului 2002, peste 2 000 de
documente inedite, piese originale, fie înscrisuri elaborate de Nicolae Titulescu,
fie scrisori trimise lui Nicolae Titulescu de øefi de stat, prim°miniøtri, miniøtri
de Externe, senatori, deputafli, academicieni, istorici, juriøti, iluøtri ziariøti,
scriitori, dar øi de oameni de o condiflie mai modestæ, acoperind o gamæ
largæ de probleme politice sau de probleme personale, împærtæøind bucurii
sau tristefli, în aproape toate regæsindu°se prefluirea øi încrederea ce i°o arætau,
deopotrivæ cu speranfla de a°l putea vedea capabil sæ°øi continue opera
politicæ.

Gratitudinea noastræ se îndreaptæ în mod firesc spre cei care au asociat
generozitatea cu înflelepciunea, înflelegând rostul øi locul acestor documente,
unde pot constitui obiectul cercetærii øi al valorificærii publice pentru a
împlini mandatul intelectual ce°l avem.

Incontestabil cæ la Geneva, Madrid, Paris, Londra ne aøteaptæ alte øi alte
documente, pe care chiar dacæ nu le vom putea obfline în original, avem
datoria sæ le identificæm øi sæ le aducem în flaræ, cel puflin în copie, pentru
ca sæ putem continua øi conduce la bun sfârøit demersul nostru de publicare
integralæ a operei øtiinflifice øi politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu.

Continuând øi lærgind demersul nostru, vom angaja anul acesta o cercetare
sistematicæ a arhivei Nicolae Titulescu aflatæ în Statele Unite ale Americii,
la Stanford, la Hoover Archive for War and Peace, aducând în copie tot
ceea ce reglementærile naflionale americane în materie de arhive ne vor
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permite, luând în considerare o posibilæ colaborare cu deflinætorii acestora
într°un efort comun de editare.

Onoratæ asistenflæ,
Este aproape un truism sæ afirmi cæ o carte, o nouæ carte, este o bucurie,

nu doar pentru cel ce øi°o vede scoasæ de sub teascurile tiparului, ci øi pentru
cel cæruia i se adreseazæ øi devine beneficiar al gândurilor autorului, poet,
literat, istoric, jurist, om politic ø.a.

Dar vefli înflelege cæ bucuria noastræ este mai profundæ întrucât ea îl are
din nou în epicentru pe Nicolae Titulescu, o nouæ carte alæturându°se în
mod fericit celor tipærite anterior sub egida Fundafliei Europene Titulescu.

Aøa fiind, doresc sæ salut — øi væ rog sæ væ asociafli gândului meu —
lucrarea Pro øi contra Titulescu, semnatæ de colegul George G. Potra, editatæ
sub egida Fundafliei Europene Titulescu. Am amânat întrucâtva lansarea
sa, întrucât am flinut sæ particip la øi sæ onorez acest eveniment, cæci ea
marcheazæ o reuøitæ indiscutabilæ, prestigioasæ, consolidând tot ceea ce am
construit, împlinit øi særbætorit în aceastæ Casæ.

L°am întâlnit pe George G. Potra cu mai mult de douæ decenii în urmæ,
fæcând cunoøtinflæ cu un cercetætor împætimit al personalitæflii øi operei lui
Nicolae Titulescu, care ocupæ aproape 40 de ani din viafla colegului nostru,
a cærui carte de vizitæ intelectualæ se recomandæ prin nu pufline volume,
prin zeci de studii, articole, eseuri, conferinfle, publicate sau susflinute în
flaræ øi stræinætate, prin organizarea de expoziflii internaflionale în Anul
Titulescu în mai multe centre ale lumii.

Învestirea sa ca director al Fundafliei Europene Titulescu nu are nimic
întâmplætor, fiind un act de justiflie, încredinflarea conducerii unui demers
øtiinflific øi organizatoric dæ profunzime, rigoare, perspectivæ øi continuitate
direcfliei definite prin actele constitutive ale Fundafliei.

Volumul, aøezat sub titlul mai mult decât sugestiv Pro øi contra Titulescu,
reuneøte 284 de mærturii, având ca autori doar contemporani ai fostului
om politic øi diplomat român.

Noutatea øi originalitatea acestui volum constæ în mai multe elemente:
Pentru prima oaræ, personalitatea øi opera lui Nicolae Titulescu sunt

prezentate din perspective contradictorii, aparflinând partizanilor, colabo-
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ratorilor øi susflinætorilor, guvernanfli sau nu, pe de o parte; opozanflilor øi
adversarilor sæi din interior sau exterior, guvernanfli sau nu, pe de altæ parte,
sub semnæturi dând expresie unei palete de ideologii, orientæri, interese
politice, economice øi militare foarte diverse, arcul ideatic mergând de la
extrema stângæ la extrema dreaptæ.

Dispare, dintr°o asemenea perspectivæ, o unilateralitate dæunætoare,
redând cercurilor øtiinflifice øi opiniei publice un om politic øi diplomat
care a fost chemat sæ urmæreascæ o linie externæ, naflionalæ, în condifliile
unei confruntæri permanente cu diverse partide, facfliuni, grupæri øi persoane,
care s°au înscris pe un larg diapazon de atitudini øi poziflii, færæ a cæror
cunoaøtere nu s°ar putea înflelege dramatismul anilor în care a jucat un rol
de primæ vioaræ la Palatul Sturdza øi la Societatea Nafliunilor, precum øi
destinul politic al marelui nostru înaintaø.

Væd lumina tiparului în acest volum, dincolo de orice prejudecæfli, nume
notorii, unele rareori circulate la noi, aprecieri øi poziflii inedite (cel puflin
în România), provenind dintr°o mare varietate de surse: telegrame cifrate,
memorii, memorandumuri, scrisori, amintiri, jurnale, însemnæri zilnice, in-
terviuri, declaraflii de presæ, interpelæri parlamentare, comentarii de presæ etc.

Alæturându°se celor editate sau puflin cunoscute, fiind încredinflate într°o
formæ sau alta scrisului în urmæ cu 60–70 de ani, toate aceste mærturii
reintegreazæ imaginea noastræ despre lume øi actorii ei, aducând în prim
plan interese, tensiuni øi conflicte, valori øi tare politice øi morale.

Volumul reuneøte mærturii având ca autori doar contemporani ai lui
Nicolae Titulescu: prim°miniøtri din flaræ øi stræinætate, numeroøi miniøtri
de Externe, diplomafli de prestigiu, oameni de øtiinflæ øi culturæ, ziariøti,
adeværafli monøtri sacri ai epocii, laureafli ai Premiului Nobel pentru Pace,
figuri proeminente ale organizafliilor internaflionale cu vocaflie de uni-
versalitate.

Ar fi suficiente, poate, toate aceste elemente øi precizæri pentru a configura
întrucâtva substanfla acestui demers.

Cercetarea ce ne oferæ astæzi o surprizæ publicisticæ dintre cele mai inte-
resante — având toate atributele actului de investigare øtiinflificæ — oferæ
deschidere spre interiorul unui univers pierdut øi este menitæ, desigur, sæ
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întâlneascæ deopotrivæ receptivitatea cercurilor de specialitate  øi a cercu-
rilor de opinie publicæ.

Asemenea mærturii nu se regæsesc adunate într°un dosar, pe care un
cercetætor norocos sæ aibæ doar datoria de a le prelua, de a le descifra cu
migalæ øi a le adnota cu acuratefle øtiinflificæ.

Ceea ce avem astæzi în acest volum — øi nu cred cæ greøim definindu°l
drept un tezaur — este rodul unei largi investigæri de ani, al unui efort
sistematic de acoperire a tuturor potenflialelor surse, dar øi rezultatul desco-
peririi unor surse noi, al unei rigori øi onestitæfli exemplare, în care cercetæ-
torul George G. Potra îøi calcæ poate pe inimæ — uitând o clipæ chiar de
dragostea pentru Titulescu — pentru a læsa loc sæ vorbeascæ doar Adeværul.

Ca om de øtiinflæ cred cæ am toate temeiurile sæ pot afirma cæ aceastæ
antologie — o adeværatæ bijuterie — este un exemplu al înflelegerii cum
putem face øi prin øtiinflæ un act în serviciul flærii.

Din aceste pagini — ca din atâtea altele, edite sau inedite — se proiecteazæ
peste timp un om viu, nu o statuie, un om care are mari calitæfli, intelectuale
øi morale, dar øi slæbiciuni temperamentale, un gânditor profund, o
inteligenflæ fulgurantæ, un orator fascinant, un interlocutor fermecætor.

Cei ce l°au iubit sau l°au urât depun mærturie. Posteritatea are dreptul
sæ cunoascæ tofli actorii de pe scena istoriei.

Eliberate de zgura judecæflilor partizane, aprecierile celor de ieri sau de
azi nu pot ocoli constatarea cæ prin Titulescu — alæturi de Iorga, Brâncuøi,
Enescu øi nu puflini alflii, cu loc în Panteonul recunoøtinflei naflionale —
românii au scris memorabile pagini ale istoriei, culturii øi civilizafliei euro-
pene, pentru care avem dreptul la recunoaøtere, respect øi prefluire. 

Reînnoind felicitærile mele adresate celui ce øi°a înscris cu modestie
numele pe cartea Pro øi contra Titulescu, væ doresc sæ træifli întreaga satisfacflie
pe care lectura paginilor relevante ale lucrærii, unele exemplu de calofilie,
v°o oferæ în mod binemeritat.
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Onorat auditoriu,
Încerc o realæ emoflie væzând Casa Titulescu, ca în vremurile cele mai

bune, gæzduind eminenfli oameni de culturæ, istorici, juriøti, diplomafli,
oameni politici, ziariøti.

Faptul cæ suntefli aici, ca øi ieri, ca øi mâine, certificæ faptul cæ aceastæ
Casæ øi°a redobândit locul øi rostul în viafla politicæ, øtiinflificæ øi culturalæ
a României, omagiind în aceste zile de martie pe Nicolae Titulescu, care
se næøtea în urmæ cu 121 de ani, la 16 martie 1882, øi care trecea în eternitate,
în urmæ cu 62 de ani, la 17 martie 1941.

N°am încercat niciodatæ vinovæflia de a fi întreprins un act formal, fiind
convins cæ elogiul adus marelui dispærut se însofleøte mai mult ca oricând
cu nevoia noastræ de Titulescu, de ideile øi aspirafliile sale, care træiesc peste
timp, reprezentând pentru noi tofli un imbold pentru ceea ce întreprindem
azi, pentru a ne regæsi øi consolida identitatea noastræ europeanæ.

Îndræznesc sæ cred cæ, într°un fel sau altul, suntem beneficiarii acelui
testament politic øi moral pe care Titulescu ni l°a læsat atunci când afirma:
„Cei ce mor pentru o idee sunt eroi anonimi al cæror testament este un
singur cuvânt: continuafli!“

Gratitudinea mea se îndreaptæ spre profesorul Adrian Næstase nu doar
pentru cæ m°a onorat în cel mai înalt grad cu prezenfla Domniei Sale, ci
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George G. Potra

Am subscris ca executor testamentar*

* Cuvânt rostit de George G. Potra, director executiv al Fundafliei Europene Titulescu, la
lansarea lucrærii Pro øi contra Titulescu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Enciclopedicæ,
Bucureøti, 2002, Casa Titulescu, Bucureøti, 17 martie 2003.
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pentru cuvintele alese pe care le°a rostit aici, cuvinte ce mæ îndatoreazæ
profund intelectual øi sufleteøte.

L°am invocat øi îl invoc ca profesor, cæci øtiu prea bine — aøa cum se
întâmpla cu Patronul nostru, al tuturor — cæ a considerat øi consideræ cæ,
din toate cele ce le°a fæcut øi viafla l°a obligat sæ le træiascæ, cea mai apropiatæ
inimii sale i°a fost øi îi este misiunea de profesor.

Rog pe distinøii mei colegi øi prieteni, oameni cu multæ øtiinflæ de carte
— dl Valeriu Râpeanu, dna Georgeta Filitti, dl Marcel Popa — care s°au
aplecat asupra lucrærii ce se lanseazæ, sæ primeascæ modestele mele mulflumiri
pentru analizele lor pertinente, pentru sublinierile înflelepte øi sugestiile utile,
pentru solidaritatea lor ce mæ face sæ resimt cu putere o îmbærbætare realæ
pentru tot ceea ce°mi propun sæ fac øi Dumnezeu îmi va îngædui sæ pot
duce la capæt.

Acest demers personal øi°a væzut materializarea în cadrul unui program
editorial coerent pe care Fundaflia Europeanæ Titulescu l°a urmærit la
împlinirea a 120 de ani de la naøterea ilustrului nostru predecesor, program
cu o continuitate care avem temeiuri sæ afirmæm cæ nu va fi niciodatæ o
afirmaflie færæ acoperire.

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

Venerabilul acad. Dan Berindei, øeful Secfliei de Øtiinfle Istorice a Acade-
miei Române, are un loc aparte în sufletul meu pentru suportul intelectual
øi moral ce mi°a acordat în momentul în care aceastæ carte risca sæ ræmânæ
doar un proiect, cu doar mici øanse de a putea fi publicat.

Refuz sæ cred fie chiar øi o clipæ cæ afli putea considera fastidioasæ enu-
merarea celor ce mi°au dat concursul în diverse feluri, fie cæ a fost vorba
de rafinafli traducætori — øi amintesc pe dna Delia Ræzdolescu, dl Costin
Popescu, dl Øerban Tanaøoca, dl Øtefan Unatinski —, de un cunoscut artist
fotograf øi inspirat grafician, øi°l evoc pe dl Adrian Popescu, de un
tehnoredactor de referinflæ pentru profesionalismul øi rigoarea sa, dna Ofelia
Coøman, fie cæ a fost vorba de numeroase persoane care mi°au dat informaflii
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utile pentru a desluøi evenimente øi a reconstitui în amænunt biografii ale
unor personalitæfli de mult dispærute.

Læsafli°mæ sæ mulflumesc sofliei mele, Ana Potra, redactorul acestei cærfli,
færæ al cærei suport moral øi færæ a cærei conlucrare discretæ, dar statornicæ
øi eficientæ, lucrarea de faflæ ar fi fost mult mai greu de dus la capæt.

Aø dori sæ væ împærtæøesc câte ceva din anatomia øi fiziologia demersului
ce a condus la aceastæ lucrare.

În 1966, mai timid, în 1982, mai îndræznefl, am fæcut cunoscute publi-
cului românesc — øi nu doar lui — mærturii ale ecourilor pe care viafla øi
opera lui Nicolae Titulescu le°a avut în rândurile contemporanilor.

Au fost mulfli ani de tæcere, dupæ înlæturarea sa nedreaptæ, la 29 august
1936, øi, cu atât mai mulfli, dupæ moartea sa prematuræ, la 17 martie 1941.

Nu°mi propun în niciun fel sæ periodizez øi sæ analizez „Tæcerea“ care
a îngheflat cu frigul ei câteva decenii de istorie româneascæ, împiedicându°ne
sæ øtim, noi, cei care i°am urmat marelui „Tit“, care øi cum a fost camera
de rezonanflæ de care a beneficiat omul politic øi diplomatul român atât în
flaræ, cât øi în stræinætate.

Dacæ în anii 1936–1944 øi 1947–1966, numele lui Nicolae Titulescu
a fost uitat uneori, øi împiedicat sau prohibit adesea, în perioada 1944–1947
øi 1966–1982, atât de diferite ca substanflæ, cadru istoric øi politic, intern
øi internaflional, s°au produs unele deschideri — mai întotdeauna deter-
minate øi susflinute, însæ, de rafliuni ideologice øi de interese partizane, în
spatele lor regæsindu°se, deopotrivæ, nu puflin oportunism.

Considerând cæ a fost un nedreptæflit, calificat în toate felurile de unii
sau alflii, am considerat drept un act de justiflie sæ identific, sæ selectez øi sæ
aduc la cunoøtinfla publicæ gândurile, opiniile øi aprecierile dedicate de
oameni politici, diplomafli, savanfli øi scriitori ø.a., care l°au cunoscut direct
øi i°au fost contemporani.

Dupæ reuøita de a°l readuce pe Nicolae Titulescu în actualitate — øi a
fost un efort de câteva decenii, în care s°au regæsit solidar istorici, juriøti,
diplomafli, politologi, scriitori, ziariøti, efort care a trebuit sæ depæøeascæ,
mai tot timpul, reticenfle øi rezistenfle, iar de la un anumit moment aproape
un zid al nimicniciei oficiale, care nu mai permitea nimic ce putea aduce,
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fie chiar øi din istorie, un factor concurent — m°am convins cæ se impunea
o renunflare deschisæ øi tranøantæ la o abordare schematicæ, abordare în care
binele øi ræul, lumina øi umbra, nu apæreau niciodatæ împreunæ, conco-
mitent, alterând astfel proiecflia realæ a omului politic, a diplomatului, a
omului pur øi simplu care a fost Nicolae Titulescu.

Aøa fiind, vefli gæsi în paginile acestui volum oameni cu atitudini opuse:
partizani, colaboratori øi susflinætori ai lui Nicolae Titulescu; opozanfli øi
duømani ireductibili, constanfli sau doar pasageri, din interitor, ca øi din
exterior, sub semnæturi dând expresie unei palete de orientæri øi interese
politice, economice øi militare foarte diverse, largul diapazon de atitudini
øi poziflii fiind indispensabil pentru a înflelege tensiunea, dramatismul øi
tragismul destinului politic al marelui nostru înaintaø.

Selecflia pe care o supun atenfliei este un demers deschis, susceptibil sæ
fie continuat øi dezvoltat, atât de noi, cât øi de alflii, oferind noi deschideri
spre un univers dispærut, adæugând cu fiecare paginæ relevantæ noi unghiuri
de abordare, noi temeiuri pentru a se aprecia sau regândi un demers, o
acfliune, un eveniment, o relaflie umanæ sau politicæ, pentru a depæøi
aparentul øi a pætrunde cu adeværat realul.

Numeroase pagini, la nivelul probelor identificate sau la cel al mærturiilor
identificabile la fel de interesante, pot øi trebuie sæ se adauge la acest dosar
cu titlu pe deplin justificat øi relevant: Pro øi contra Titulescu.

Am flinut sæ subliniez în mai multe rânduri varietatea surselor identifi-
cate øi folosite, diversitatea opiniilor øi pozifliilor autorilor lor, sorgintea øi
dinamica, aria de expresie, de la principiu la concret.

Indiferent de direcflia cæreia îi aparflin, în ele se regæsesc opinii øi judecæfli
privind dimensiunea gândirii øi substanfla acfliunii sale politice, dar øi opinii
øi comentarii privind intelectul, caracterul, temperamentul.

Nu am insistat — øi cu atât mai puflin o voi face astæzi — asupra niciuneia
dintre aceste categorii, læsînd cititorului descoperirea lor, propria judecatæ,
posibilitatea de a compara sursele øi evaluærile, de a le confrunta valoarea
øi autenticitatea, importanfla lor ca izvor pentru cercetærile de istorie, socio-
logie, literaturæ.
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Comparând opiniile forflelor din interiorul flærii, cu cele din exteriorul
ei vom constata nu pufline identitæfli, care trimit nu doar la o comunitate
de gândire, ci øi la centre comune de influenflæ øi comandæ din exterior.

Nu afirm în niciun fel cæ tofli adversarii lui Nicolae Titulescu din interior
— øi au fost printre aceøtia unele figuri politice de mare relief — s°ar fi
situat în mod deliberat pe poziflii antinaflionale, chiar atunci când evolufliile
ulterioare le°au infirmat judecæflile øi opfliunile.

Au fost — pe lângæ personalitæflile care aveau credinfle øi opinii adverse
lui Nicolae Titulescu — nu puflini condotieri politici, oameni înregimentafli
din întâmplare, interes sau pur øi simplu inconøtienflæ în curente de acfliune
care duceau flara spre nicæieri.

Corul adversarilor din interior a atacat probleme grave (orientarea politicii
externe, validitatea actelor concrete naflionale sau departamentale — mer-
gând de la negocieri într°o direcflie sau alta pânæ la subscrierea la acte øi
acfliuni însemnând stabilirea de relaflii politico°diplomatice, de la adeziunea
la structuri øi organisme regionale sau continentale pânæ la poziflii în
momente de crizæ instituflionalæ, de la confruntæri politice sau militare pe
plan continental pânæ la controlul parlamentar al politicii externe titu-
lesciene), dar øi aspecte øi faflete mærunte, derizorii la vremea lor øi cu atât
mai mult în timp.

Nu poate scæpa observafliei cæ în rândurile adversarilor din interior s°au
numærat nu doar forfle øi personalitæfli din opoziflie, ci øi din interiorul echipei
(cercurilor) guvernamentale, care nu i°au împærtæøit (pentru a folosi un
eufemism) unele dintre opfliuni, care s°au delimitat (unii) de sau i°au con-
damnat (alflii) intransigenfla unor poziflii øi atitudini, care i°au incriminat
depæøirea ariei intereselor naflionale øi angajarea într°o politicæ la scaræ
continentalæ, care s°ar fi îndepærtat de vocaflia naflionalæ, interesele øi posi-
bilitæflile flærii, care i°au reproøat, mergând mai departe, îndepærtarea de
interesele româneøti, ocolirea øi refuzul controlului parlamentar, caracterul
personal al politicii øi acfliunii diplomatice, folosirea abuzivæ a banilor publici,
subordonarea în interes propriu (nu neapærat personal) a structurilor
Ministerului Afacerilor Stræine øi a unor agenflii de presæ, reviste øi ziare,
româneøti øi stræine.

404

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 404



Cei mai înræifli duømani ai sæi nu s°au sfiit sæ°l acuze de necunoaøterea
øi trædarea intereselor naflionale, de comunism, de pactizare cu boøevicii øi
iudeo°masoneria, de sabotare a regimului monarhic, neuitând sæ°l incri-
mineze pentru prodigalitate, verbiaj steril, exhibiflionism politic, egoism,
spirit irascibil, intoleranflæ, comoditate, lene intelectualæ, superficialitate,
indisciplinæ, promovarea unui stil ocult, inconsistenfla declarafliilor publice,
declinarea responsabilitæflii faflæ de acte de guvernare sau pentru poziflii øi
atitudini exprimate în foruri internaflionale sau în negocieri bi øi multilaterale
ø.a.

Nu°mi propun în niciun fel sæ inventariez aici øi cu atât mai puflin sæ
contracarez capetele de acuzare ale duømanilor lui Nicolae Titulescu.

Am evocat unele dintre ele — dintre cele mai acute øi cele mai frecvente
— pentru a putea afirma, cu deplinæ ræspundere, cæ Nicolae Titulescu s°a
aflat în centrul unei uriaøe campanii ostile, forflele constitutive acflionând
nu de pufline ori convergent øi sistematic pentru înlæturarea sa din viafla
politicæ.

Nicolae Titulescu a fost considerat de regimurile hitlerist øi fascist ca øi
de cele prohitleriste øi profasciste, drept un inamic public, fiind înscris pe
lista proiectatelor lor asasinate politice, a structurilor extremiste, teroriste,
fie cæ s°au numit ustaøi, fie cæ s°au numit legionari.

Oricare dintre mærturiile care se regæsesc în aceastæ selecflie, mai ales øi
în primul rând cele care au un caracter politic, trebuie judecate în contextul
istoric dat, impunând o corelare cu altele øi altele, fie având aceeaøi sursæ,
dar produse altcândva, fie având surse diferite, dar produse concomitent.

Limitându°mæ la establishment-ul politic românesc al perioadei interbelice,
trebuie subliniat cæ poziflii având una øi aceeaøi semnæturæ surprind în nu
pufline cazuri nu atât prin duømænia irepresibilæ a autorilor, cât prin liche-
lismul lor desævârøit, cæci aceøtia subscriu, la foarte mic interval, la demersuri
total opuse ca substanflæ øi sens, ca limbaj øi tonalitate ø.a.m.d.

Cu certitudine, paginile acestui volum lasæ loc în mod firesc altor øi altor
comentarii. Cu cât mai echilibrate, cu atât mai bine. Cu cât mai adeværate,
cu atât mai necesare.
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Cæci dacæ, din ignoranflæ, superficialitate sau subiectivism, se va proceda
la extrapolæri deformante, scopul de a deschide o perspectivæ mai amplæ
asupra unui om, a unei opere, a unei epoci, nu va fi doar alterat, ci chiar
compromis øi abandonat.

Dafli°mi voie sæ mulflumesc încæ odatæ tuturor celor prezenfli pentru
prefluirea ce afli arætat°o constant Fundafliei Europene Titulescu, proiectelor
øi slujitorilor ei, repetând finalul unui Cuvânt înainte:

Dedic acest volum celui mai mare diplomat român pe care l°a avut aceastæ
flaræ, un Om care — dupæ spusele fericite ale unui contemporan al sæu —
„n°a suferit de modestia de a fi român“.
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Editorii mi°au solicitat câteva rânduri de însoflire øi întâmpinare a acestui
volum. 

O fac cu toatæ plæcerea øi, într°un fel, ca o datorie moralæ.
Mæ întorc cu gândul la începutul anilor ’90, când în viafla politicæ øi øti-

inflificæ, româneascæ øi internaflionalæ, îøi fæcea apariflia Fundaflia Europeanæ
Titulescu.

Demers necesar øi generos, næscut din prefluire øi dragoste pentru marele
nostru înaintaø, Fundaflia Europeanæ Titulescu s°a impus, în peste un de-
ceniu de existenflæ, ca un reper acflional, de mare altitudine intelectualæ øi
moralæ, onorând cu devotament exigenflele actelor fundamentale care s°au
aflat la originea ei.

Nu este nici în intenflia mea øi nici nu este aici locul de a face istoria
acestor ani ai Fundafliei Europene Titulescu, care au marcat viafla tuturor
celor care øi°au legat gândurile øi preocupærile de tot ceea ce s°a împlinit
aici sub semnul speranflei, al dorinflei permanente de a descoperi øi redes-
coperi, de a dærui conøtiinflei publice româneøti øi universale idei ce ne°au
fost læsate moøtenire øi pe care timpul risca sæ le piardæ prin uitare.

Am simflit de timpuriu — alæturi de atâflia alfli oameni pe care îi fræmântæ
durata — nevoia de a face ceva aparte, poate doar ce este drept øi necesar,
pentru Titulescu, o minte øi un suflet care nu înceteazæ dincolo de veac sæ
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iradieze lumina asupra acelor ce au supraviefluit încercærilor nefericite ale
confruntærii cu nimicnicia, ignoranfla, egoismul øi intoleranfla.

Am øtiut de atunci — læsându°mæ o clipæ prizonier poeziei øi muzicii,
iar mai apoi rob al istoriei, dreptului, sociologiei, diplomafliei øi de un timp
încoace înaltei politici — cæ Titulescu trebuie aøezat alæturi de Eminescu
øi Blaga, Iorga øi Pârvan, Caragiale øi Rebreanu, de Enescu øi Brâncuøi, de
tofli ceilalfli titani ai neamului românesc, pe care nu vom obosi niciodatæ
sæ°i evocæm øi sæ°i omagiem, nu doar pentru ceea ce au fost — øi poate ar
fi destul —, ci øi pentru faptul cæ ræmân alæturi de noi prin spirit.

Decenii la rând, opera lui Titulescu ne°a fost furatæ, ca a atâtor altora,
fæcându°ne mai særaci, lipsindu°ne ceva din ideal øi demnitate.

La numai câteva luni dupæ crearea Fundafliei Europene Titulescu, care
prin Actul constitutiv statua tipærirea operei øtiinflifice øi politico°diplomatice
a lui Titulescu, confratele George G. Potra, cu vechi øi prestigioase state
de serviciu de cercetætor øi editor, îmi prezenta — pe când îndeplineam
funcflia de ministru de Externe, cea mai copleøitoare demnitate pentru mine,
cæci stæteam pe acelaøi scaun de unde oficiaseræ Mihail Kogælniceanu, Take
Ionescu, Ion I.C. Brætianu, I.G. Duca, Nicolae Titulescu, Grigore Gafencu
— Proiectul publicærii integrale a Operei politico°diplomatice a lui Nicolae
Titulescu.

Am træit cu emoflia momentul, am îmbræfliøat proiectul cu toatæ cældura,
deplin devotament øi neslæbitæ energie, øtiind cæ nu va fi nici lesnicios øi
nici rapid împlinit, cæ va presupune dæruire øi sacrificiu øi, pe deasupra
tuturor, ne va cere forfla moralæ pentru a trece peste øi dincolo de toate
neajunsurile previzibile øi imprevizibile.

Editorii volumului de faflæ evocæ cu rigoare øi fidelitate filmul eforturilor
consacrate tipæririi operei politico°diplomatice a „Patronului“ diplomafliei
româneøti, acel an de referinflæ care a fost 1966, când intelectuali de marcæ,
istorici, juriøti øi diplomafli români au reuøit sæ întredeschidæ poarta, pentru
o clipæ, lui Titulescu, dincolo de care noi generaflii îndræzneau øi træiau setea
de a se întâlni cu pærinflii noøtri fondatori.

Timp de aproape un sfert de secol intelectualitatea româneascæ nu a
abandonat acest proiect ca pe niciunul din celelalte menflionate sau sugerate
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mai sus. Oficialitæflile regimului totalitar n°au încurajat însæ — pentru a
apela la un eufemism — tipærirea integralæ a lui Titulescu. Departe de a°i
cunoaøte opera politico°diplomaticæ, acestea bænuiau — øi aveau de astæ
datæ dreptate — cæ ea era mai mult decât incomodæ, de°a dreptul periculoasæ,
prin ideile sale „subversive“ despre libertate, democraflie, viaflæ politicæ,
pluripartitism øi parlamentarism, apartenenfla øi ataøamentul la valorile
occidentale, Europa unicæ, spiritualizarea frontierelor ø.a. Neputându°l
ignora de°a dreptul, oficialitæflile regimului totalitar l°au adus în unele
momente în prim°plan, din rafliuni de politicæ internæ øi de politicæ externæ,
în jocul lor oportunist folosindu°i abuziv øi fraudulos ideile. Contrar pro-
priilor intenflii, toate aceste momente au dus la deschiderea unei cutii a
Pandorei, apelul public, din ce în ce mai deschis exprimat, la Titulescu, la
cel adeværat øi integral, fiind revendicat ca un drept individual øi naflional.
Intelectualitatea româneascæ l°a onorat pe marele nostru înaintaø øi s°a onorat
øi pe sine, în ciuda tuturor opreliøtilor øi restricfliilor, cu pagini remarcabile,
care îøi pæstreazæ deplina valoare dincolo de conjuncturile în care au putut
fi elaborate øi publicate.

Anii de existenflæ ai Fundafliei Europene Titulescu nu au fost nici pe
departe totdeauna roz. Dezinteresul unor oficialitæfli — tocmai din partea
acelora care erau chemate sæ apere funcflia øi sæ asigure funcflionalitatea acestei
înalte instituflii de øtiinflæ øi culturæ, sæ°i arate îndatorare øi prefluire omului
politic øi diplomatului Titulescu — a fæcut ca Fundaflia Europeanæ Titulescu
sæ traverseze momente de nesiguranflæ øi stagnare.

Faptul cæ nu°mi revine ræspunderea pentru aceste stæri de lucruri — fiind
îndepærtat un timp, prin jocuri de culise, de la conducerea acestei Fundaflii,
de a cærei constituire mi°am legat cu cinste øi devotament numele — nu
mæ face sæ resimt mai puflin tristeflea pentru un hiatus nedrept øi nefericit
în evoluflia acestei instituflii care, în numele interesului naflional, trebuia øi
trebuie sæ funcflioneze normal dincolo de orice schimbæri de guverne øi
persoane.

La împlinirea a 120 de ani de la naøterea ilustrului nostru compatriot,
Fundaflia Europeanæ Titulescu øi°a relansat activitatea într°un mod specta-
culos. De atunci încoace au fost inifliate, organizate øi patronate, atât în
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flaræ, cât øi în stræinætate, adeværate evenimente — s°au vernisat expoziflii,
færæ precedent ca tematicæ øi amploare, expoziflii de carte, de fotografii øi
documente, în capitale øi metropole ale lumii de pe toate continentele; s°au
dezvelit statui, busturi øi efigii la instituflii cu vocaflie universalæ; au fost
susflinute conferinfle în organizaflii internaflionale, la celebre universitæfli,
instituflii øi centre academice; s°au lansat cærfli prestigioase.

Toate au purtat un nume: Titulescu.
Timpul scurs de atunci încoace confirmæ o perspectivæ superioaræ asupra

rostului Fundafliei Europene Titulescu, posibilitatea de adaptare øi readap-
tare la formule de organizare øi funcflionare, care sæ asigure, dincolo de
conjuncturi, continuitate, coerenflæ, dinamicæ, o abordare programaticæ øi
sistemicæ a problematicii titulesciene, în particular, a celei internaflionale,
în general, în legæturæ nemijlocitæ cu mediile academice øi diplomatice din
flaræ øi stræinætate, o înflelegere profundæ øi o proiecflie convingætoare a
sensului øi substanflei demersului ideatic pe care îl avem în vedere, o percepflie
plinæ de receptivitate øi consideraflie a procesului european de astæzi.

Am azi satisfacflia de a constata cæ la Casa Titulescu — rectitoritæ la
împlinirea a 120 de ani de viaflæ ai „Patronului“ — se simte un puls nou,
un loc de vibraflie intelectualæ autenticæ, cæ aceasta a devenit o tribunæ
prestigioasæ de idei øi un laborator fertil de cercetare, un spafliu de con-
vivialitate øi confort sufletesc pe care l°aø dori extins în cât mai multe centre
de culturæ.

Am scris øi am vorbit în mai multe rânduri despre aparifliile editoriale
de pânæ acum ale Fundafliei Europene Titulescu, evidenfliindu°le origina-
litatea, ineditul, profesionalismul, camera de rezonanflæ, prestigiul naflional
øi internaflional. De fiecare datæ — øi meritau — le°am relevat autoritatea
de evenimente.

Volumul de faflæ este o confirmare øi o prelungire a acestui spirit, de astæ
datæ într°un demers de mare complexitate øi anverguræ cæruia actualii editori
îi fac de fapt o nouæ inaugurare.

Prefafla øi Nota asupra edifliei semnate de editori mæ dispenseazæ de multe
remarci øi sublinieri.
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Ca cercetætor øi profesor, ca om de øtiinflæ øi ca om politic, îndræznesc
sæ cred cæ am, prin formaflie øi experienflæ, prin cunoaøterea profundæ a
domeniului, în particular, øi a spafliului cultural românesc, în general, deplina
autoritate de a formula o judecatæ de valoare øi în acest caz.

Mæ voi limita doar — aøa cum sugeram mai sus — la a saluta curajul
întreprinderii, amploarea øi complexitatea demersului, profesionalismul
desævârøit al editorilor øi colaboratorilor, standardele înalte urmærite øi atinse,
de o echipæ în care seniori øi juniori se unesc în mod fericit în urmærirea
programului de tipærire a Operei politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu.

Istorici, sociologi, juriøti, diplomafli, români øi stræini, au pe masæ, prin
acest prim volum, dosarul unui an de existenflæ, poate nu cel mai dens, dar
oricum fertil øi dramatic, plin de idei øi fapte, de inifliative curajoase øi
proiecte îndræznefle, vizând arhitectura politicii externe a flærii noastre øi
ansamblul problematicii europene de dupæ Primul Ræzboi Mondial.

Documentele inserate, comentariile øi notele care le însoflesc servesc
deopotrivæ cunoaøterii biografiei politice a lui Nicolae Titulescu øi
aprofundærii direcfliilor de politicæ externæ øi obiectivelor diplomatice
româneøti din perioada interbelicæ. Øtiu cæ ne aflæm cu acest volum la
reluarea unui proiect ambiflios øi de mult timp dorit. La primul pas. Voi
spune øi eu ca orice român: mai bine mai târziu decât niciodatæ. Faptul
indubitabil cæ trebuie sæ°l urmærim øi sæ°l ducem la capæt, faptul cæ sunt
øi cæ vor fi impedimente de ordin birocratic, financiar øi uman, faptul cæ
dupæ ani øi ani numeroase documente care îl privesc direct pe Nicolae
Titulescu se aflæ încæ în stræinætate, ceea ce presupune investigarea øi aducerea
lor în România, cel puflin în copie, pentru a le fructifica integral, toate acestea
øi multe altele, faptul cæ amploarea øi diversitatea pieselor din fondul
documentar, acoperind o vastæ paletæ problematicæ, de strictæ specialitate,
impune apelul la nu puflini alfli cercetætori, se cer înflelese, invitæ la o largæ
solidaritate øi la un sprijin prompt øi substanflial pentru a face ca demersul
început astæzi sæ°l putem duce la bun sfârøit mâine. Este o datorie faflæ de
cei ce au fost øi un dar pentru generafliile actuale øi viitoare. Ne vom regæsi
cu toflii în aceastæ operæ de interes naflional øi ne vom simfli cu toflii mai
bogafli prin ideile øi faptele bune care ne°au fost læsate moøtenire.
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La capætul acestor rânduri, pe care le scriu cu bucurie, flin sæ exprim încæ
odatæ satisfacflia de a putea saluta acest volum de referinflæ, de a°i felicita
pe editori øi pe colaboratorii lor, de a le mulflumi tuturor pentru devota-
mentul cu care s°au dæruit acestui demers care ne onoreazæ pe noi tofli.

Am temei sæ cred încæ odatæ cæ suntem pe calea cea bunæ.
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Stimafli colegi,
Doamnelor øi domnilor,
Mæ bucur sæ constat de fiecare datæ un lucru îmbucurætor. Casa Titulescu

devine din ce în ce mai micæ. Existæ tot mai mult interes øi aceastæ salæ
care, uneori, mi se pærea suficient de încæpætoare pentru întâlnirile noastre,
pare acum cæ are pereflii prea strâmfli. Va trebui sæ ne gândim cândva, în
viitor, la formule care sæ ne permitæ sæ avem mai mulfli invitafli.

Evenimentul de astæzi este cu totul special. Pentru mine el are o
semnificaflie cu totul deosebitæ. Acest proiect ar fi trebuit, poate, sæ înceapæ
în 1992. Atunci am pus bazele acestui proiect. Din pæcate, n°am reuøit în
anii urmætori sæ°i dæm suficientæ atenflie øi nu am reuøit sæ finalizæm aceste
lucræri. De aceea, consider cæ acest prim volum lansat astæzi reprezintæ înainte
de toate certitudinea cæ efortul pe care l°am demarat va continua. Suntem
acum obligafli sæ ducem pânæ la capæt aceastæ întreprindere extrem de
importantæ pentru istoria politicæ a României øi pentru istoria politicæ a
nafliunii noastre.

La împlinirea a 120 de ani de la naøterea ilustrului nostru compatriot,
Fundaflia Europeanæ Titulescu øi°a relansat activitatea într°un mod specta-
culos. De atunci încoace au fost inifliate, organizate øi patronate, atât în
flaræ, cât øi în stræinætate, adeværate evenimente.
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Toate au purtat un nume: Titulescu.
Timpul scurs de atunci încoace confirmæ o perspectivæ superioaræ asupra

rostului Fundafliei Europene Titulescu, posibilitatea de adaptare øi readap-
tare la formule de organizare øi funcflionare, care sæ asigure, dincolo de
conjuncturi, continuitate, coerenflæ, dinamism, o abordare programaticæ
øi sistemicæ a problematicii titulesciene, în particular, a celei internaflionale,
în general, în legæturæ nemijlocitæ cu mediile academice øi diplomatice din
flaræ øi stræinætate, o înflelegere profundæ øi o proiecflie convingætoare a
sensului øi substanflei demersului ideatic pe care îl avem în vedere, o percepflie
plinæ de receptivitate øi consideraflie a procesului european de astæzi.

Înflelegem din ce în ce mai profund cæ rostul nostru, al Fundafliei Euro-
pene Titulescu, nu mai este doar de a omagia, de a menfline vie, în opinia
publicæ româneascæ øi internaflionalæ, lucrarea, spiritul, contribuflia de excep-
flie a omului politic øi a diplomatului care a fost Nicolae Titulescu, dar øi
de a clædi o punte în timp între eforturile pe care societatea româneascæ le°a
fæcut în perioada dintre cele douæ ræzboaie øi perioada în care træim acum.

Am azi satisfacflia de a constata cæ la Casa Titulescu — rectitoritæ la
împlinirea a 120 de ani de viaflæ ai „Patronului“ — se simte un puls nou,
un loc de autenticæ vibraflie intelectualæ, cæ aceasta a devenit o tribunæ presti-
gioasæ de idei øi un laborator fertil de cercetare, un spafliu de convivialitate
øi confort sufletesc pe care l°aø dori extins în cât mai multe centre de culturæ.

Am scris øi am vorbit în mai multe rânduri despre aparifliile de pânæ acum
ale Fundafliei Europene Titulescu, evidenfliindu°le originalitatea, ineditul,
profesionalismul, camera de rezonanflæ, prestigiul naflional øi internaflional.
De fiecare datæ — øi meritau — le°am relevat autoritatea de eveniment.

Træiesc cu emoflie momentul lansærii primului volum din colecflia Opera
politico°diplomaticæ a lui Nicolae Titulescu, o confirmare øi o prelungire a
spiritului de care vorbeam mai sus, într°un demers de mare complexitate
øi anverguræ cæruia actualii editori îi fac de fapt o nouæ inaugurare.

Îmi aduc aminte cu câtæ febrilitate cæutam, în perioada în care eram
student sau cercetætor la Institutul de Cercetæri Juridice, pufline cærfli despre
Nicolae Titulescu, colecfliile de discursuri, de documente juridice sau diplo-
matice; coperflile începuseræ sæ se strice, iar paginile începuseræ sæ se desprindæ
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dintre ele. Sunt atâtea momente de excepflie pe care fiecare dintre noi le
memoreazæ probabil acum, în momentul în care reuøim, pentru prima datæ,
sæ pornim foarte serios un proiect de anverguræ. Cu siguranflæ, nu va fi vorba
de o selecflie, în mod inevitabil subiectivæ, ci de o lucrare care înseamnæ,
de fapt, cunoaøterea complexæ a ceea ce a însemnat Nicolae Titulescu în
epocæ øi ceea ce reprezintæ el pentru istoria noastræ politicæ.

Cred cæ lansarea primului volum din opera politico°diplomaticæ a lui
Nicolae Titulescu reprezintæ nu doar o recuperare necesaræ, ci øi un eveni-
ment cultural. Ea este, în acelaøi timp, un eveniment politic. De ce sæ nu
recunoaøtem acest lucru. Încercæm nu numai sæ ne amintim øi sæ ne prefluim
trecutul, dar øi sæ reconstruim tradiflia unei miøcæri intelectuale øi a unei
orientæri politice proeuropene, caracteristice întregii istorii moderne a
României.

Decenii la rând, opera ilustrului nostru înaintaø ne°a fost ocultatæ sau
furatæ, ca a atâtor altora, fæcându°ne mai særaci, lipsindu°ne ceva din ideal
øi demnitate. Este important acum sæ restituim în totalitate aceastæ amplæ
operæ. Cu siguranflæ, lucrarea va cere øi se va întinde pe mulfli ani øi ar avea
mai multe volume.

Am susflinut — departe de a fi primul øi departe de a fi singular, aflân-
du°mæ alæturi de atâflia alfli oameni pe care îi fræmântæ durata — nevoia
de a face ceva aparte, poate doar ce este drept øi necesar pentru Nicolae
Titulescu, o minte øi un suflet care nu înceteazæ dincolo de veac sæ iradieze
încredere øi speranflæ asupra celor ce au supraviefluit încercærilor nefericite
ale confruntærii cu nimicnicia, ignoranfla, egoismul øi intoleranfla.

Împærtæøesc convingerea cæ Titulescu trebuie aøezat alæturi de Eminescu
øi Blaga, Iorga øi Pârvan, Caragiale øi Rebreanu, de Enescu øi Brâncuøi, de
tofli ceilalfli titani ai neamului românesc, pe care nu vom obosi niciodatæ
sæ°i evocæm øi sæ°i omagiem, nu doar pentru ceea ce au fost — øi poate ar
fi destul —, ci øi pentru faptul cæ ræmân alæturi de noi prin spirit.

Poate mai mult decât tofli ceilalfli, Titulescu este receptat øi considerat
drept contemporanul nostru.

Dacæ mæ aplec astæzi cu precædere asupra actualului moment editorial,
nu subapreciez øi cu atât mai mult nu ignor tot ceea ce au încercat øi înfæptuit
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în ultimele patru decenii, întru restituirea operei lui Nicolae Titulescu, o
pleiadæ întreagæ de istorici, diplomafli, juriøti, sociologi, filosofi, scriitori.

Cu onestitate øi acribie, editorii lucrærii astæzi lansate reconstituie parcursul
efortului întreprins de atunci pânæ în prezent, de recuperare — prin
identificare øi editare — a unui volum cât mai mare de documente Titulescu,
în linii generale øi momente substanfliale, trecând în revistæ hotærâri, proiecte,
ample culegeri de documente, de varii tipuri, editate în diverse perioade,
dar øi apariflii aleatorii, nu puflin importante, fracturi impuse în timp de
cenzura ideologicæ, decenii la rând, sau blocajul birocratic, în care s°a reunit
diletantismul unor nechemafli cu dezinteresul altora, care au dus lâncezeala
pânæ la abandon, fæcând ca munca celor capabili øi doritori sæ publice acest
corpus de documente, cu valoare naflionalæ øi internaflionalæ, sæ nu°øi gæseascæ
ani de zile fructificarea øi finalizarea.

Dintr°o asemenea perspectivæ va putea fi mai bine înfleles demersul
øtiinflific actual ce îøi dæ întâlnire azi cu lumea academicæ øi opinia publicæ,
vor fi apreciate mai exact locul, rostul øi valoarea sa, elementele de conti-
nuitate, dar øi ceea ce distinge volumul ce se lanseazæ acum de cele anterioare
— prin amploare, construcflie, rigoare øi flinutæ.

În aceastæ serie de volume îøi vor gæsi locul numeroase documente inedite,
unele dintre ele recuperate din arhive øi biblioteci, la care pânæ acum nu
am avut acces. La capætul vizitei sale în Statele Unite ale Americii, domnul
George G. Potra a adus în xerocopii întregul fond Titulescu de la Hoover
Archives. Acest lucru este important pentru noi întrucât vom reuøi astfel
sæ°l restituim pe Nicolae Titulescu într°o nouæ dimensiune, ca rezultat al
încercærii de cuprindere exhaustivæ a operei sale.

Restituirea operei lui Nicolae Titulescu ræspunde unei necesitæfli. Ca om
politic øi ca vizionar, dincolo de realitæflile româneøti, ca diplomat, ca purtætor
de cuvânt al intereselor statului român la nivel internaflional øi ca avocat
al orientærii europene øi moderne a României, Nicolae Titulescu este, pe
bunæ dreptate, receptat øi considerat drept un contemporan prin ideile, prin
gândurile, prin valorile pe care le°a promovat.

Recuperarea operei sale reprezintæ în foarte mare mæsuræ øi o îmbogæflire
a spafliului nostru axiologic, a modului în care noi ne raportæm în acest
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moment la ceea ce înseamnæ Europa, nu atât din punct de vedere geografic,
ci, mai ales, la ceea ce noi credem cæ înseamnæ Europa din punctul de vedere
al valorilor pe care dorim sæ le interiorizæm.

Ca cercetætor øi profesor, ca om de øtiinflæ øi ca om politic, îndræznesc
sæ cred cæ am, prin formaflie øi experienflæ, prin cunoaøterea profundæ a do-
meniului, în particular, øi a spafliului românesc, în general, deplina autoritate
de a formula o judecatæ de valoare øi în acest caz.

Prefafla øi nota asupra edifliei, semnate de editori, mæ dispenseazæ de multe
remarci øi sublinieri.

Øi totuøi, câteva se impun.
Mæ voi limita doar la a saluta curajul întreprinderii, amplitudinea øi

complexitatea demersului, profesionalismul desævârøit al editorilor øi
colaboratorilor, standardele urmærite øi atinse, de o echipæ în care seniori
øi juniori se unesc în mod fericit în urmærirea programului de tipærire a
Operei politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu.

Doresc astæzi sæ mulflumesc editorilor acestui volum, tuturor celor care
au colaborat direct sau indirect, istorici, diplomafli, juriøti, sociologi, filosofi,
scriitori, bineînfleles redactorilor øi traducætorilor pentru devotamentul lor,
pentru competenfla lor, pentru stæruinfla øi efortul dedicate dezgropærii,
aproape arheologice, a ideilor, convingerilor, valorilor øi acfliunilor lui Nicolae
Titulescu.

Revenind cu gândul la momentul lansærii acestui proiect, pe care l°am
îmbræfliøat cu toatæ cældura, cu deplin devotament øi cu neslæbitæ energie,
øtiind cæ nu va fi nici lesnicios øi nici rapid împlinit, cæ va presupune dæruire
øi sacrificiu øi, pe deasupra tuturor, ne va cere forfla moralæ pentru a trece
peste toate neajunsurile, previzibile øi imprevizibile, rememorez cu plæcere
reîntâlnirea cu colegul George G. Potra, un împætimit de Titulescu, auto-
ritate în materie, care øi°a asumat convingætor datoria de a face din aspiraflie
o realitate, meritând pentru aceasta elogiul nostru øi recunoøtinfla noastræ.
Lucrarea pe care o lansæm astæzi, în definitiv, øi rezultatul unei reîntâlniri.
Îl redescopær pe colegul George G. Potra într°o activitate arheologicæ neîntre-
ruptæ legatæ de Nicolae Titulescu. De fiecare datæ atrage atenflia asupra unui
nou document. De fiecare datæ prezintæ un text inedit, gæsit într°o bibliotecæ
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sau într°o arhivæ, øi mi se pare un lucru absolut extraordinar, pentru cæ,
probabil, Titulescu ar fi mult mai puflin cunoscut de cætre cei de astæzi,
dacæ nu ar fi avut øansa, într°un fel, de a urmærit într°un tunel al timpului,
atât de atent øi atât de stæruitor de cætre George G. Potra. Aceastæ împætimire
de Titulescu este, færæ îndoialæ, un dar care ne este fæcut nouæ. Cele douæ
pærfli ale acestui prim volum ne aratæ pânæ unde poate sæ meargæ pasiunea
øi, mai ales, faptul cæ, adeseori, pasiunea cæutærii se reîntoarce cætre societate,
aøa cum spuneam, ca un dar.

Prezentul volum înmænuncheazæ, dupæ mai mulfli ani de cercetare în
arhive, biblioteci, muzee øi colecflii particulare, din flaræ øi de peste hotare,
un numær semnificativ de documente — 383 — cele mai multe inedite,
care reconstituie øi restituie activitatea desfæøuratæ de Nicolae Titulescu în
perioada 6 iulie 1927–30 iulie 1928, ræstimp în care a deflinut, pentru prima
oaræ, conducerea Ministerului Afacerilor Stræine al României.

Istorici, sociologi, economiøti, finanfliøti, juriøti, diplomafli, români øi
stræini — cæci documentele au fost publicate în limbile în care au fost
redactate øi avansate — au pe masæ, prin acest prim volum în douæ pærfli,
însumând circa 1 350 de pagini, dosarul unui an de existenflæ, fertil øi
dramatic, plin de idei øi fapte, de inifliative curajoase øi proiecte îndræznefle,
vizând arhitectura politicii externe a flærii noastre øi ansamblul problematicii
europene de dupæ Primul Ræzboi Mondial cu care ne°am confruntat.

Volumul de faflæ prezintæ un interes ridicat øi pentru opinia publicæ, oferæ
informaflii øi consideraflii necesare înflelegerii stærilor de spirit din timpul
unor fræmântæri europene majore. Poate cæ øi acum træim astfel de fræ-
mântæri, pe care seisme ce se produc mai aproape sau mai departe de noi
deplaseazæ temele de discuflii dintr°o capitalæ în alta.

Documentele inserate în lucrare — telegrame, scrisori, rapoarte, memorii,
memorandumuri, note de lucru, ræspunsuri la interpelæri parlamentare,
intervenflii în cadrul sesiunilor Consiliului øi Adunærii Societæflii Nafliunilor,
conferinfle, declaraflii øi comunicate de presæ, interviuri, înalte decrete, decizii
ministeriale ø.a. —, cærora li s°au asociat comentarii øi note substanfliale,
servesc deopotrivæ cunoaøterii biografiei politice a lui Nicolae Titulescu øi
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aprofundærii direcfliilor de politicæ externæ øi obiectivelor diplomafliei româ-
neøti din perioada interbelicæ.

Toate acesta confirmæ cæ Titulescu nu era doar un fotograf al eveni-
mentelor, nu era doar un comunicator, el nu anunfla doar buletinul meteo
din Europa Occidentalæ. El træia timpul sæu istoric, el contribuia, într°un
fel, la destinul unei epoci în care, din pæcate, oamenii ei politici nu au øtiut
sæ gæseascæ cea mai bunæ direcflie de înflelegere øi concertare. Dar, sigur,
nu suntem aici pentru a judeca azi o epocæ, nu putem, din pæcate, sæ judecæm
nici mæcar perioada în care træim noi înøine; cum sæ încercæm cu ambiflie,
cu orgoliu, sæ mergem înapoi în timp pentru a privi, pentru a judeca, pentru
a judeca pe alflii? Putem cel mult sæ încercæm sæ schimbæm în bine, pe cât
cunoaøtem, pe cât øtim, ceea ce se întâmplæ în jurul nostru sau cu noi.

Timpul øi cadrul mæ obligæ sæ°mi refuz orice tentaflie de a stærui asupra
diversitæflii problematice, de a evoca momentele de vârf ale prezenflelor sale
pe scena politicæ europeanæ øi mondialæ øi cu atât mai puflin asupra labo-
ratorului construirii unor poziflii, asupra diapazonului færæ egal, cel puflin
pânæ la el, al contactelor politice øi diplomatice de mare relief, asupra
ecourilor generate în media internaflionalæ.

Dacæ cineva m°ar întreba care au fost motivele ce au determinat chemarea
lui Nicolae Titulescu la conducerea diplomafliei româneøti, n°aø face o amplæ
analizæ a conjuncturilor externe øi a rafliunilor interne, ci m°aø limita doar
la spusele lui Ion I.C. Brætianu, fæuritorul României moderne, atunci când,
în iulie 1927, îl prezenta pe mai tânærul sæu coleg de Cabinet funcflionarilor
din Ministerul Afacerilor Stræine: „Sunt ministru al Afacerilor Stræine de
numai câteva zile, dar în acest timp am fæcut lucrul cel mai important pe
care°l puteam face: vi l°am adus pe Titulescu ca øef!“ De la o asemenea
înælflime, judecata aproape scuteøte de explicaflii øi dezvoltæri. Modul absolut
elogios, sesizat chiar din acest detaliu, ne poate da o imagine claræ asupra
prestigiului lui Nicolae Titulescu în flaræ øi în stræinætate, deøi, tot din cærflile
domnului George G. Potra, aflæm cæ el nu a avut numai prieteni, ci øi
adversari, care l°au contestat în politica internæ sau în acfliunea externæ. Dacæ
judecæm drept, putem spune acum cæ Nicolae Titulescu a fost un vizionar
sau, în orice caz, cæ a încercat sæ se batæ pentru o anumitæ viziune, ceea ce
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este, pânæ la urmæ, la fel de important. Nu øtiu dacæ el øi°a imaginat foarte
clar viitorul Europei în 1940. Probabil cæ, mai curând, a suferit atunci din
cauza unor evoluflii pe care el însuøi nu a putut sæ le prevadæ sau nu a putut
sæ le influenfleze.

Pot spune, færæ nicio exagerare, cæ ceea ce poate pærea arid pentru unii,
pe mine însumi m°a delectat, fæcându°mæ sæ stærui asupra unor pagini pe
care îndræznesc sæ vi le supun øi dumneavoastræ atenfliei.

Mæ opresc, înainte de toate, asupra declarafliei de politicæ externæ fæcutæ
de Nicolae Titulescu la preluarea mandatului sæu, apreciind, la începutul
mileniului trei, cæ ea îøi pæstreazæ în esenflæ valabilitatea øi actualitatea, în
ciuda trecerii timpului, adicæ a schimbærilor pe care ræzboaiele, revolufliile,
crizele, economia, øtiinfla øi demografia le°au adus în geografia politicæ øi
în raporturile de forflæ la nivel global.

„În România — afirma Nicolae Titulescu — este dominantæ concor-
danfla perfectæ dintre interesele române øi cele europene. Toate actele politice
trecute øi viitoare ale României se explicæ øi se vor explica prin aceastæ træsæ-
turæ fundamentalæ. Precum cele mai multe dintre nafliunile încercate de
Ræzboiul Mondial, România este înfometatæ de pace. Dar nu existæ pace
færæ ordine internaflionalæ øi nu poate exista ordine færæ o conøtiinflæ absolutæ
a stabilitæflii ei.

Pacea nu este doar o dogmæ, ea este øi o practicæ. România crede cæ a
practicat pacea în spiritul cel mai sincer. Contribuflia ei la solidaritatea
europeanæ nu s°a redus la vorbe, ci s°a tradus în acte împlinite deseori pe
propria°i ræspundere øi pe care Societatea Nafliunilor le°a remarcat întot-
deauna cu recunoøtinflæ. […] Dar, cum politica externæ este în relafliune
permanentæ cu politica internæ, guvernul actual îøi propune sæ realizeze în
curând un program ce include domeniile cele mai vaste øi care poate fi înfleles
ca o urmare fireascæ a consolidærii statului român. Vom continua aceastæ
operæ cu tenacitate, dar într°un spirit de perfectæ conciliere cu toatæ lumea.
Deviza noastræ este: vigilenflæ øi strædanie.“

Lui Nicolae Titulescu, în calitatea de ministru al Afacerilor Stræine, i°a
revenit sarcina de a duce România în Europa øi de a aduce Europa acasæ,
în România. Considera aceastæ misiune deopotrivæ delicatæ øi dificilæ,
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deoarece „ca ministru de Externe urmeazæ sæ flii seamæ — grea sarcinæ —
de douæ opiniuni publice: cea de acasæ øi cea de peste graniflæ“ øi „greu e,
oricât te stræduieøti, sæ transporfli acasæ o atmosferæ internaflionalæ! Øi mi-
siunea mea e sæ fiu cæræuøul în ambele sensuri!“ Dau aceste citate pentru
cæ ele ne aratæ, într°un fel, nu neapærat perenitatea, ci similitudinea unor
abordæri, a unor dezbateri. Adeseori, avem impresia cæ suntem originali în
ceea ce facem, în ceea ce spunem, în ceea ce simflim, dar, practic, aceastæ
lecturæ a lui Titulescu ne aratæ cæ, pânæ la urmæ, existæ un anumit tip de
ciclicitate în viafla politicæ româneascæ, un anumit patern de acfliune øi, mai
ales, de atitudine.

Nimic de adæugat. Oricare dintre miniøtrii unei flæri mici sau mijlocii va
fi confruntat cu asemenea misiune, ce apare la prima vedere drept imposibilæ.

Imediat dupæ Primul Ræzboi Mondial, apæruse în România o revistæ
bilunaræ, „Ideea Europeanæ“, øi mi s°a pærut foarte interesant, citind unele
articole din vremea aceea, studii despre partidele øi despre doctrinele politice
ale vremii, sæ pætrund felul în care în anii ’20–’30 în România a prins atât
de puternic ideea europeanæ, preocuparea europeanæ. Încerc de fiecare datæ
sæ væd dacæ nu existæ cumva similitudini între momentul de atunci, aøtep-
tærile øi dezbaterile respectivei perioade, pe de o parte, øi ceea ce ne fræmântæ
øi ceea ce ne animæ pe noi azi, pe de altæ parte.

Crescut la øcoala democrafliei øi umanismului, virtuoz al dialogului,
Nicolae Titulescu a fost Român øi European deopotrivæ, færæ a face concesii
într°un sens sau altul.

Nicolae Titulescu a înfleles cæ atingerea øi împlinirea obiectivelor ce stæteau
în fafla politicii externe øi diplomafliei româneøti presupunea schimbæri majore
la nivelul Ministerului Afacerilor Stræine, vizând structura, încadrarea,
funcflionalitatea øi imaginea.

Ar fi suficient sæ subliniem cæ de numele lui Nicolae Titulescu se leagæ
cea mai substanflialæ acfliune reformatoare din perioada interbelicæ la nivelul
Ministerului Afacerilor Stræine.

Mai mult decât orice altceva — øi cât de actualæ ræmâne pentru noi
românii o asemenea orientare — Nicolae Titulescu a urmærit o schimbare
de mentalitate la nivelul întregului corp diplomatic øi consular, abandonarea
diplomafliei „de salon“, adoptarea unui stil modern, practic, eficient, ce
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consta în implicarea activæ øi responsabilæ pentru rezolvarea problemelor
cu care se confrunta România în exterior: profunda cunoaøtere a zonei de
acreditare, a pasivului raporturilor bilaterale; identificarea direcfliilor, obiec-
tivelor øi cæilor de normalizare øi dezvoltare a relafliilor bilaterale, pentru
susflinerea øi promovarea intereselor româneøti, a prezenflelor politice, eco-
nomice, øtiinflifice øi culturale în flærile respective; avansarea de propuneri
øi soluflii — întemeiate pe analize cuprinzætoare øi riguroase — pentru
diferitele probleme politice øi economice, de interes imediat sau de
perspectivæ.

Definind diplomaflia ca vocaflie øi virtute, în care trebuie sæ se regæseascæ
simbiotic reunite profesionalismul, devofliunea øi, înainte de toate, credinfla
faflæ de flaræ, Nicolae Titulescu a conturat profilul diplomatului român øi
prin aceasta a pus bazele øcolii diplomatice româneøti într°o perspectivæ
idealæ.

Ca unul ce am avut demnitatea de ministru de Externe — copleøitoare
pentru mine, cæci am stat pe acelaøi scaun unde oficiaseræ Mihail Kogæl-
niceanu, Ion I.C. Brætianu, Titu Maiorescu, Take Ionescu, I.G. Duca,
Grigore Gafencu — pot afirma cæ Nicolae Titulescu a dæruit un veritabil
codex al valorilor de bazæ ale diplomatului român, valabile atâta timp cât
va dæinui flara.

Mai mult decât oricare dintre predecesorii øi urmaøii sæi la conducerea
Ministerului Afacerilor Stræine din perioada interbelicæ, Nicolae Titulescu
a avut o relaflie aparte cu presa.

Adresându°se jurnaliøtilor la prima sa conferinflæ de presæ dupæ ce a fost
numit ministru al Afacerilor Stræine, acesta a subliniat necesitatea unei strânse
colaboræri între lumea diplomaticæ øi cea a presei, drept pentru care nu a
ezitat sæ afirme: „Casa aceasta [Palatul Sturdza] væ rog s°o considerafli ca a
dumneavoastræ, fiindcæ între diplomaflie øi ziaristicæ este o strânsæ legæturæ.
Øi unii øi alflii alergæm dupæ noutate. Unii, diplomaflii, mai cu prudenflæ,
alflii, ziariøtii, cautæ øi senzaflionalul. Dar, de la dumneavoastræ, ziariøtii, noi,
diplomaflii, aflæm multe, atâtea lucruri nouæ folositoare, pânæ sæ apuce calea
oficialæ. Iatæ de ce fliu ca în fiecare sæptæmânæ sau cel mult la douæ sæptæmâni
sæ am o conferinflæ cu dumneavoastræ, ca sæ væ pot împærtæøi atâtea lucruri
interesante pentru flaræ“.
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Un deceniu mai târziu, la Conferinfla de constituire a Presei Înflelegerii
Balcanice — øi nu putem sæ nu menflionæm astæzi, aici, cæ ieri, 9 februarie,
s°au împlinit 70 de ani de la crearea Înflelegerii Balcanice, organizaflie
regionalæ de securitate, cu caracter defensiv, care are în Nicolae Titulescu
inifliator øi constructor —, øeful diplomafliei române afirma færæ echivoc:
„Atâta timp cât acordurile politice nu sunt sprijinite prin acorduri de presæ,
destinate sæ le dea actualitatea de la zi la zi, atâta timp cât acordurile politice
nu sunt chemate sæ participe la viafla zilnicæ a nafliunilor care sunt interesate
de ele, pe calea acestui sine qua non al vieflii moderne care este ziarul, ele
pot reprezenta documente preflioase, pot constitui combinaflii ingenioase,
dar nu sunt în definitiv decât construcflii abstracte“.

Documentele inserate în acest volum certificæ faptul cæ Nicolae Titulescu
a reuøit sæ inducæ în realitatea româneascæ relaflia diplomaflie-presæ ca o
constantæ.

Nimic surprinzætor, el a adus în birourile de presæ de pe lângæ legafliile
României vârfuri ale culturii naflionale — øi poate e de ajuns sæ amintesc
pe Lucian Blaga øi Elena Væcærescu, deøi limitându°ne la ei am face o
nedreptate; cæ a avut raporturi strânse, amicale sau mai puflin amicale, cu
toate cariatidele presei naflionale; cæ a identificat în rândurile jurnaliøtilor
români personalitæfli pe care le va promova ca titulari ai oficiilor diplomatice
din capitale europene de mare pondere; cæ a avut contacte cu jurnaliøti de
renume din presa din întreaga lume, pe care, dacæ n°a reuøit sæ øi°i apropie,
a reuøit cel puflin sæ°i edifice asupra problemelor, preocupærilor øi pozifliilor
româneøti; cæ a contracarat energic øi operativ atacurile antiromâneøti
gæzduite de mari cotidiane din flæri prietene.

Pretutindeni, în marile cancelarii ale Europei, a avut conøtiinfla claræ cæ
reprezintæ România, cæ vorbeøte în numele României, cæ slujeøte interesele
României, cæ niciun sacrificiu nu va fi prea mare øi cu atât mai mult de
neacceptat. „Timp de 12 ani — scria Nicolae Titulescu —, de când sunt
continuu ministru în serviciul flærii, m°am ferit cu îngrijorare sæ fiu øi omul
stræinætæflii øi eroul naflional. Øi, apærând cu îndârjire interesele flærii mele,
într°o formæ acceptabilæ øi pentru stræinætate øi pentru flara mea, deøi poate
nu era complet nici pe placul uneia, nici pe placul alteia, am reuøit sæ aduc
øi servicii României în stræinætate øi servicii stræinætæflii în România.“ Evident,
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Nicolae Titulescu îøi punea o problemæ pe care orice om politic øi°o pune:
în ce mæsuræ mesajul extern este consonant cu cel intern, în ce mæsuræ acestea
sunt compatibile întotdeauna. Mie cel puflin mi se pare foarte interesant
øi acest punct de vedere. Fiecare dintre noi, în mod sigur, cautæ în trecut
argumente pentru ceea ce crede cæ este important acum, astæzi, pentru a
combate sau pentru a susfline. De aceea, probabil cæ fiecare va avea propria
sa lecturæ a acestui volum, fiecare se va opri, probabil, cu mai multæ atenflie
asupra unui capitol sau a altuia, asupra unui document sau a altuia.

Piesele volumului ce se lanseazæ azi permit o radiografie mai adâncæ, deci
mai fidelæ øi mai nuanflatæ, a timpului titulescian, pe care exegefli români
øi stræini o vor face cu siguranflæ, cu bucuria descoperirii øi redescoperirii.

Am azi mai mult ca oricând convingerea — împærtæøitæ larg în cercurile
academice øi diplomatice româneøti — cæ proiectul tipæririi integrale a Operei
politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu trebuie continuat øi dus la capæt,
depæøind orice impedimente de ordin birocratic, financiar øi uman, cæ avem
nevoie de largæ solidaritate, de un sprijin prompt øi substanflial pentru a
face ca demersul început astæzi sæ°l putem duce la bun sfârøit mâine.

Volumul de astæzi constituie, dragi prieteni, doar începutul unui demers
dificil, despre care v°am vorbit øi pe care væ rog sæ ne angajæm împreunæ
sæ°l ducem pânæ la capæt; ar fi pæcat sæ renunflæm la bucuria øi entuziasmul
de astæzi, ar fi pæcat sæ nu reuøim sæ împlinim ceea ce colegii øi prietenii
noøtri, de°a lungul anilor, venind în aceastæ casæ, au considerat cæ este esenflial
pentru fibra politicæ, pentru politica externæ româneascæ.

Ne vom regæsi cu toflii în aceastæ operæ de interes naflional øi ne vom
simfli cu toflii mai bogafli prin ideile øi faptele care ne°au fost læsate moøtenire.

În zilele de Cræciun ale anului trecut, într°unul dintre puflinele momente
de rægaz pe care mi le pot permite, am gæsit în paginile acestui volum o
confesiune a lui Nicolae Titulescu, din care reflin: „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“.

Væ rog sæ meditæm mæcar o clipæ la raza de luminæ pe care Nicolae
Titulescu, profet øi apostol de lume nouæ, ne°a dæruit°o.

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 424



Totul a început în urmæ cu aproape zece ani.
La puflin timp dupæ editarea, în 1994, a lucrærii Nicolae Titulescu, Politica

externæ a României. 1937 øi Nicolae Titulescu, Romania’s Foreign Policy.
1937, un corespondent elveflian ne°a informat cæ dispune de ediflia originalæ,
în limba francezæ, a acestei lucræri øi cæ ne°o fline la dispoziflie. Am intrat
curând în posesia ei øi am editat°o în 1996, sub titlul Nicolae Titulescu,
La politique exterieure de la Roumanie. 1937. Introducerile la cele 3 ediflii
precizeazæ, cu exactitate, motivele care l°au condus pe autor la acest demers,
circumstanflele în care lucrarea s°a elaborat, cauzele care au împiedicat apariflia
sa, atât în flaræ, cât øi în stræinætate, øi, în fine, succesiunea realæ a definitiværii
edifliilor, pe de o parte, øi dinamica editærii lor în România, în anii ’90, pe
de altæ parte.

Am avut ulterior o îndelungatæ corespondenflæ cu domnul doctor Gilbert
Monney Câmpeanu — cæci despre dânsul este vorba —, am avut sub-
stanfliale convorbiri la Bucureøti, Geneva øi Paris, una mai interesantæ decât
cealaltæ, pentru a afla øi a mæ convinge în cele din urmæ cæ domnia sa defline
un adeværat tezaur documentar.

Nu voi stærui în acest cadru — deøi ar merita sæ o fac altcândva, altundeva
— asupra filmului integral al identificærii documentelor, asupra cercetærilor
urmærind stabilirea valorii de piese originale øi inedite, asupra circumstanflelor
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George G. Potra

2000 de documente Titulescu 
îmbogæflesc Fundaflia Europeanæ Titulescu 

cu un tezaur arhivistic*

* Articol publicat în „Magazin Istoric“, an XXXVII, serie nouæ, nr. 5 (434), mai 2003,
pp. 13–17.
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în care s°a convenit asupra donærii lor øi, în fine, asupra clauzelor juridice
subscrise de donator øi donatar.

Mi°am pus de la început întrebæri privind provenienfla acestor documente.
Domnul doctor Gilbert Monney Câmpeanu mi°a oferit færæ reticenfle
explicaflii øi precizæri pe care spafliul nu ne permite sæ le redæm decât succint.

Timp de 40–50 de ani, aceste documente au fost deflinute de domnul
George Anastasiu (1905–1992), diplomat român de carieræ, licenfliat în drept
al Universitæflii din Bucureøti øi diplomat al Academiei de Drept
Internaflional de la Haga. În 1934, George Anastasiu a fost chemat ca øef
de cabinet al lui Nicolae Titulescu. În toamna anului 1935, aflat în vacanflæ
la Cap Martin, Nicolae Titulescu — de acord cu Ecaterina Titulescu, Savel
Rædulescu, Nicolae Raicoviceanu — a încredinflat lui George Anastasiu
sarcina de a°i aduna øi a°i clasa toate înscrisurile sale în scopul redactærii
ulterioare de cætre „Patron“ a unor eventuale memorii. În anii urmætori,
rând pe rând, din partea lui Nicolae Titulescu personal øi ulterior din partea
Ecaterinei Titulescu øi a lui Ion Burcæ (la cererea Ecaterinei Titulescu),
George Anastasiu a primit noi øi noi documente, constituind un fond
compact, cuprinzând o mare cantitate de piese în original, dar øi în copie.
Dinamica intrærilor øi ieøirilor din acest fond, ca surse øi destinaflii, poate
constitui obiectul unei alte abordæri øi prezentæri. Vom preciza doar cæ o
mare parte din documentele Titulescu, care au fost un timp în custodia
lui George Anastasiu (øi amintim doar cele 187 caiete personale, format
mare, aparflinând fostului om politic øi diplomat român), au ajuns, prin
decizia Ecaterinei Titulescu în posesia — greu de spus dacæ prin vânzare
sau donaflie — la The Hoover Institution on War, Revolution and Peace,
Hoover Archives, Standford University, Palo Alto, California, USA.

La 26 septembrie 1986, George Anastasiu a desemnat ca moøtenitor al
tuturor lucrurilor sale din Elveflia (inclusiv cele privind pe Nicolae Titulescu)
pe domnul doctor Gilbert Monney Câmpeanu.

La 8 ani de la primele contacte, dupæ alte întâlniri øi convorbiri, domnul
doctor Gilbert Monney Câmpeanu a decis donarea acestor documente
Fundafliei Europene Titulescu, prin actul de donaflie, pe care l°am semnat
ca director al Fundafliei Titulescu, în calitate de donatar, la 26 octombrie
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2002, la Vetroz (Elveflia), documente preluate øi aduse în aceeaøi lunæ în
flaræ.

Au intrat astfel în posesia Fundafliei Europene Titulescu un total de 1.630
pagini°document (telegrame, note personale, note de convorbiri, memo-
randumuri, declaraflii de presæ, discursuri) øi 425 scrisori adresate de
personalitæfli române øi stræine, toate elaborate în perioada 1923–1931.

Printre scrisorile øi telegramele trimise lui Nicolae Titulescu gæsim
înscrisuri — menflionate aleatoriu — semnate de: Regina Maria a României,
Regina Olga a Greciei, Patriarhul Miron Cristea, Alexandru Averescu, Ion
I.C. Brætianu, Vintilæ I.C. Brætianu, Nicolae Iorga, Iuliu Maniu, Ion Miha-
lache, dr. N. Lupu, Ion Cantacuzino, Ion Antonescu, Elena Væcærescu,
Martha Bibescu, Dimitrie I. Ghika, Grigore Gafencu, Constantin Viøoianu,
Nicolae Petrescu°Comnen, Vespasian V. Pella, Viorel Virgil Tilea, Eric
Drummond, Mineichiro Adatci, Édouard Herriot, Ramsay MacDonald,
Austen Chamberlain, Gustav Stresemann, Dino Grandi, François Poncet,
Frank Billings Kellogg, St. Aulaire, Henri de Jouvenel, Madeleine Brisson,
Louise Weiss ø.a.

Documentele menflionate sunt în imensa lor majoritate originale,
redactate în limbile românæ, francezæ, englezæ, germanæ.

Aflate în stadiu înaintat de prelucrare, arhivisticæ øi redacflionalæ, ele vor
fi publicate începând cu acest an, unele dintre ele completând ceea ce aveam
pânæ acum pentru volumul de documente privind primul mandat al lui
Nicolae Titulescu de ministru al Afacerilor Stræine (iulie 1927–iulie 1928),
iar altele, scrisorile, vor face obiectul unui volum aparte, pæstrând integritatea
lor iniflialæ în fondul George Anastasiu.

Neîndoielnic, apariflia acestora fline nu doar de efortul editorilor — colegii
mei, oameni de aleasæ flinutæ intelectualæ øi moralæ —, ci øi de întrunirea
condifliilor material°financiare pe care nu le putem determina øi controla.

Publicæm astæzi — demersul nostru se integreazæ preocupærilor stator-
nice ale revistei „Magazin Istoric“ de a face cunoscute în premieræ documente
privind istoria României, evenimente, partide, personalitæfli, proiecte — o
scrisoare trimisæ lui Nicolae Titulescu de Vintilæ I.C. Brætianu, la sfârøitul
anului 1924, în legæturæ cu problemele economico°financiare care con-
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fruntau flara noastræ în negocierile internaflionale consacrate reglementærii
datoriilor øi reparafliilor de ræzboi øi pregætirile delegafliei române chematæ
sæ facæ faflæ tuturor presiunilor øi subterfugiilor la care apelau actorii scenei
politice, învingætori sau învinøi.

„Am ajuns la un punct critic al chestiunii aplicærii tratatelor“

Bucureøti
21 decembrie 1924

MINISTERUL FINANfiELOR
—––––

CABINETUL MINISTRULUI

Iubite Lordule,
Iatæ o scrisoare ce fli°era destinatæ încæ demult, dar treburile curente øi

îndeosebi bugetele m°au absorbit în timpul din urmæ. A trebuit deci sæ mæ
mulflumesc sæ°fli ræspunz la diferitele telegrame øi scrisori ce mi°ai trimis
în chestiile ce apærai, prin mijlocul mai expeditiv al telegramelor. Dacæ cum
mi°ai telegrafiat ne vom întâlni la 4 ianuarie la Paris, vom putea mai pe
lung sæ reluæm conversafliile noastre întrerupte la Geneva.

Pânæ atunci, aø vrea sæ°fli dau câteva explicaflii asupra celor ce mæ aøtept
eu la Paris øi de ce te°am rugat sæ rupi douæ zile mai mult din vacanflie pentru
a veni înaintea mea acolo.

Atât din scrisoarea dtale trimisæ în ziua Sfântului Nicolae asupra atmosfe-
rei gæsitæ acolo, cât øi din toate câte mi le°ai comunicat cu prilejul discufliei
Relief Bonds la Londra, dar øi din tot ce resimflim øi pe aici, fie direct, fie
prin Afacerile Stræine, atmosfera ce vom gæsi la Paris împrejurul Confe-
rinflei nu va fi din cele mai plæcute. Cauza? Ivitu°s°au chestii noi care sæ
justifice dupæ 3 ani de rezolværi, adesea ori greu de împlinit a o sutæ de
chestiuni vechi? Negreøit nu. Cauza øi pentru noi øi cred øi pentru ceilalfli,
judecând dupæ conflictele ce nasc la fiecare moment în timpurile din urmæ,
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este cæ am ajuns la un punct critic al chestiunii aplicærii tratatelor, cæ tofli
au sperat mult de la despægubirile de primit øi cæ azi væzând — cei mari
îndeosebi — cæ nu vor lua tot ce sperau, ca corbii se reped sæ ia de la vecin
øi cu atât mai mult cu cât cred cæ pe îi cei mici îi vor putea jefui mai lesne.
De aci conflictul între Anglia øi St. Unite, învoirea ce cautæ francezii sæ
facæ cu acestea pentru a trage pe ceilalfli pe sfoaræ, frecæturile între Belgia
øi Franfla, atitudinea ciudatæ a  Italiei etc. De ce deci sæ ne miræm cæ corbii
cei mari nu vor azi sæ jefuiascæ sau cel puflin sæ øantajeze (vezi ultima notæ
englezæ) pe cei ce îi cred cæ se vor supune øi intimida de toate cuvintele
lor mai tari pentru ca la urma urmelor conflictul sæ se termine printr°o
încasare mai mare în favoarea lor.

Øi cum Conferinfla de la Paris este øi o pregætire pentru aceastæ ræfuire
generalæ de  [indescifrabil] între state pe care o simflim cu tofli cæ vine, fiecare
cautæ sæ°øi tragæ spuza pe turta lui.

Øi astfel, chestia Relief Bonds în Anglia o datoræm[?] A. Ungare în Paris,
a datoriilor interaliate în Statele Unite øi toate câte le vom mai vedea în
culisele Conferinflei.

Am fæcut dosare øi pregætit memorii pe toate chestiunile de care ai auzit
vorbind øi vei mai auzi vorbind în Capitala Franflei. Øi din acest studiu
retrospectiv ies iaræøi cu convingerea adâncæ cæ ne putem, dupæ toate câte
le°am fæcut noi singuri, prin noi înøine, sui pe gard øi noi sæ°i terfelim, cæci
prea øi°au bætut joc de noi, øi prea azi fac pe Schylock°ii. Nu zic cæ avem
interes noi sæ ridicæm greutæfli noi øi sæ nu rezolvæm înainte cum am fæcut°o
de câfliva ani încoace toate aceste ræmæøifle de ræzboi, dar putem fline capul
sus øi în realitate sæ nu cedæm decât acolo unde este drept.

Politiceøte nu ne dau niciun ajutor (øtii ce a fost cu împrum. de 100
mil. fr. în Franfla, acum în urmæ cu flota sovieticæ). Pânæ ieri ne flineau pe
loc sæ nu cumva sæ tratæm cu ruøii, azi, fiindcæ au reluat ei relafliile cu
Sovietele, le dæ acestor nebuni øi armele cu care sæ ne atace. Neîngrijindu°se
sæ ne ajute în armarea noastræ cedându°ne câteva submarine etc.

Iar materialiceøte ne jefuiesc.
Te voi speria probabil de aceastæ notæ pe care o vei gæsi — mai cu seamæ

ca un diplomat mai încercat ca mine — prea belicoasæ. Nu, fii liniøtit, nu
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viu sæ mæ ræzboiesc, dar sæ mæ apær, când judecând dupæ atmosfera ce prevæd,
vor dori sæ ne jefuiascæ prea mult øi în loc sæ ne ajute — mi°am cam luat
nædejdea — ne°ar pune în neputinfla de a træi chiar prin noi înøine.

Voiam însæ sæ te previn de ce te rugasem prin telegramæ sæ vii câteva
zile înaintea mea în Paris.

Vom avea acolo trei categorii de chestiuni ce se vor pune øi din care numai
unele dacæ nu le pot rezolvi de aici, le pot pregæti.

Întâia categorie este cele 2 puncte puse în programul Conferinflei.
Prietenul Neculcea nu prea m°a flinut în curent cu lucrærile experflilor. Øtiu
cæ au ajuns la un punct mort øi cæ n°au putut ajunge sæ facæ un raport
comun; dar care sunt punctele asupra cærora au ajuns sæ se înfleleagæ øi care
sunt acelea în care se deosebesc? Care sunt punctele ce ne pot interesa pe
noi øi în ce parte merg interesele noastre? Atât de puflin am fost — cu toate
cererile repetate — flinut în curent, încât am telegrafiat alaltæieri dlui
Neculcea sæ pregæteascæ acolo studiul acelor 2 puncte din program în legæturæ
cu interesele noastre, sæ fli le supuie øi dtale, ca întâlnindu°ne la 4 ianuarie
sæ avem vreme sæ ne punem de acord øi a nu merge la 6 ian. la øedinflæ ca
viflelul la poarta nouæ.

A doua categorie de chestiuni sunt cele ce sunt în suspensie — øi pe
care le vei gæsi într°o listæ pe care am prezentat°o în Consiliul de Miniøtri
øi pe care am dat°o øi lui C. Diamandy, pe care te rog sæ o vezi. Nu are
nicio legæturæ cu Conferinfla de la 6 ian., dar cu Com. de Reparaflii øi cu
diferitele guverne. Îndeosebi trebuie sæ luæm contact cu Loghan sau mai
bine dacæ va veni la Paris, cum se spune, cu d. Mellon, min. Fin. St. U.,
pentru a discuta cu el diferitele noastre treburi americane pe care le cunoøti.

În sfârøit a 3°a categorie øi nu cea mai puflin importantæ este øi pentru
noi pregætirea ræfuirii generale, pentru a pune puflin la punct, faflæ de opinia
oficialæ, drepturile øi datoriile noastre øi a le aræta ca stat cinstit ce putem
øi ce nu putem face.

În acest scop, în special am sfârøit dupæ multe întreruperi memoriul ce
începusem la Geneva øi asupra cæruia împreunæ cu dta øi Duca ne pusesem
în træsurile mari de acord. De aceea te°am rugat sæ pui sæ°l traducæ repede
în englezeøte øi sæ°l dai la tipar ca sæ°l folosim la „roata lumii“ ce vom gæsi
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împrejurul Conferinflei de la Paris. Vom chibzui împreunæ acolo ce va mai
fi de fæcut.

Dar vei zice cu drept cuvânt cæ mai este o a 4°a categorie de chestiuni,
dar nu o atac pânæ nu voi vedea cu dta împreunæ ce este de fæcut. Din ce
în ce mæ conving cæ vom fi noi [?] calici, dar nici cei ce tot vorbesc de
capitalurile lor, nu sunt tocmai la largul lor øi dacæ nu se leagæ øi un interes
de alt ordin, nu pot face tot ce fægæduiesc. Cum sper cæ øi d. Oromolu va
veni câteva zile dupæ mine la Paris ne vom înflelege dacæ este nevoie sæ trec
øi eu pe la Londra sau nu. Depinde de ce°mi vei spune dta.

Voi lua cu mine la Paris mai mulfli însoflitori decât un min. de Finanfle
ar fi dorit. Dar cum sunt atâtea chestii în suspensie øi cum nu prea sunt
toate desluøite (øi nu totdeauna din pricina min. de Finanfle, dar chiar a
celorlalte state sau instituflii internaflionale), trebuie sæ iau øi pe d. Guræu,
director gen. al Despægub., pe d. Teianu [?] cu chestiile datoriei publice,
pe d. Eft. Antonescu, care este mereu amestecat acum la chestiile tratatelor
øi despægubiri. Apoi cum d. V. Bædulescu este la Cernæufli øi nu poate veni,
l°am înlocuit pentru redactæri de memorii cu un tânær doctor în drept, elev
al Øc. de Øt. Politice de la Paris, acum un an ieøit din øcoalæ øi cu teza reflinutæ,
d. Savel Rædulescu. Øi în sfârøit pe d. Antoniu ca øef de cabinet, care sæ se
ocupe cu toatæ bucætæria zilnicæ.

Am pus sæ pregæteascæ aci toate dosarele acestor chestiuni øi memorii
asupra lor.

Cum d. Diamandy nu pleacæ decât azi, soseøte acolo în pline særbætori;
îi va fi deci greu sæ pregæteascæ pentru 6 ian. diferitele chestiuni øi sæ poatæ
sonda øi cunoaøte mai de aproape atmosfera ce vom întâlni, contez prin
relafliile ce ai la Paris sæ aflu mai mult de la dta — eu sosind la 4 ianuarie,
într°o duminicæ, nu îmi ræmâne mult de aflat.

Deøi am primit ieri telegrama dtale cu asigurarea invitærii[?] României,
pânæ nu o voi vedea în mod oficial, mæ îndoiesc, flinând seamæ de ultimele
demersuri fæcute.

Am pus sæ scrie dl Stoicescu ca sæ ne reflie camere. Cum eu nu flin cu
orice prefl la Hôtel Mirabeau, dar ca sæ fiu mai aproape de dta, l°am rugat
sæ te întrebe unde vrei sæ te scobori în Paris ca sæ fim împreunæ.
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N°am nevoie sæ°fli spun cæ dacæ în Memoriul englez, crezi cæ sunt oarecare
îndreptæri de fæcut asupra unor lucruri care n°ar merge, eøti autorizat sæ le
faci, chiar cu riscul ca textul francez, ce este aci la tipar, ar fi puflin deosebit.

În nædejdea øi plæcerea de a petrece câteva zile împreunæ, te rog transmite
særutærile mele de mâini doamnei Titulescu øi primeøte pentru dta o
prieteneascæ øi strângere de mânæ.

Vintilæ I. Brætianu

Alæturez o notæ ce fæcusem acum vreo 2 sæptæmâni pentru pregætirea
dosarelor p. Paris.

Original manuscris în românæ 4 file/8 pagini 
Arhiva Fundafliei Europene Titulescu
Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu
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Nicolae Titulescu a purtat de°a lungul întregii sale activitæfli o vastæ
corespondenflæ cu oameni politici, diplomafli, savanfli români øi stræini,
corespondenflæ a cærei publicare — în mæsura identificærii øi a accesibilitæflii,
cæci în unele fonduri de peste hotare ea va putea fi consultatæ abia la sfârøitul
acestui deceniu — ar oferi preflioase informaflii de ordin general øi particular,
întregind cunoaøterea noastræ despre o epocæ øi oamenii sæi.

Menflionam într°unul din numerele precedente ale revistei „Magazin
Istoric“ cæ în cursul anului trecut Fundaflia Europeanæ Titulescu a intrat
în posesia a cca 2 000 de documente Titulescu inedite, din care 425 repre-
zintæ scrisori adresate ilustrului nostru compatriot de personalitæfli române
øi stræine în perioada 1923–1931.

Solicitafli sæ încredinflæm revistei „Magazin Istoric“ câteva înscrisuri din
volumul pregætit pentru tipar, ne°am oprit — încæ de la numærul 5/2003
— asupra unor piese ilustrative pentru autoritatea semnatarilor øi diver-
sitatea problemelor abordate, de la chestiuni complexe sau grave ale politicii
interne sau ale vieflii internaflionale, pânæ la solicitæri privind clarificarea øi
rezolvarea unor probleme personale, de la formularea øi precizarea unor
invitaflii la cicluri de conferinfle pânæ la rugæmintea de a sprijini demersuri
øtiinflifice sau accesul la responsabilitæfli în cadrul Societæflii Nafliunilor, de
la comunicæri legate de acordarea unor înalte ordine øi medalii pânæ la
notificæri privind spezele sale pe timpul cât a exercitat misiunea de trimis
extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra sau a condus
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George G. Potra

„Sæ înlocuim frazele sforæitoare 
øi ovafliile majoritæflilor“*

* Articol publicat în „Magazin Istoric“, an XXXVII, serie nouæ, nr. 7 (436), iulie 2003,
pp. 48–50.
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delegaflii ale flærii noastre la diferite conferinfle, negocieri øi tratative implicând
interesele româneøti.

Autorul scrisorii adresate lui Nicolae Titulescu, atunci când acesta îøi
îndeplinea primul mandat de ministru al Afacerilor Stræine, scrisoare pe
care o publicæm astæzi, este Carol (Citta) A. Davila (1886–1963), diplomat
øi publicist român. Vom menfliona doar faptul cæ a fost trimis extraordinar
øi ministru plenipotenfliar al României în Polonia (1 iulie 1927–15 iulie
1929) øi în SUA (15 iulie 1929–31 ianuarie 1938). Fæcând parte din echipa
„Patronului“, a fost pus în retragere (disponibilitate) la puflin timp dupæ
eliminarea lui Nicolae Titulescu, la 29 august 1936, din viafla politicæ a
României. La începutul celui de°al Doilea Ræzboi Mondial, Davila a devenit
purtætorul de cuvânt al lui Iuliu Maniu, ceea ce i°a atras ridicarea cetæfleniei
române. Dupæ formarea Comitetului Naflional Român, în 1950, este numit
øeful Secfliei române de cercetæri øi presæ. În cadrul acesteia, conduce timp
de patru ani revista „Cronica Româneascæ“. În 1954 îøi dæ demisia,
considerând cæ organizaflia „nu°øi îndeplineøte scopurile pentru care a fost
creatæ“. Împreunæ cu generalul Nicolae Rædescu, Grigore Gafencu øi alflii,
înfiinfleazæ Liga Românilor Liberi øi Asociaflia Românilor din Statele Unite
øi Canada. Dupæ 1954, Davila intræ în delegaflia românæ a Organizafliei
Nafliunilor Captive øi este ales membru în comitetul de direcflie al Ligii
Internaflionale pentru Drepturile Omului. Colaborator al postului de radio
„Vocea Americii“.

Rândurile adresate de Davila la 14 decembrie 1927 lui Nicolae Titulescu
certificæ un analist pætrunzætor, preocupat de sensul øi substanfla evolufliilor
interne din România, asupra cærora distanfla øi obligafliile profesionale îi
asigurau un plus de perspectivæ.

Færæ pretenflia de a face revelaflii, Davila atrægea atenflia asupra efectelor
profund negative pe care stærile de lucruri din economie, finanfle, justiflie
øi administraflie, formalismul øi superficialitatea abordærilor øi rezolværilor
plasate sub semnul conjuncturalismului øi politicianismului le aveau asupra
imaginii României, asupra prestigiului øi creditului ei extern.

Sub impresia momentului, Davila semnala reacfliile pe care le°au avut
în stræinætate confruntærile øi dezordinile ocazionate de Congresul Asociafliei
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Studenflilor Români Creøtini, desfæøurat la Oradea la începutul lui decembrie
1927.

În ceea ce ne priveøte, nu ne propunem sæ stæruim asupra acestor grave
incidente — înflelegerea lor impunând o plasare øi o abordare a eveni-
mentelor în ansamblul evolufliei curentelor extremiste, de stânga øi de
dreapta, ce promovau fie internaflionalismul, fie naflionalismul, existente
nu numai la noi, ci øi în alte state europene, care au fæcut obiectul unor
luæri de poziflii diverse, uneori exagerate, alteori denaturate, în Parlament
øi în presæ, fiind speculate în exterior de cercuri politice care nu aveau în
niciun fel autoritatea moralæ sæ pledeze în numele democrafliei.

Ministrul Afacerilor Stræine, aflat la Bucureøti, avea sæ fie confruntat în
acele zile cu reacflii severe din partea øefilor unor misiuni diplomatice.
Autoritate pe plan naflional øi internaflional, cunoscut øi recunoscut ca un
umanist de largæ respiraflie, ca un campion al democrafliei øi ca un duøman
declarat al øovinismului øi extremismului de orice fel, Nicolae Titulescu
nu putea accepta termenii în care unii diplomafli stræini i se adresaseræ,
inducând ideea unei responsabilitæfli vinovate a guvernului român.

Însemnærile zilnice ale lui Nicolae Titulescu — aflate, de asemenea, parflial,
în curs de pregætire pentru tipar — ne edificæ asupra rigorii, autoritæflii øi
demnitæflii cu care øeful diplomafliei româneøti înflelegea sæ ræspundæ
ministrului SUA, William Smith Culberston, øi ministrului Marii Britanii,
Sir Robert Hyde Greg. La 15 decembrie 1927, Nicolae Titulescu nota:
„Telefonat m[inistrului] Angliei [la Bucureøti] cæ scrisoarea lui de anchetæ
Oradea în chestia drapelului englez inadmisibilæ. Steagul britanic îl apæræm
ca pe al nostru. I°am spus sever ce merita. Øi°a cerut scuze în scris“.

Dezamægit de acfliunea partidelor tradiflionale, Davila adresa în final lui
Nicolae Titulescu rugæmintea de a°øi asuma responsabilitatea de a interveni
øi de a acfliona într°o „perioadæ foarte tulbure øi foarte grea“ în speranfla cæ
va putea schimba cursul evolufliei româneøti.

Încredinflându°i°se în mai multe rânduri mandatul de a forma guvernul,
Nicolae Titulescu a fost obligat — dupæ mai multe încercæri infructuoase
— sæ°l decline øi, în cele din urmæ, sæ decline definitiv asemenea gesturi,
væzând în acestea, din partea lui Carol al II°lea, încercæri de a°i eroda
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autoritatea, ajunsæ atunci la apogeu prin alegerea succesivæ, în 1930 øi 1931,
ca preøedinte al Adunærii Societæflii Nafliunilor.

Politicienii români nu puteau accepta cæ Nicolae Titulescu venea din
afara partidelor, cæ acesta îøi fæcuse crez de viaflæ din afirmaflia „Partidul
meu de azi se cheamæ România“.

Atât pentru El. Prea puflin pentru Ei.

Legafliunea României în Polonia

Varøovia, 14 decembrie 1927

Stimate domnule ministru,
Carol Davila væ scrie, nu reprezentantul dumneavoastræ la Varøovia.
M°am hotærât sæ væ scriu, cæci am ajuns la unele concluzii pe care nu

le pot prezenta într°un raport oficial.
Øtiu bine cæ nu væ spun nimic nou; dar, totuøi, am crezut cæ pærerea

cuiva, care a fost numit într°un post în exterior færæ idei preconcepute øi
care — cunoscând bine cum stau lucrurile la noi — are astæzi distanfla
necesaræ pentru a le judeca, væ va fi de folos în hotærârile ce vefli lua øi de
care depinde în mare mæsuræ, dupæ pærerea mea, rezolvarea rapidæ øi normalæ
a dificultæflilor enorme de care ne izbim.

Constat, mai întâi, ceea ce afli simflit øi dumneavoastræ deseori, cæ este
aproape imposibil sæ lucrezi pentru flaræ, atunci când a) prestigiul flærii are
de suferit din cauza situafliei interne a României; b) nu avem — în cazul
numeroaselor chestiuni litigioase øi adesea delicate (unde am comis multe
greøeli inutile) — cercuri stræine interesate sæ ne apere, lucru posibil doar
în cazul când ar exista un capital stræin care ar avea interes la noi.

Numeroaselor campanii antiromâneøti, øi încep sæ se extindæ, nu putem
opune nimic altceva decât repetarea stereotipæ a declarafliilor liniøtitoare øi
uneori sforæitoare ce°l indispun pe stræin, cu atât mai mult cu cât toatæ
lumea începe sæ priceapæ cæ nu sunt conforme cu realitatea. 

Excedentele bugetare fictive, cu absurdele, superficialele øi pretenflioasele
tendinfle de revalorizare de acum câfliva ani, au produs deja o impresie foarte
proastæ. Cunoaøtefli opinia cercurilor bancare.
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Pe de altæ parte, sæ vorbeøti tot timpul de „consolidare“ într°o flaræ în
care industria este în pragul falimentului, în care cæile ferate sunt dezor-
ganizate în întregime, în care intenflia este de a se lichida capitalurile stræine
deja investite (cazul „Româno°Americana“), în care dobânzile sunt în medie
de 30%, are în cele din urmæ ca rezultat sæ°l indispunæ pe stræin øi sæ
„consolideze“ doar impresia cæ nu suntem serioøi øi cæ, în loc de a deveni
un stat modern, ne afundæm tot mai mult în balcanismul nostru.

Øi dacæ, pe deasupra, guvernul este atât de nesæbuit încât permite excese2

precum acelea de la Oradea øi de la Cluj (deøi existau atâtea precedente øi
chiar dacæ Oradea este un oraø minoritar evreiesc), dupæ ce am avut atâtea
dificultæfli la Geneva din cauza tulburærilor din decembrie 1926, nu mai
e nicio îndoialæ cæ se va spune, în cele din urmæ, cæ România, deja balcanizatæ
ca stat, nu e în stare sæ permitæ minoritæflilor sæ træiascæ paønic øi civilizat,
øi prin asta vom da argumentul cel mai puternic revizioniøtilor.

În orice altæ flaræ civilizatæ, excesele de la Oradea ar avea ca sancfliune
imediatæ demisia ministrului de Interne, cæci existau prea multe precedente
ca sæ ne mai mire ce întorsæturæ au luat lucrurile.

Jumætæflile de mæsuræ øi pseudo°sancfliunile, atunci când responsabilii sunt
în altæ parte, nu vor calma opinia publicæ; sæ nu ne facem iluzii.

Pe scurt, simt cum creøte nepopularitatea noastræ øi cum se adunæ norii
deasupra flærii; înaintæm spre o perioadæ extrem de dificilæ. Ar fi, aøadar,
timpul sæ læsæm deoparte vorbæria øi sæ luæm taurul de coarne. Dar unde
sunt coarnele?

În linii mari, putem spune cæ o flaræ e apreciatæ øi se bucuræ de o bunæ
reputaflie dupæ rezultatele pozitive pe care le poate dovedi. E cazul Cehoslo-
vaciei, care — privitæ la început ca un organism neviabil — a strâns, încetul
cu încetul, atâtea dovezi de seriozitate, spirit modern øi civilizaflie, cæ opinia
mondialæ a sfârøit prin a o respecta.

Când, pe de altæ parte, o flaræ nu poate încæ sæ dea dovezile indiscutabile
øi palpabile ale progresului sæu, i se poate acorda credit doar pentru o vreme,
dacæ are la conducere personalitæfli cu totul deosebite, care inspiræ încredere.
Acesta a fost cazul nostru: Regele Ferdinand, aliatul Antantei, øi Ion [I.C.]
Brætianu, mari personalitæfli, au beneficiat de acest credit.
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Dar chiar dacæ ei ar mai fi træit, creditul ar fi dispærut dacæ rezultatele
palpabile n°ar fi apærut curând.

Ce putem spune azi?
În ochii stræinætæflii mai avem doar o personalitate cu credit: dumnea-

voastræ. Dar, tot încercând sæ negafli evidenfla øi fæcându°væ, din devota-
ment, avocatul tuturor cauzelor imposibile, nu væ temefli, stimate domnule
ministru, cæ væ vefli pierde acest credit ?

Or, cred cæ, pentru binele flærii, nu avefli dreptul sæ risipifli inutil acest
singur capital ce ne ræmâne în fafla stræinætæflii.

Nu trebuie sæ fifli omul unui partid, ci omul unei flæri.
Trebuie sæ spunefli, în sfârøit, adeværul øi sæ impunefli factorilor competenfli

schimbarea de sistem øi singurul remediu ce existæ: respectarea regulilor
jocului.

Când stræinætatea va øti cæ guvernele româneøti au ca sprijin în spatele
lor flara, cæ starea de asediu etc. a încetat, când vor vedea cæ programul de
guvernare este raflional øi modern, opinia asupra noastræ se va schimba. 

Færæ a mai spune cæ problema de care se teme Partidul [Naflional] Liberal
e mult mai uøor de rezolvat în mod convenabil într°o atmosferæ de destindere
internæ decât altfel.

Pe de altæ parte, marele ræu de care suferæ Partidul [Naflional] Liberal
(øi care este øi ræul flærii), adicæ nepopularitatea lui, se va vindeca prin reorga-
nizarea ce°i va permite reintrarea în normalitate; nu mai e nicio îndoialæ
pentru nimeni cæ în scurt timp va recolta rezultatele pozitive ale unei
asemenea atitudini.

Øtiu cæ trebuie curaj pentru aøa ceva; oamenii care obiønuiesc a fi pre-
væzætori nu îndræznesc a se aventura sæ înoate în larg.

Dar un partid lipsit de curaj nu e viabil. Trebuie sæ riøti de unul singur,
færæ protectori speciali. Numai atunci Partidul [Naflional] Liberal îøi va relua
locul istoric pe care l°a ocupat dintotdeauna.

Credefli°mæ cæ vorbesc færæ pærtinire øi mânat de cea mai generoasæ
obiectivitate!

Dacæ m°am hotærât a væ spune toate astea øi a væ implora sæ acflionafli,
este pentru cæ prevæd pentru flaræ o perioadæ foarte tulbure øi foarte grea
øi cred cæ este imperios tocmai acum sæ reacflionæm cu seriozitate.
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A venit clipa sæ ne înlocuim frazele sforæitoare øi „ovafliile majoritæflilor“
prin consideraflii simple øi „gospodæreøti“.

Toatæ lumea începe sæ se sature de mica Românie, de „oamenii de stat
cu vederi largi“ øi ar vrea administratori buni øi cinstifli, cu mentalitate
elveflianæ, care°øi respectæ legile øi angajamentele.

Sunt sigur cæ dacæ vefli acfliona øi dacæ vefli reuøi sæ aducefli destinderea
øi ordinea necesare, væ vefli atrage recunoøtinfla întregii flæri øi a tuturor
partidelor, iar într°un viitor apropiat — nu e un paradox — øi pe a Partidului
[Naflional] Liberal.

Scuzafli°mi aceastæ lungæ scrisoare øi punefli°o pe seama marii mele
preocupæri pentru binele public, pe care actuala distanflæ faflæ de flaræ nu
mi°a micøorat°o.

Primifli væ rog, stimate domnule ministru, întreaga mea admiraflie øi
devotamentul meu sincer.

(ss) Davila

Original dactilografiat în limba francezæ, semnat manu propria, 4 file/8
pagini

Arhiva Fundafliei Europene Titulescu
Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu

NOTE

1 Confruntærile øi dezordinile ocazionate de Congresul Asociafliei Studenflilor Români Creøtini,
desfæøurat la Oradea la începutul lui decembrie 1927. Lipsa de prevedere øi reacflia întârziatæ a
organelor de ordine permiseseræ unor grupuri de studenfli extremiøti ca, atât în timpul deplasærii
spre locul de întrunire, cât øi în timpul Congresului øi dupæ terminarea acestuia, sæ provoace
incidente, cu devastæri de magazine øi læcaøe de cult ale populafliei evreieøti din mai multe localitæfli
(Oradea, Vadul Criøului, Ciucea, Huedin, Cluj). Evenimentele au provocat  luæri de poziflii, atât
în presæ cât øi în Parlament, de condamnare a unor astfel de manifestæri. Din pæcate, într°un stil
caracteristic politicianismului îngust, voci excesive din opoziflie n°au ezitat sæ acuza guvernul de
complicitate, iar cercuri politice interesate din stræinætate (îndeosebi din Ungaria) s°au græbit sæ
speculeze ocazia pentru a prezenta România opiniei publice ca pe o flaræ în care minoritæflile naflionale
sunt lipsite de drepturi.
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Stimafli colegi,
Dragi prieteni,
Ne revedem sub arcadele Casei Titulescu într°un moment de aparte

semnificaflie pentru istoria culturii øi diplomafliei româneøti.
De aproape patru decenii, aici, sub aceste arcade, evocæm øi omagiem

figura øi opera lui Nicolae Titulescu, omul care a îmbogæflit spiritualitatea
româneascæ øi universalæ, dobândind pe firmamentul secolului trecut locul
de stea nepereche.

O facem de fiecare datæ cu sentimentul datoriei, cu pioøenie øi orgoliu,
cæci prin el øi cu el — alæturi de ceilalfli pærinfli fondatori ai României
moderne — identitatea naflionalæ øi°a dobândit expresia superioaræ, iar
aspiraflia europeanæ a devenit sens de existenflæ.

Nevoia noastræ de Titulescu a fost øi ræmâne permanentæ.
Am afirmat în mai multe rânduri cæ s°a scris mult despre Nicolae

Titulescu, dar cæ nu va fi niciodatæ prea mult.
Rafliunile sunt de intuitivæ valoare.
În aceastæ primævaræ, în care România va semna Tratatul de aderare la

Uniunea Europeanæ, a°l evoca pe Nicolae Titulescu reprezintæ un act de
justiflie.
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Adrian Næstase

Un laborator fertil de cercetare*

* Alocufliune rostitæ de Adrian Næstase, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, la lansarea
lucrærii Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, volumul I (1921–1931),
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, Casa Titulescu, Bucureøti, 22 februarie 2005.
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Vizionarul Nicolae Titulescu a dæruit Europei anilor ’20 øi ’30 ai secolului
trecut idei øi proiecte generoase, pe care gândirea øi acfliunea continentului
le înscriu în patrimoniul de aspiraflii perene øi în istoria faptelor de construcflie
europeanæ, care au susflinut øi jalonat drumul de la aspiraflie la realitate.

Firesc, necesar, în fiecare an, în martie, la aniversarea sau comemorarea
sa, dar øi de Ziua Europei, evocæm pe Nicolae Titulescu, omul øi opera.

Øi cum am putea°o face mai bine, mai substanflial, mai relevant, mai
convingætor, decât identificând øi restituind mediului universitar, istoricilor,
juriøtilor, politologilor, sociologilor, presei øi marelui public noi pagini,
imensæ parte inedite, ale operei Patronului diplomafliei româneøti.

Cu riscul de a mæ repeta, voi afirma, încæ øi încæ odatæ, cæ noi trebuie
sæ°l aøezæm øi sæ°l respectæm pe Titulescu alæturi de Eminescu, Iorga, Enescu,
Brâncuøi, de alfli titani ai neamului românesc, pe care nu vom obosi niciodatæ
sæ°i evocæm øi sæ°i omagiem, nu doar pentru ceea ce au fost — øi poate ar
fi destul — ci øi pentru faptul cæ ræmân alæturi de noi prin spirit — azi,
mâine, totdeauna.

Chiar din momentul construcfliei øi definitiværii programului naflional
de tipærire a Operei politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu, program aflat
în plinæ desfæøurare astæzi, sub egida Fundafliei Europene Titulescu, a fost
luatæ în calcul editarea scrisorilor trimise sau primite de marele nostru
compatriot, în ambele ipostaze ele constituind mærturii preflioase pentru
istoria vieflii politice øi a vieflii diplomatice româneøti, øi nu doar.

În mai puflin de un an øi jumætate, au fost aduse la Bucureøti, în original
sau în copie, peste 800 de scrisori adresate lui Nicolae Titulescu de un spectru
larg øi divers de personalitæfli româneøti øi stræine.

Consider de datoria mea, ca preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu,
sæ exprim sentimente de aleasæ gratitudine doamnei Elena Danielson,
director general al Arhivei øi al Bibliotecii de la Hoover Institution, Palo
Alto, California, SUA, care a permis accesul nelimitat al colaboratorilor
mei øi copierea integralæ a documentelor de interes specific øi imediat (cca
400 de scrisori) øi domnului dr. Gilbert Monney Câmpeanu, care ne°a donat
un numær mare de documente, în original (printre care øi cca 400 de scrisori).
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Documentele aduse în flaræ au cunoscut operativ toate procedurile legale
de inventariere øi clasificare; imediat dupæ aceea, au demarat operafliunile
complexe de editare.

Cei care încearcæ bucuria întâlnirii cu manuscrise de altædatæ, îmi vor
înflelege emoflia cu care am ræsfoit câteva zeci din cele peste 800 de scrisori
aduse în România de colegul George G. Potra.

Sentimentul încercat atunci, cu un an øi jumætate în urmæ prima datæ,
cu un an în urmæ a doua oaræ, când o cantitate atât de mare de documente
Nicolae Titulescu poposeau în România, a fost egalat doar, în 1992 când
au fost aduse ræmæøiflele pæmânteøti ale marelui nostru compatriot øi depuse
în inima Transilvaniei, la Øcheii Braøovului, în curtea Bisericii Sf. Nicolae.

Dacæ în 1992 am adus ræmæøiflele pæmânteøti ale lui Nicolae Titulescu,
în 2002– 2004 am recuperat øi adus o bunæ parte, extrem de importantæ,
din moøtenirea intelectualæ øi moralæ a lui Nicolae Titulescu.

Am plæcerea astæzi sæ salut apariflia unui volum, în douæ pærfli, care
cuprinde setul de 418 scrisori pæstrate succesiv de George Anastasiu, secretar
particular al fostului ministru de Externe al României øi de executorul sæu
testamentar, dr. Gilbert Monney Câmpeanu.

Studiul amplu pe care ni°l propune George G. Potra face sæ mæ opresc
la câteva note distinctive ale corpusului de documente originale, conservat
timp de peste 60 de ani într°o colecflie particularæ øi devenit astæzi proprietate
a Fundafliei Europene Titulescu.

Editorii au procedat cum trebuie, au respectat integralitatea øi identitatea
fondului, ferindu°l de intruziuni de piese din alte fonduri stræine sau româ-
neøti, chiar dacæ aveau acelaøi destinatar.

Autorii paginilor trimise lui Nicolae Titulescu sunt regine, prim°miniøtri
øi miniøtri de Externe, politicieni, diplomafli, artiøti, scriitori, ziariøti din
multe colfluri de lume.

Cu adeværat extraordinar, lui Nicolae Titulescu îi scriau capete încoronate,
înalfli demnitari, prinfli øi prinflese ale scrisului, bogafli øi særmani, proprie-
tari de palate sau chiriaøi ai særæciei øi dezamægirii, laureafli ai Premiului
Nobel sau impiegafli de cale feratæ, oameni în ascensiune sau la capætul
drumului.

442

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 442



Nu îndræznesc sæ afirm pe un ton peremptoriu cæ nimeni pânæ la el nu
s°a bucurat de mesajele unui numær atât de mare de corespondenfli, cæ nimeni
pânæ la el n°a înregistrat o diversitate atât de mare de mesaje, venind fie
din palate, fie din cæsufle modeste, de la Ploieøti, Craiova, Cluj, Iaøi, Chiøinæu,
pânæ la Geneva, Paris, Londra, New York, dar am temeiuri sæ afirm cæ puflini
oameni din lume, a cæror traiectorie a fost brutal întreruptæ de forfle ostile
din exterior øi interior, s°au bucurat de o audienflæ atât de amplæ øi cæ au
primit mesaje atât de numeroase din partea unui evantai atât de larg de
persoane.

Scrisorile trimise lui Nicolae Titulescu — la care suntem siguri cæ acesta
a ræspuns — acoperæ o gamæ foarte largæ øi diversæ de probleme politice
interne, economico°financiare, sociale, culturale, atunci când este vorba de
expeditori români, dar øi de probleme externe, provenind de la oameni
politici, diplomafli øi ziariøti, stræini sau români.

Unele dintre ele sunt adeværate analize de mare profunzime. Altele
reprezintæ rapoarte sau informæri operative privind evoluflii pe plan intern
sau internaflional.

Nicolae Titulescu a fost beneficiarul unor asemenea scrisori nu doar
atunci când a fost ministru de Externe, ci pe întreg spafliul temporal când
a continuat sæ fie un om politic activ, îndeplinind misiunea de trimis extra-
ordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, prim°delegat la
Societatea Nafliunilor sau øef al delegafliilor flærii noastre la varii conferinfle
internaflionale.

Conaflionalul nostru a fost inundat de solicitæri, mergând de la chestiuni
oficiale grave pânæ la chestiuni personale.

I se cerea sæ intervinæ în finanflarea de cætre marile bænci stræine a pro-
iectelor de modernizare a salubrizærii Bucureøtilor sau de amenajare a zonelor
inundate din sudul flærii, sæ acorde concursul personal sau al unor oficii
diplomatice delegafliilor române la diferite conferinfle internaflionale, sæ
susflinæ rezolvarea unor probleme legate de acordarea sau recunoaøterea
cetæfleniei române, sæ intervinæ pentru finanflarea unor instituflii de interes
obøtesc sau sponsorizarea editærii unor cærfli de istorie, istorie militaræ, istorie
a artei,  de drept, sæ acorde ajutor unor critici øi scriitori români sæ°øi continue
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cercetærile sau sæ°øi poatæ tipæri opera, sæ intervinæ pentru restructurarea øi
încadrarea cu personal a unor oficii diplomatice, sæ accepte (sau doar sæ
intervinæ pentru) numirea, promovarea sau schimbarea în diverse posturi
diplomatice.

Reflin în mod deosebit atenflia solicitærile primilor°miniøtri din epocæ
fæcute lui Nicolae Titulescu pentru pregætirea øi susflinerea pozifliilor
României la negocieri øi conferinfle internaflionale, cum au fost cele privind
optanflii, minoritæfli etnice sau religioase, datoriile øi reparafliile de ræzboi
ø.a. În aproape toate cazurile — dacæ nu chiar în toate — Nicolae Titulescu
a avut rolul de vioara I în delegafliile româneøti.

Bucureøtii au apelat la Nicolae Titulescu, rugându°l sæ acflioneze statornic
în toate formele posibile øi cu toate mijloacele disponibile pentru
contracararea — la Londra øi la Paris, dar nu numai —  propagandei ostile
fæcute de cercurile revizioniste din flærile vecine nouæ care câøtigaseræ în
cercurile politice, economico°financiare øi de presæ din Occident poziflii ce
le permiteau manipularea opiniei publice, întreflinerea unui climat defavo-
rabil flærii noastre, intereselor ei imediate øi de perspectivæ.

Omul care „n°a suferit de modestia de a fi român“ — cum îl caracteriza
mai mult decât sugestiv un contemporan al sæu — a avut forfla de a deschide
uøa tuturor marilor Cabinete øi a tuturor proprietarilor øi directorilor publi-
cafliilor de prestigiu, sæ apere cu înflelepciune, talent øi pasiune cauzele româ-
neøti la tribunele cele mai înalte pe care le oferea epoca. În numeroase pagini,
lideri politici sau membri marcanfli ai Cabinetelor din România sau din
alte flæri au elogiat pregætirea exemplaræ a vizitelor Suveranilor români la
Londra øi la Geneva, relevând aportul discret dar eficient al celui care a
contribuit la acest succes desævârøit, cuvântærile de mare ecou flinute la
Academia Diplomaticæ Internaflionalæ, la Paris, în Reichstagul german, la
Berlin, la Societatea Internaflionalæ de Filologie, Øtiinfle øi Arte Frumoase,
la Londra.

În urmæ cu peste 70 de ani, Nicolae Titulescu a fæcut primele demersuri
pentru intrarea în cadrul marilor universitæfli britanice a unor lectorate de
limbæ, literaturæ, istorie øi civilizaflie româneascæ. Scrisorile schimbate cu
rectorii unor asemenea cetæfli universitare aduc la cunoøtinfla noastræ frecvenfla
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øi insistenfla demersurilor sale, spiritul imaginativ în cæutarea øi identificarea
formelor øi mijloacelor pentru ca asemenea idei sæ capete concretefle.

Acuzat cu ticæloøie de unii sau de alflii cæ a cheltuit netrebnic banii flærii,
Nicolae Titulescu ne apare — prin scrisorile primite de la o serie de
oficialitæfli, de la instituflii academice, societæfli publice sau persoane parti-
culare — ca un om care nu s°a jucat cu banii publici, pe care i°a justificat
întotdeauna pânæ la ultimul leu, cæ a pledat pentru susflinerea financiaræ
de cætre stat a unor proiecte sau instituflii culturale, care riscau sæ moaræ,
cæ a bægat mâna de sute øi sute de ori în propriul buzunar pentru a ajuta
oameni de valoare aflafli în nevoie, pentru a salva øi onora obrazul flærii.

România a traversat, în mai multe rânduri, în perioada de dupæ Primul
Ræzboi Mondial, momente de crizæ politicæ, de depresiune economico°fi-
nanciaræ, de degradare a climatului social. Numeroase scrisori adresate lui
Nicolae Titulescu erau chemæri directe la guvernare, formulate de perso-
nalitæfli politice din întreg spectrul politic. Aflat în afara partidelor, care
træiau momente de epuizare, Nicolae Titulescu apærea drept singura soluflie,
singura personalitate capabilæ sæ preia conducerea guvernului, pentru a da
acestuia mai multæ luciditate, ca program, mai multæ coerenflæ, ca acfliune,
mai multæ autoritate øi mai mult credit, pe plan internaflional, din partea
guvernelor din marile capitale occidentale øi din partea institufliilor bancare.

Se cunosc prea bine cauzele care l°au împiedicat pe Nicolae Titulescu
sæ formeze guvernul atunci când a acceptat mandatul din partea Regenflei
sau a Regelui Carol al II°lea.

În funcfliile sau mandatele pe care le onora, Nicolae Titulescu a fost
consultat în analiza øi rezolvarea unor probleme conflictuale interstate, i
s°a cerut sæ înscrie pe ordinea de zi a Adunærii øi Consiliului Societæflii
Nafliunilor un evantai de probleme privind minoritæflile etnice, discriminarea
rasialæ, sæ sprijine la nivelul organismelor internaflionale problema invali-
zilor, a væduvelor øi orfanilor de ræzboi.

În mod constant, Nicolae Titulescu a discutat cu factori responsabili
din Secretariatul Societæflii Nafliunilor, inclusiv la nivelul secretarului general,
prezenfla României în diferite secflii (direcflii), ca øi în Comisia Internaflionalæ
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de Cooperare Intelectualæ (predecesoarea Organizafliei Nafliunilor Unite
pentru Educaflie øi Culturæ).

Bucurându°se de o mare autoritate în institufliile internaflionale, lui
Nicolae Titulescu — øi prin el României — i s°a cerut de diverse state spri-
jinul pentru nominalizarea øi alegerea reprezentanflilor lor în organele de
conducere ale Adunærii øi Consiliului Societæflii Nafliunilor, ca judecætori
la Curtea Internaflionalæ de Justiflie de la Haga. Scrisorile adresate de Frank
Billings Kellogg, Gustavo Guerrero, Mineichiro Adatci sunt edificatoare
pentru sensul unor asemenea solicitæri, ca øi pentru gratitudinea pe care o
exprimau scrisorile ce le expediau ca urmare a demersului titulescian eficient
de care se bucuraseræ.

Academii, universitæfli de prestigiu, institute de cercetare, asociaflii profe-
sionale, reviste, ziare, agenflii, posturi de radio i°au cerut lui Nicolae Titulescu
sæ flinæ cursuri, conferinfle, sæ le încredinfleze studii sau articole, sæ le acorde
declaraflii sau interviuri. Nicolae Titulescu era un nume mare pe care
solicitanflii îl voiau înscris în biografia lor intelectualæ, în cartea lor de vizitæ,
era o sursæ suplimentaræ de autoritate øi prestigiu. Cercurilor academice,
universitare, li se adæugau cele de opinie publicæ, cei din Bucureøti øi din
alte centre ale flærii reproøându°i omului politic øi diplomatului român cæ
nu le dæ un ræspuns pozitiv cu aceeaøi promptitudine cu care ræspundea
celor din stræinætate.

Alegerea lui Nicolae Titulescu ca preøedinte al celei de a XI°a øi celei de
a XII°a sesiuni a Adunærii Societæflii Nafliunilor a fost apreciatæ nu doar ca
un triumf personal, ci øi ca un succes ræsunætor al României. Scrisorile øi
telegramele de felicitare trimise de miniøtri, diplomafli, scriitori, juriøti,
oameni de afaceri, ziariøti au fost cu sutele. Unii dintre semnatari aveau
funcflii, alflii nu, unele scrisori sau telegrame erau semnate, altele nu, îi scriau
membri ai Academiei Române, ai Academiei Diplomatice Internaflionale,
figuri de marcæ ale cabinetelor de la Londra sau Paris, temufli directori sau
colaboratori ai unor publicaflii de prestigiu. Faptul cæ Nicolae Titulescu
fusese ales în fruntea areopagului de la Geneva accentua dorinfla unor largi
cercuri de opinie publicæ din România de a°l vedea pe omul politic øi
diplomatul român la conducerea unui partid viguros sau a unui guvern de
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autoritate øi eficienflæ, asociind unei asemenea dorinfle speranfla de redre-
sare a flærii, de revigorare a tonusului naflional, de sporire a încrederii
cetæfleanului, a întregii flæri. 

Sensibilitatea pe care Nicolae Titulescu a avut°o faflæ de durerile øi sufe-
rinflele altora, faflæ de decepfliile øi tristeflile altora, cæ a fost vorba de boalæ
sau accident, de ingratitudine sau denigrare în mandatele pe care le înde-
pliniseræ, a miøcat profund pe cei ce i°au simflit cældura øi solidaritatea.

Nu puflini erau cei care se simfleau îndatorafli faflæ de Nicolae Titulescu
pentru greutatea cuvântului sæu când a fost vorba de acordarea de ordine
øi medalii ale României acelora care s°au dedicat cauzelor româneøti, care
au susflinut pozifliile flærii noastre în organismele internaflionale, în marea
presæ mondialæ ø.a.

Nu°mi propun sæ evoc aici toate punctele, fie chiar øi cele esenfliale, ale
evantaiului problematic identificabil în cele 418 scrisori adunate în actualul
volum.

Toate — sau aproape toate — sunt o oglindæ indirectæ a preocupærilor
øi demersurilor lui Nicolae Titulescu, aduc o contribuflie substanflialæ la
definirea locului pe care omul politic øi diplomatul român îl avea pe scena
româneascæ øi pe scena internaflionalæ, la cunoaøterea camerei de rezonanflæ
a personalitæflii øi operei sale, la desluøirea unor probleme øi situaflii în care
Nicolae Titulescu a fost solicitat øi în care s°a implicat.

O nouæ lucrare dedicatæ lui Titulescu — mai substanflialæ în informaflii
øi mai nuanflatæ în analiza ideilor øi evaluarea demersurilor sale — are nevoie
de toate aceste înscrisuri câte sunt identificate øi câte speræm, printr°o
cercetare neostenitæ, sæ le aflæm locul øi sæ le publicæm.

Azi se scriu din ce în ce mai pufline scrisori — în forma lor tradiflionalæ
— læsând loc în tot mai mare mæsuræ telefonului, fax°ului, e°mail°ului.

A fructifica într°un fel sau altul bogæflia de idei øi informaflii a fondurilor
epistolare este resimflitæ ca o necesitate atât în stræinætate, cât øi la noi.

Cititorii — cæ sunt cercetætori, istorici sau juriøti, politologi sau diplomafli,
studenfli sau universitari — vor percepe ca fireascæ øi indispensabilæ inclu-
derea acestui volum de corespondenflæ în Colecflia „Nicolae Titulescu. Opera
politico°diplomaticæ“ øi vor putea realiza o corelare øi o confruntare cu infor-
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maflia din alte tipuri de documente ce fac parte din colecflie, întregindu°øi
viziunea asupra omului, operei øi epocii. 

Cu fiecare paginæ a unor asemenea scrisori facem un pas într°o lume
dispærutæ, pe care dacæ nu înflelegem s°o retræim, n°am avea dreptul øi n°am
putea s°o ignoræm, cæci e vorba de istoria noastræ, de viafla predecesorilor
noøtri, de victoriile øi înfrângerile nafliunii noastre, de valori perene øi erori
de parcurs, ele ne aduc în prim°plan secvenfle øi informaflii privind prietenii
øi inamicii noøtri, ne aduc dovezi ale prefluirii øi aprecierii de care Nicolae
Titulescu s°a bucurat într°o lume în care a fæcut Istorie.

Efortul colegilor mei de la Fundaflia Europeanæ Titulescu — stimulafli
øi coordonafli de istoricul øi editorul George G. Potra — meritæ aprecieri
cælduroase, profesionalismul øi dæruirea lor dând acestui nou volum o flinutæ
la fel de înaltæ ca aceea a volumului precedent.

Ceea ce se face la Fundaflia Europeanæ Titulescu confirmæ un spafliu de
vibraflie intelectualæ autenticæ, existenfla unui laborator fertil de cercetare,
vivacitatea øi coerenfla unei tribune prestigioase de idei, o atmosferæ de
convivialitate øi confort sufletesc pe care le°aø dori extinse în cât mai multe
centre de iradiere culturalæ.

Aparifliile editoriale ale Fundafliei Europene Titulescu — øi cea de azi
adaugæ o fericitæ contribuflie — sporesc — prin originalitate, inedit øi
profesionalism — camera de rezonanflæ, prestigiul naflional øi internaflional
al ideilor øi faptelor marilor noøtri conaflionali.

Nicolae Titulescu s°a næscut, a træit øi a murit pentru fiaræ, jertfindu°se
pentru mari idei, pentru mari aspiraflii, pentru supraviefluirea, devenirea øi
progresul poporului român, pentru pacea øi prosperitatea sa, mai presus
de orice interese partizane.

La sfârøitul anilor ’30, Nicolae Titulescu afirma: „Partidul meu de azi
se cheamæ România“.

Nimic nu trebuie explicat. Nimic nu trebuie adæugat. Nimic nu trebuie
justificat.

El a spus atunci totul, definind crez, cauzæ, jertfæ.
Testamentul sæu ne obligæ la solidaritate româneascæ.
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Trebuie sæ ne regæsim cu toflii vibrând consonant într°o operæ de interes
naflional, restituirea universului sæu ne va face sæ ne simflim cu toflii mai
bogafli øi mai puternici prin ideile øi faptele bune pe care ni le°a læsat
moøtenire.

Cei ce se vor întâlni cu acest volum au øansa — cel puflin aøa sper eu
— de a parcurge pagini de real interes privind epoca interbelicæ, nume mai
puflin cunoscute azi, demersuri øi momente care se cer elucidate, secvenfle
ale unor destine în cumpænæ, noi dimensiuni ale personalitæflii øi operei
titulesciene.

Scrisorile — fie cæ e vorba de rigoarea analizei, de exuberanfla mesajului,
de subtilitatea expresiei — vor oferi celor interesafli øi o realæ bucurie esteticæ,
aducând aminte despre vremurile în care oamenii îøi scriau, cotidian sau
cvasicotidian, închinând cuvinte alese zeilor Logicii, Rafinamentului øi
Frumosului.

Væ mulflumesc pentru atenflie.

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 449



Doamnæ preøedintæ a Universitæflii, 
Domnule profesor, 
Dragi prieteni, 
Dragi colegi, 
Dragæ Jean Bernard Marie, 
Dragi studenfli, 
Sunt puflin încurcat vorbind despre un subiect care este legat mai mult

de trecut. Suntem într°o Europæ care se schimbæ atât de mult, dinamismul
vieflii actuale ne obligæ mereu sæ cæutæm ræspunsuri întrebærilor care se
acumuleazæ, semnelor de întrebare care se ridicæ din ce în ce mai des în
fafla noastræ, solicitându°ne reacflii inteligente, armonizate. 

Voi încerca, totuøi, sæ væ prezint un alt precursor, aici, unde pæstrafli vie
amintirea lui Robert Schuman, unul din pærinflii fondatori ai unui proiect
european care este pe cale acum sæ se realizeze, inclusiv pentru România:
reunificarea Europei, care se face acum urmærindu°se øi proiectul lui Robert
Schuman. 

Un alt precursor al acestei Europe a fost un mare român, Nicolae Titulescu. 
Dragi prieteni, 
Este o onoare pentru mine sæ mæ adresez astæzi dumneavoastræ, în aceastæ

prestigioasæ incintæ a Universitæflii „Robert Schuman“. Este o realæ plæcere
sæ revin în aceastæ cetate alsacianæ în care, ca director de studii, acum aproape
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Adrian Næstase

O viziune europeanæ comunæ 
Nicolae Titulescu — Robert Schuman*
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douæzeci de ani, mi°am continuat studiile øi am putut sæ iau contact cu
eminenfli specialiøti, juriøti extraordinari. Apoi am avut plæcerea sæ°l întâlnesc
pe domnul decan Comillard øi pe alfli colegi. Împreunæ am organizat zile
juridice de drept internaflional franco°române. Îmi amintesc de aceastæ
perioadæ în care, în ciuda condifliilor politice, noi am øtiut sæ menflinem o
legæturæ foarte strânsæ la nivelul specialiøtilor de drept internaflional român
øi francez. 

Væ adresez mulflumirile mele cel mai sincere, dragi prieteni, pentru pre-
zenfla dumneavoastræ aici, pe care o apreciez ca o mærturie de prietenie. 

Suntem aci øi în legæturæ cu un ilustru precursor, Nicolae Titulescu, om
politic øi diplomat român. Este, poate, øi o chestiune de orgoliu sæ væ spun
cæ noi venim în Uniunea Europeanæ nu numai dupæ zece ani de prezenflæ
în Consiliul Europei, ci cu o istorie mult mai lungæ, mult mai complexæ,
cu o bogæflie spiritualæ øi tradiflii prin care contribuim la îmbogæflirea unei
Europe reunite, marele proiect al lui Robert Schuman. 

Prin viziunea sa complexæ despre Europa, despre lume, Nicolae Titulescu
a fost o personalitate care a øtiut sæ ræmânæ contemporanul nostru, pentru
cæ, adeseori, citindu°i textele, gæsesc, aøa cum am gæsit recent în paginile
cærflii lui Robert Schuman, ræspunsuri la întrebærile contemporaneitæflii. De
altfel, ca o dovadæ a înaltei consideraflii pe care poporul român o acordæ
imaginii eminentului sæu reprezentant, anul 2002, marcând a 120°a ani-
versare a naøterii sale, a fost declarat în flara mea „Anul Titulescu“.

Istoricul Raymond Cartier scrie despre Titulescu: „Ti°tu°les°cu! Cele
patru silabe ale sonorului sæu nume au umplut istoria diplomaticæ a perioadei
de dupæ ræzboi. A fost unul din marii oameni ai României, unul din marii
oameni ai Micii Antante, unul din marii oameni ai Genevei øi pentru a
spune totul, unul din marii oameni ai Europei. A fost cel mai strælucitor,
cel mai dinamic, din cei care au vrut sæ construiascæ o nouæ Europæ, bazatæ
pe egalitatea puterilor øi pe respectul tratatelor“.

Poate este interesant de menflionat cæ Titulescu øi Schuman au încercat
sæ priveascæ viitorul Europei, unul înainte de ræzboi, pentru cæ Titulescu
a murit în 1941, iar celælalt, îndeosebi dupæ ræzboi, cu experienfla pe care
o avea, dar cu aceeaøi viziune. 
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În viafla politicæ româneascæ, Nicolae Titulescu s°a manifestat ca o explozie
de inteligenflæ øi de talent. 

Næscut la Craiova, în sudul României, în 1882, Titulescu a urmat studii
strælucite de drept la Paris, înainte de a începe o carieræ de profesor la
universitæflile din Iaøi øi din Bucureøti, apoi de ziarist. Øi°a luat licenfla øi
apoi doctoratul în domeniul Drepturilor eventuale, o teorie care era la modæ,
legatæ, mai mult de Dreptul civil, bineînfleles. 

Ales deputat în 1912, pe listele Partidului Conservator°Democrat, îøi
face intrarea spectaculoasæ în Parlamentul român prin discursul sæu asupra
Ræzboaielor balcanice. În anii urmætori, ræmâne ancorat în viafla politicæ
internæ, fiind øi ministru al Finanflelor. Unul din cele mai bune discursuri
ale sale pe care le°am citit a fost cel pe care l°a pronunflat la Parlament ca
ministru de Finanfle, un discurs absolut formidabil. Marea calitate a lui
Titulescu, ca øi a marilor oameni politici, era cæ el nu fæcea numai drept
pozitiv, ci, aøa cum se obiønuia pe atunci, era interesat øi de filosofia
dreptului, care se referea la eficienfla dreptului pozitiv, cu anumitæ abordare
sociologicæ, cum s°ar spune astæzi.

Se implicæ, apoi, în diferite probleme complexe politice, economice øi
sociale (se pot cita reformele agrare, fiscale øi electorale). La 3 mai 1915,
într°un discurs intitulat Inima României, el se pronunflæ pentru realipirea
Transilvaniei la România, pentru abandonarea politicii de neutralitate øi
pentru angajarea flærii de partea Aliaflilor. Continuæ aceastæ linie dupæ Primul
Ræzboi Mondial, ca delegat la Conferinfla de Pace de la Paris. 

Spre sfârøitul anilor ’20, Titulescu începe o carieræ internaflionalæ. Are
înalte responsabilitæfli de douæ ori ca ministru de Externe øi de douæ ori ca
ambasador la Londra. Delegat permanent al României la Liga Nafliunilor,
între 1920 øi 1936, este ales preøedinte în 1930. În ciuda practicii Adunærii
de a nu se reînnoi mandatul preøedintelui, Nicolae Titulescu este, totuøi,
reales în 1931, ca o apreciere a competenflelor øi eforturilor sale.

Îndepærtat din guvern de cætre Regele Carol al II°lea, ca urmare a pre-
siunilor exercitate de cætre cercurile politice reacflionare române øi de
guvernele fasciste din Germania øi din Italia, Titulescu — ale cærui relaflii
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strânse cu Franfla erau foarte cunoscute — se exileazæ în august 1936 în
Elveflia øi apoi în Franfla, la Cannes, unde moare prematur, în martie 1941. 

Membru øi al Academiei Române, doctor honoris causa al universitæflilor
din Atena øi din Bratislava, preøedinte al Academiei Diplomatice Inter-
naflionale, Nicolae Titulescu s°a remarcat prin luciditatea øi realismul filo-
sofiei sale politice øi ale acfliunii sale. La Liga Nafliunilor øi ca ministru al
Afacerilor Externe, a promovat constant o politicæ a pæcii, a stabilitæflii øi
a bunelor relaflii între state. Nicolae Titulescu a fost promotorul suvera-
nitæflii øi egalitæflii statelor în relafliile internaflionale, al securitæflii colective
øi al prevenirii agresiunii. În articolul sæu Suveranitatea statelor, publicat
în Dictionnaire Diplomatique, el se opune concepfliei superstatului øi subli-
niazæ posibilitatea cooperærii internaflionale numai între state egale în
drepturi. 

În concepflia sa asupra relafliilor internaflionale pacea reprezenta reperul
crucial, condiflia, premisa necesaræ øi scopul dezvoltærii armonioase a tuturor
nafliunilor, motivaflia dinamicæ a progreselor lor.

„Orator al pæcii“, aøa cum a fost numit de numeroøi contemporani ai
lui, el spunea: „Pacea nu este posibilæ decât în mæsura în care comunitatea
internaflionalæ, relafliile între state se bazeazæ pe respectul reciproc al inde-
pendenflei øi pe egalitate în drepturi, anume pe dreptul fiecærui stat de a°øi
construi propriul destin“.

De asemenea, considerând vechea diplomaflie de cancelarie ca depæøitæ,
Nicolae Titulescu a fost protagonistul unei „diplomaflii în miøcare“ în folosul
pæcii. Pe de altæ parte, într°o celebræ conferinflæ, intitulatæ Dinamica pæcii,
el definea pacea ca un fenomen în miøcare. În concepflia sa, „baza pæcii“,
ca sursæ a vieflii øi progresului, trebuia sæ se sprijine pe o „stare de spirit“,
care sæ favorizeze dialogul øi cooperarea între state, „dinamica pæcii“
presupunând un progres continuu în viafla internaflionalæ, pe etape, trecând
prin regional, cætre universal. 

Spuneam cæ am revæzut afirmafliile lui Robert Schuman. Acum, prezen-
tându°væ ideile lui Titulescu, sunt impresionat de aceastæ armonie de con-
cepflii øi de idei. Titulescu vorbea de o spiritualizare a frontierelor, concepflie
a lui Robert Schuman în domeniul frontierelor, care sunt în realitate politice,
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dar øi ca un element care trebuie sæ ne mobilizeze pentru a gæsi formule
transfrontaliere în vederea unei cooperæri mai accentuate într°un moment
în care rænile ræzboiului persistau în Europa, în momentul când Franfla øi
Germania trebuiau sæ dea un exemplu. Analiza lui în privinfla situafliei
Germaniei de dupæ ræzboi — reiau exemplul lui Robert Schuman — este
legatæ puflin de o anumitæ filosofie care a fost dezvoltatæ înainte de ræzboi,
cu speranfla într°o evoluflie pozitivæ, care, din nefericire, nu s°a materializat
din cauza unei ambianfle, a unei competiflii de interese pe continent. 

Din aceastæ cauzæ, destinul sæu este destul de dureros pentru cæ opti-
mismul sæu, speranflele sale, o construcflie teoreticæ puflin romanticæ, am
spune astæzi, nu i°au putut convinge pe contemporanii sæi. 

De aceea, încercæm sæ vedem care au fost punctele slabe ale unei con-
strucflii în care mari personalitæfli, precum Titulescu, au acflionat pentru
pace în Europa, dar eforturile lor nu øi°au atins scopul. Øi aici este, poate,
diferenfla între el øi Robert Schuman, pentru cæ proiectul lui Robert Schuman
a reuøit. Aceasta este desigur marea diferenflæ, dar proiectul lui Robert
Schuman are o legæturæ foarte strânsæ cu o tradiflie ce dateazæ de dinainte
de ræzboi, din perioada dintre cele douæ ræzboaie, care a putut crea condifliile
intelectuale favorabile realizærii acestui proiect. 

Titulescu nu a ezitat sæ aminteascæ marilor democraflii occidentale cæ
interesele lor nu se opresc la frontierele lor. Pe deplin conøtient de indi-
vizibilitatea securitæflii europene, precum øi de faptul cæ orice stat din Europa,
oricât ar fi de îndepærtat geografic de o zonæ de conflict potenflial sau efectiv,
are responsabilitæfli în domeniul apærærii, Titulescu este precursorul unei
opere solide pentru coeziunea paneuropeanæ pentru care tofli acflionæm astæzi.
Iar dacæ vorbim acum de PESC, de proiecte comune de apærare, de secu-
ritate, putem regæsi în istoria de dinaintea ræzboiului cam aceleaøi puncte
de întrebare, aceleaøi puncte slabe care au creat vulnerabilitatea izbucnirii
celui de°al Doilea Ræzboi Mondial. 

Prezentând pericolul fascismului, instaurat în Germania, Titulescu a
acflionat øi pentru consolidarea cooperærii internaflionale în domeniul secu-
ritæflii europene. În acest scop, în numele guvernului român, el a semnat,
în 1933, Convenflia privind definiflia agresorului øi a susflinut mult crearea,
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în 1933, a Micii Antante øi, în 1934, crearea Antantei Balcanice, pact re-
gional pe care îl considera un scut împotriva unei viitoare agresiuni. 

Dacæ vom continua sæ facem paralele, putem gæsi în opera lui Titulescu
interesul pentru regionalism, care este acum atât de mult promovat de cætre
Uniunea Europeanæ. Este clar cæ nu se poate separa o flaræ de zona în care
se aflæ. Este important sæ fie creatæ o ambianflæ regionalæ paønicæ. Problema
Balcanilor, a Europei de Sud°Est este legatæ esenflial de o solidaritate regionalæ
care a funcflionat, într°un anumit fel, înainte de ræzboi øi care, øi în prezent,
este important a fi realizatæ. 

În timpul exilului sæu, el øi°a continuat vibranta pledoarie pentru pace
cu ocazia conferinflelor pe care le°a flinut în cadrul unor instituflii prestigioase
cum ar fi Academia Francezæ, Camera Comunelor, universitæflile din Oxford
øi din Cambridge. Opera lui Titulescu se înscrie sub semnul perenitæflii.
Ideile sale sunt încæ valabile øi mai multe din obiectivele Nafliunilor Unite
sunt cele ale Ligii Nafliunilor, a cærei istorie ræmâne pentru totdeauna marcatæ
de personalitatea acestui om politic român. Viziunea lui Titulescu, care trece
de la „naflional“, prin „regional“, la „universal“, se regæseøte øi astæzi în politica
externæ a multor flæri øi, desigur, øi a României. 

Se încearcæ reînfiinflarea reflelei legæturile între România øi familia
europeanæ, din care România fæcea parte înainte de ræzboi. Noi am træit
o parantezæ istoricæ de cincizeci de ani din cauza unor aranjamente de dupæ
ræzboi: acordurile de la Yalta au læsat România în afara propriei sale familii.
Acesta este, poate, unul din argumentele pentru care românii sunt atât de
interesafli de subiectele europene, de Alianfla Atlanticæ. Noi am træit o
perioadæ destul de lungæ o frustrare care venea din aceastæ stare de spirit
de dinainte de ræzboi din cauza acestei reflele de contacte care funcflionau
înainte. Înainte de ræzboi, Titulescu se ducea la Ministerul francez de Externe
færæ a trebui sæ se anunfle dinainte, færæ a trebui sæ°øi prezinte documentele
la intrarea în minister: era ca øi acasæ la el. Øi marii intelectuali români erau
ca la ei acasæ, atunci când se aflau în Franfla, iar civilizaflia øi cultura românæ,
literatura românæ îi datoreazæ mult influenflei franceze, aøa cum Franfla
datoreazæ unor intelectuali ca Ionesco, Cioran, care au influenflat nu numai
literatura, ci øi filosofia øi spiritul francez într°o perioadæ destul de complicatæ. 
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Revenind la Titulescu, færæ a încerca sæ væ obosesc cu prea multe infor-
maflii øtiinflifice, trebuie totuøi sæ spun cæ el era o personalitate deosebitæ;
avea un stil interesant de a se comporta la Geneva. Avea totdeauna rezervat
un etaj la unul din cele mai bune hoteluri, avea idei puflin ciudate: îi plæceau
ceasurile elvefliene øi îøi grava numele pe spatele lor, iar înaintea unor
negocieri importante el oferea totdeauna colegilor sæi un astfel de ceas,
spunându°le: „trebuie sæ ne potrivim ceasurile înainte de a începe“. Era
iubit de unii, nu era iubit de alflii. 

Domnul profesor Potra a scris o carte excepflionalæ: Pro øi contra Titulescu,
în care aratæ cæ oamenii sau îl iubeau sau îl detestau pe Titulescu, el nu
inspira sentimente neutre. Nu putea fi considerat un fel de mobilæ în viafla
politicæ românæ. Trebuie sæ spun cæ, chiar dupæ moartea sa, Titulescu a
reprezentat pentru noi, în România, un pilon foarte important pentru a
face legætura cu trecutul, cu familia europeanæ. 

Pe vremea când eram ministru al Afacerilor Externe, sunt zece ani de
atunci, am reuøit sæ îndeplinim ultimele dorinfle ale lui Titulescu, anume
sæ°i aducem în România ræmæøiflele sale pæmânteøti care se aflau la Cannes,
pe care le°am înmormântat la Braøov, oraø din centrul României, aøa cum
el o dorea. El murise în 1941, într°o perioadæ dificilæ, se aflase în conflict
cu clasa politicæ românæ, cu partidele, în primul rând cu Regele Carol al
II°lea. De asemenea, din cauza ræzboiului a încercat sæ se salveze, plecând
în America Latinæ; nu a reuøit, a pierdut multe documente, pe care acum
le°am gæsit în anumite biblioteci. Este interesant sæ înflelegem cæ el s°a izolat
în sudul Franflei, unde a murit, aøa cum spuneam, în 1941. 

Faptul cæ am reuøit sæ°i îndeplinim ultimele dorinfle a reprezentat o
modalitate de a crea øi în privinfla acestei personalitæfli un consens important
în România øi îmi amintesc stræzile pline de oameni din Braøov øi din
Bucureøti atunci când am reuøit sæ°i aducem ræmæøiflele pæmânteøti în
România. 

Nu aø vrea sæ væ plictisesc cu citate øi cuvinte ræmase celebre de la
Titulescu, pentru cæ doresc sæ încerc pur øi simplu sæ væ stimulez curiozitatea.
Sunt convins cæ vefli putea gæsi în bibliotecæ un numær de cærfli pe care noi
le vom dona Universitæflii øi în care vefli gæsi marile sale discursuri, ca, de
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exemplu, Dinamica pæcii sau Ordinea în gândire, amândouæ formidabile,
pronunflate unul la Berlin, celælalt la Bratislava. 

Cred cæ este important sæ înflelegem aceste rædæcini, care pornesc de la
el, pentru a încerca sæ ne continuæm drumul. În România nu s°a creat
spontan o generaflie dupæ Revoluflie. Au fost, øi mai sunt, intelectuali de
mare valoare care au menflinut contacte, chiar într°o perioadæ politicæ dificilæ
în România, cu colegi de°ai lor øi, de asemenea, existæ pærinfli fondatori ai
unei Europe comune care sunt înaintaøii noøtri din punct de vedere
intelectual. 

Studenflii români, oamenii politici români, intelectualii români sunt gata
sæ revinæ în familia noastræ europeanæ, pentru cæ marea mizæ pentru noi
este finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeanæ anul viitor øi sæ devenim
membri în 2007. Dar acest tratat de aderare trebuie sæ fie ratificat de cætre
parlamentele naflionale, inclusiv parlamentul francez. 

Este important pentru opinia publicæ francezæ sæ înfleleagæ faptul cæ
România este mai mult decât fliganii care se aflæ prin Paris sau în altæ parte,
nu mai înseamnæ mineri, nu mai ridicæ probleme de adopflie de copii. Deøi
aceste aspecte mai existæ, ele fac parte dintr°o societate care trece printr°o
tranziflie, care este pe cale sæ°øi vindece rænile, sunt multe alte lucruri mai
importante øi, mai ales, tinerii studenfli români care sunt la studii aici la
Strasbourg sau în altæ parte în Europa øi care reprezintæ o nouæ generaflie
care, în 2007, va fi generaflia integrærii europene. 

Noi — vorbesc despre mine øi alfli miniøtri, colegi din administraflia
publicæ, nu despre ministrul Afacerilor Externe, care este mai tânær —
reprezentæm aici o generaflie de tranziflie, generaflie care are datoria de a indica
direcflia øi de a nu face prea multe greøeli. Este ceea ce încercæm noi sæ
întreprindem în România øi sper mult cæ vom avea posibilitatea sæ construim
cu dumneavoastræ un climat intelectual, spiritual, care sæ poatæ reprezenta
contribuflia noastræ latinæ la formarea unei familii europene mai complexe,
cu modele øi valori mai întâi comune øi abia apoi diferite; românii, ca latini,
sunt, din cauza istoriei lor, mai apropiafli de francezi decât, aø spune, de
baltici sau de locuitorii din alte flæri. Desigur, suntem în Europa øi încercæm
sæ construim pe un model bazat pe aceleaøi valori, dar, din punct de vedere
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al mentalitæflilor, al acfliunilor, al temperamentului, cred cæ suntem mai
apropiafli de francezi. 

De aceea eu am fost încântat sæ vin aici, în fafla dumneavoastræ, pentru
a væ spune câteva cuvinte, luând ca pretext prezentarea lui Nicolae Titulescu
øi sper cæ afli înfleles cæ a fost un pretext pentru a vorbi în fafla dumneavoastræ
nu despre trecut, ci despre prezent, pentru a evidenflia o relaflie foarte impor-
tantæ cu o adeværatæ personalitate românæ øi faptul cæ fiecare dintre noi poate
contribui cu ceva la acest patrimoniu, la acest proiect foarte important, cæruia
îi alæturæm ideile lui Robert Schuman, cele ale lui Jean Monnet, cât øi cele
ale lui Nicolae Titulescu, idei care au un fundament comun. 

Este important acum, în aceastæ perspectivæ, sæ læsæm deoparte greøelile
øi problemele din trecut, trebuie sæ pregætim viitorul, ar spune, în acelaøi
timp, Robert Schuman øi Nicolae Titulescu. 

Væ mulflumesc pentru atenflie. 
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Onorat auditoriu,
Stimafli colegi,
În Titulescu — unul dintre arhitecflii Societæflii Nafliunilor — ideea rolului

øi importanflei organizafliei internaflionale cu vocaflie de universalitate în
prezervarea pæcii øi°a gæsit un apærætor øi promotor deosebit de fervent. 

Lucid øi critic, Titulescu recunoøtea limitele structurale øi funcflionale ale
Societæflii Nafliunilor, dar nu pentru a°i reduce competenflele øi pentru a slæbi
încrederea în ea, ci pentru a stimula acfliunea consacratæ perfecflionærii ei
øi a Pactului Societæflii Nafliunilor, eliminærii tuturor elementelor divergente
øi gæsirii mecanismelor de acfliune directæ, realæ, constructivæ, de interes ge-
neral, chemate sæ ræspundæ necesitæflii împlinirii obiectivelor sale primordiale.

Titulescu a insistat adesea asupra caracterului øi esenflei politice a institufliei
geneveze, respingând opinia acelora care vedeau în ea doar o instituflie cu
caracter tehnic øi intenflionau sæ o facæ sæ funcflioneze ca atare. Concepând
Societatea Nafliunilor ca o instituflie eminamente politicæ, al cærei rost
fundamental era apærarea øi consolidarea pæcii, ferirea umanitæflii de repetarea
dezastruoasei experienfle a Primului Ræzboi Mondial, Titulescu are meritul
de a fi integrat ideii de acfliune internaflionalæ, înfleleasæ realist øi cuprin-
zætor, toate acele domenii øi demersuri în mæsuræ sæ contribuie la împlinirea
unei asemenea misiuni. Øeful diplomafliei române are meritul de a fi pledat
în favoarea integrærii printre preocupærile organizafliei a tuturor marilor
probleme internaflionale ale epocii sale, fie cæ era vorba de probleme poli-
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* Comunicare susflinutæ la Centrul cultural român, Paris, 8 martie 2002.
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tico°juridice, fie cæ era vorba de probleme economice, sociale, culturale,
umanitare.

Începându°øi activitatea pe plan internaflional la Conferinfla de Pace de
la Paris de dupæ Primul Ræzboi Mondial, Titulescu — ca tofli cei care au
urmærit din interior dificultatea negocierii tratatelor de pace øi, ulterior, a
abordærii øi rezolværii problemelor economico°financiare øi de altæ naturæ
care au subzistat în întreaga perioadæ interbelicæ — se va aøeza necondiflionat
în rândul acelora care au fæcut din lupta împotriva ræzboiului øi acfliunea
pentru apærarea pæcii, pe continentul european øi în lume, sensul major al
activitæflii sale politico°diplomatice.

Adunarea øi Consiliul Societæflii Nafliunilor au constituit pentru diplo-
matul român o tribunæ de amplæ rezonanflæ pentru punctele sale de vedere
de mare realism, vizând problemele pæcii øi ræzboiului în epoca contem-
poranæ. În cadrul organizafliei internaflionale, preocuparea sa în aceastæ
direcflie s°a impus ca o notæ dominantæ. Indiferent de aspectele concrete
abordate øi dezbætute de cætre organizaflie, Titulescu a gândit problemele
aduse în fafla Societæflii Nafliunilor øi solufliile pe care aceasta le preconiza
øi elabora prin prisma necesitæflii eliminærii surselor de neîncredere, tensiune
øi conflict, a eliberærii vieflii internaflionale de manifestærile de forflæ, în scopul
consolidærii înflelegerii, conlucrærii øi pæcii.

Acfliunea urmæritæ de Titulescu în aceastæ direcflie s°a desfæøurat pe un
fundal social øi politic deosebit de complex. Departe de a duce la anularea
vechilor contradicflii sau, cel puflin, la estomparea lor, perioada care a urmat
Primului Ræzboi Mondial le°a prezervat, fiind în acelaøi timp martora
aparifliei altora noi, la fel de profunde øi poate chiar mai complexe. Speranflele
opiniei publice de dupæ Primul Ræzboi Mondial într°o evoluflie pacificæ
s°au spulberat la puflin timp dupæ încheierea tratatelor de pace conturând
sistemul de la Versailles. Apariflia regimurilor fasciste øi, ulterior, a unor
regimuri profasciste, într°o serie de state europene, a avut drept corolar
manifestarea pe arena vieflii internaflionale a unui întreg angrenaj de poziflii
øi acfliuni revanøiste, revizioniste øi agresive, care, pe parcursul anilor, departe
de a mai constitui doar elemente insolite, izolate, vor primi expresie în
orientæri politice oficiale vizând schimbarea prin forflæ a geografiei politice
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a continentului european, ca øi a altor zone ale lumii. Acest întreg ansamblu
de contradicflii, fluxurile øi refluxurile dintre cele douæ ræzboaie, divergenflele
de interese øi tendinflele adesea extremiste aveau sæ se reflecte direct în viafla
øi activitatea Societæflii Nafliunilor, fæcând misiunea sa incontestabil mai
dificilæ.

Exprimând în organizaflia internaflionalæ interesele propriei sale flæri (care
era, de altfel, membru fondator al Societæflii Nafliunilor), Titulescu avea sæ
se arate în acelaøi timp drept un reprezentant de marcæ al intereselor marii
majoritæfli a flærilor mici øi mijlocii membre ale organizafliei øi care sperau
cæ fundarea Societæflii Nafliunilor inaugura o etapæ nouæ a vieflii inter-
naflionale, punând în valoare noile posibilitæfli pe care un cadru atât de larg
de dezbatere øi cooperare — færæ precedent pânæ la acea datæ — îl oferea
în vederea soluflionærii problemelor stringente ale epocii.

Glasul lui Titulescu s°a ridicat statornic øi ferm întru apærarea nevoii
de pace a tuturor flærilor, susflinând cu statornicie teza dreptului vital la pace
al tuturor popoarelor, ca o condiflie de neînlocuit a prezerværii libertæflii øi
unitæflii lor, a afirmærii spiritului øi forflelor creatoare, a împlinirii aspirafliilor
lor de progres economic øi social. Punctelor de vedere egoiste care intro-
duceau în organizaflia internaflionalæ interese strâmte, Titulescu le°a opus
o concepflie generoasæ, în cadrul cæreia interesele naflionale gæseau echilibru
øi armonie coincidente cu interesele comunitæflii internaflionale. Afirmarea
øi promovarea de cætre Titulescu a dreptului la pace al tuturor popoarelor,
a indivizibilitæflii pæcii øi securitæflii, a necesitæflii unei pæci globale øi drepte,
a unei acfliuni organizate, generale, constructive øi morale în serviciul pæcii,
recunoscând dreptul tuturor statelor, tuturor popoarelor, de a participa la
o asemenea operæ, explicæ larga audienflæ a pozifliilor pe care diplomatul
român le°a exprimat, în numele României, de la tribuna organizafliei.

Titulescu se înscrie în istoria vieflii internaflionale interbelice øi, ca atare,
a Societæflii Nafliunilor, ca un campion al luptei pentru scoaterea ræzboiului
øi a propagandei de ræzboi în afara legii. Deficienflele Pactului Societæflii
Nafliunilor în aceastæ direcflie — cæci el prezerva dreptul de a recurge la
ræzboi ca instrument de politicæ naflionalæ într°un mare numær de cazuri
date, ca øi acelea ale Pactului Briand°Kellogg, care, cu toate cæ reducea
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numærul situafliilor în care recursul la ræzboi era permis, considerându°l
justificate în anumite circumstanfle, vor obliga pe Titulescu sæ se concentreze
timp de numeroøi ani sæ°øi concentreze atenflia, preocupærile øi demersurile
timp de mai mulfli ani în vederea implementærii în conøtiinfla organizafliei
internaflionale a nevoii imperioase de a scoate definitiv ræzboiul în afara
legii. Întemeindu°se pe experienfla istoricæ a poporului român, pe o profundæ
cunoaøtere a istoriei relafliilor internaflionale, Titulescu a refuzat în mod
categoric pseudoteoriile celor care cæutau sæ acrediteze caracterul organic
al ræzboiului, ca o lege a devenirii umane. Dezavuând øi combætând pe tofli
partizanii unei atari teorii, Titulescu avea sæ se plaseze în fruntea celor care,
prezentând implicafliile øi consecinflele dezastruoase ale ræzboaielor, din punct
de vedere politic, economic, social øi umanitar, avea sæ facæ din eliminarea
„dreptului la ræzboi“ un obiectiv primordial al propriei sale activitæfli.

Se poate afirma cæ Titulescu a contribuit din plin la debarasarea menta-
litæflilor juridice øi politice ale timpului sæu de asemenea concepflii pe care
le considera o adeværatæ infirmitate. Afirmând cæ nimic nu putea justifica
recurgerea la forflæ în relafliile internaflionale — ceea ce ni°l recomandæ drept
un promotor al unei orientæri cu adeværat novatoare în dreptul internaflional
— Titulescu, chiar dacæ n°a insistat asupra cauzelor ræzboiului, s°a angajat
plenar în scoaterea ræzboiului øi a propagandei de ræzboi în afara legii.

Exegeflii operei lui Titulescu øi istoricii perioadei dintre cele douæ ræzboaie
mondiale aveau sæ facæ constatarea pertinentæ cæ instaurarea regimurilor
fasciste a determinat o angajare øi mai puternicæ a lui Titulescu în lupta
pentru înfæptuirea securitæflii øi dezarmærii, pentru reducerea pericolului de
ræzboi øi apærarea pæcii. Se constituie în pagini memorabile ale Analelor
Societæflii Nafliunilor pozifliile exprimate de Titulescu în Adunarea sau în
Consiliul Societæflii Nafliunilor împotriva manifestærilor agresive ale mili-
tarismului japonez, fascismului italian øi hitlerismului german. Indivizi-
bilitatea pæcii øi securitæflii în epoca contemporanæ l°a determinat pe
diplomatul român sæ condamne agresiunea oriunde øi de cætre oricine s°ar
fi produs, propunând în acelaøi timp soluflii politice, realiste, constructive
øi pacifice pentru toate diferendele øi conflictele existente în concordanflæ
cu interesele majore ale pæcii generale. Omul politic øi diplomatul român
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era conøtient cæ nu existæ diferend real sau potenflial pentru care sæ nu se
poatæ gæsi, într°un spirit realist øi de bunævoinflæ, o soluflie pe cale politicæ.
Este ceea ce l°a fæcut sæ acflioneze în cadrul Societæflii Nafliunilor pentru
adoptarea de instrumente øi de proceduri de naturæ sæ concretizeze o
asemenea exigenflæ.

Consacrându°se unor demersuri øtiinflifice de înaltæ flinutæ, vizând expli-
carea elementelor constitutive ale organizærii pæcii în epoca contemporanæ,
Titulescu avea sæ înfleleagæ mai bine decât numeroøi din marii sæi contem-
porani, necesitatea definirii øi respectærii principiilor de drept în relafliile
dintre state. Oricine îøi apleacæ ochii asupra discursurilor sale, va desco-
peri cu uøurinflæ cæ pledoaria pentru respectarea principiilor independenflei
øi suveranitæflii naflionale, neamestecului în treburile interne, integritæflii
teritoriale, deplinei egalitæfli în drepturi, avantajului reciproc, constituie un
laitmotiv al intervenfliilor sale la tribuna internaflionalæ. Constituie indis-
cutabil un mare merit acfliunea constantæ, coerentæ, lucidæ, teoreticæ øi
practicæ, pentru codificarea øi respectarea principiilor relafliilor dintre state,
acfliune care îl situeazæ în rândul creatorilor de drept internaflional øi al
marilor luptætori pentru aøezarea vieflii internaflionale pe temeiurile legalitæflii
øi moralitæflii.

Istoria eforturilor desfæøurate în perioada interbelicæ în cadrul Societæflii
Nafliunilor pentru realizarea securitæflii øi înfæptuirea dezarmærii — ca piloni
ai organizærii pæcii — îl consacræ pe Titulescu, omul politic øi diplomatul
român, ministru de Externe în anii 1927–1928 øi 1932–1936, ca pe unul
dintre cei mai reprezentativi exponenfli ai acestor preocupæri øi cei mai
fervenfli luptætori pentru materializarea acestor exigenfle.

Analiza lucidæ a relafliilor øi vieflii internaflionale a epocii sale i°a permis
lui Titulescu sæ cunoascæ în profunzime complexele contradicflii de interese
între marile puteri, între statele care au ieøit învingætoare øi statele care au
ieøit învinse din Primul Ræzboi Mondial øi, în consecinflæ, sæ înfleleagæ
fragilitatea tratatelor de pace, a structurilor øi pârghiilor politico°diplomatice
chemate sæ împiedice repetarea ororilor Primului Ræzboi Mondial. Toate
acestea l°au determinat pe Titulescu sæ acflioneze statornic timp de aproape
douæ decenii pentru construcflia unui nou sistem al relafliilor internaflionale,
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întemeiate pe securitate øi dezarmare ca pilon al organizærii pæcii. Sesizând
caracterul indivizibil al securitæflii, combætând argumentele speculative ale
celor care încercau sæ divizeze preocupærile în aceastæ direcflie, generând
efecte negative pentru intenfliile øi demersurile în materie de securitate,
Titulescu a afirmat o concepflie unitaræ, considerând securitatea Europei
de Vest øi a Europei de Est ca aspecte integrante ale securitæflii Europei;
raportul existent între securitatea europeanæ øi securitatea internaflionalæ
nu numai cæ nu l°a læsat indiferent, dar l°au fæcut sæ pledeze în plan ideatic
øi acflional pentru instrumente politico°juridice care sæ lege securitatea
europeanæ de securitatea internaflionalæ. Apærætor al Pactului Societæflii
Nafliunilor, Titulescu a înfleles cæ acesta trebuia sæ fie întærit øi completat
printr°o serie de pacte regionale de asistenflæ mutualæ, destinate apærærii
statu°quo°ului teritorial consacrat prin tratate de pace.

Realizând relaflia de intimæ øi reciprocæ determinare între securitate øi
dezarmare, Titulescu a acflionat pentru un nou tip de securitate care, rupând
cu tradiflia de pânæ atunci, urma sæ se fundamenteze pe dezarmare. Diferitele
etape ale Conferinflei pentru dezarmare, desfæøuratæ sub auspiciile Societæflii
Nafliunilor, au cunoscut luærile critice de poziflie adoptate de Titulescu
împotriva sterilitæflii dezbaterilor care riscau sæ blocheze negocierile, aøa cum
avea sæ aibæ loc de altfel în numeroase rânduri. Intervenfliile sale vizând
depæøirea stadiului afirmafliilor de principiu øi pledând pentru adoptarea
unor mæsuri concrete în acest domeniu sunt nenumærate. Titulescu a pledat
cu multæ pasiune pentru acceptarea ideii echilibrului militar, dar a unui
echilibru militar realizat nu la cote superioare, ci la cote inferioare, fapt
care ar fi avut în concepflia sa un efect deosebit de pozitiv pentru consolidarea
încrederii între state øi continuarea unor negocieri de fond în domeniul
dezarmærii.

Titulescu a înfleles efectul profund negativ pe care marea crizæ econo-
micæ mondialæ de dupæ ræzboi îl avea asupra pæcii internaflionale. Criza
agroalimentaræ, øomajul, insuficienfla øi preflul exagerat al materiilor prime,
condifliile complexe øi oneroase ale acordærii creditelor, dobânzile exagerate,
îngrædirile economice de tot felul erau apreciate de cætre Titulescu pe bunæ
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dreptate ca elemente care destabilizau situaflia economicæ internaflionalæ,
având numeroase øi profunde efecte asupra vieflii politice.

În spiritul unui profund realism politic, promovând o concepflie progre-
sistæ care lua în considerare necesitæflile øi aspirafliile tuturor popoarelor la
progres economic øi social, Titulescu a apærat în cadrul Societæflii Nafliunilor
flærile øi popoarele aflate într°o stare de subdezvoltare, el s°a angajat într°o
acfliune hotærâtæ de afirmare øi susflinere a dreptului fiecærui popor de a decide
asupra resurselor sale materiale øi umane; a pledat patetic în favoarea celor
dezmoøtenifli, ca urmare a funcflionærii unor sisteme øi structuri spoliatoare
în domeniul relafliilor economice internaflionale; a susflinut argumentat øi
tenace necesitatea realizærii de înflelegeri internaflionale, sub egida Societæflii
Nafliunilor, care sæ vizeze rezolvarea ansamblului problemelor econo-
mico°financiare într°un mod nou, într°o perspectivæ globalæ complexæ, în
care rigorile unor orientæri de principiu sæ fie dublate de mæsuri concrete;
a pledat fervent øi a acflionat statornic pentru dezvoltarea unei largi cooperæri
economice între state, subliniind efectele ei pozitive pe multiple planuri
pentru realizarea unui reciproc profitabil schimb de valori materiale øi
spirituale øi satisfacerea necesitæflilor într°un sistem al diviziunii muncii pe
plan internaflional, pe de o parte, ca øi pentru înflelegerea între popoare,
pentru întærirea pæcii øi materializarea aspirafliilor generale de progres, pe
de altæ parte. La aproape øase decenii de la aducerea unor asemenea puncte
de vedere în atenflia organizafliei internaflionale, Titulescu apare, færæ nicio
îndoialæ, în istoria Societæflii Nafliunilor drept un precursor lucid al con-
ceptului noii ordini economice internaflionale pe care l°a promovat în
corelaflie cu toate celelalte probleme majore ale vieflii mondiale, cæutând
sæ°l promoveze prin demersuri concrete, echitabile, realiste, care se constituie
în factori de organizare socialæ øi de consolidare a pæcii.

Titulescu a gândit organizaflia internaflionalæ ca o construcflie largæ øi
profund democraticæ, ca o structuræ în care statele sæ se exprime de pe poziflii
de egalitate øi în care drepturile lor sæ fie apærate de legea internaflionalæ,
acflionând astfel pentru democratizarea vieflii internaflionale, a relafliilor dintre
state, a însæøi activitæflii organizafliei internaflionale. Titulescu a jucat în acest
sens un rol proeminent, cu atât mai relevant øi convingætor cu cât este uøor
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sæ se constate cæ el a fost un veritabil pionier, totdeauna gata sæ susflinæ øi
sæ promoveze poziflii avansate, progresiste. Øeful cancelariei diplomatice
româneøti a respins categoric tentativele unora sau altora dintre marile puteri
ale vremii sale de a controla orientærile, preocupærile øi activitæflile Societæflii
Nafliunilor øi de a rezolva unele probleme prin aranjamente de culise; el a
pledat pentru o dezbatere largæ, deschisæ, a problemelor complexe ale epocii,
desfæøuratæ cu participarea tuturor celor interesafli, state membre sau nu
ale organizafliei geneveze. Exprimând în Societatea Nafliunilor punctul de
vedere al unei flæri fæcând parte din categoria statelor mici øi mijlocii,
Titulescu a flinut în mod deosebit sæ releve interesul primordial al acestei
categorii de state pentru existenfla øi funcflionarea unei asemenea instituflii,
arætând marile posibilitæfli pe care o asemenea structuræ le oferea în pro-
movarea øi apærarea drepturilor lor, pentru respingerea ingerinflelor de tot
felul øi denunflarea solufliilor arbitrare, a tendinflelor creærii øi funcflionærii
unor directorate politice.

Conøtiinfla indivizibilitæflii securitæflii øi pæcii în epoca contemporanæ,
înflelegerea corectæ a procesului care conduce la mondializarea problemelor
internaflionale, constatarea interdependenflelor din ce în ce mai numeroase
øi complexe dintre state l°au fæcut pe Titulescu sæ susflinæ vocaflia de
universalitate a unei asemenea organizaflii øi sæ acflioneze pentru deschiderea
porflilor acesteia tuturor celor interesafli. Titulescu a fæcut eforturi constan-
te øi prelungite cu scopul de a stimula interesul a numeroase state faflæ de
Societatea Nafliunilor, cæci universalitatea era o condiflie sine qua°non a
eficienflei, autoritæflii øi succesului operei pe care forumul genevez era chemat
sæ o împlineascæ.

Atent la tot ce constituia aspect de fond în activitatea organizafliei inter-
naflionale, Titulescu a reliefat necesitatea continuei perfecflionæri a Pactului
Societæflii Nafliunilor, respingând în schimb exigenflele absurde ale celor care,
invocând necesitatea revizuirii lui, doreau de fapt sæ°l goleascæ de conflinut.
Perfecflionarea structurilor Societæflii Nafliunilor, pe linia asigurærii repre-
zentativitæflii øi eficienflei lor øi a introducerii unor reguli øi practici democra-
tice de dezbatere øi decizie, au reflinut, de asemenea, atenflia lui Titulescu,
completând, în mod organic, preocupærile sale legate de Societatea Nafliunilor.
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Dând glas exigenflei ca punctele de vedere øi deciziile Societæflii Nafliunilor
în problemele fundamentale cu care era confruntat sæ aibæ o cât mai solidæ
fundamentare, Titulescu a susflinut necesitatea coordonærii competenflelor
øi eforturilor oamenilor politici cu aceea ale oamenilor de øtiinflæ; reliefarea
acestui deziderat exprima profunda sa convingere cæ politica a încetat de
mult sæ fie doar o artæ øi cæ ea øi°a accentuat conflinutul øtiinflific.

Titulescu poate fi considerat, pe bunæ dreptate, unul dintre fondatorii
Societæflii Nafliunilor. A închinat organizafliei internaflionale idealurile care
au patronat constituirea acesteia, cea mai mare parte a vieflii sale, con-
sacrându°øi o inteligenflæ de excepflie øi o energie tumultuoasæ concentrate
simbiotic într°o contribuflie nu numai de o remarcabilæ individualitate, dar
øi, mai ales, de certæ valoare ideaticæ øi practicæ. Între anii 1920–1936,
Titulescu a reprezentat România la aproape toate sesiunile Consiliului
Societæflii Nafliunilor, îndeplinind numeroase øi complexe responsabilitæfli.
În anii 1930 øi 1931 a fost ales succesiv preøedinte al celei de a XI°a øi,
respectiv, al celei de°a XII°a Adunæri a Societæflii Nafliunilor, caz unic în
istoria acestei organizaflii internaflionale, ca o expresie directæ a prefluirii
gândirii øi acfliunii sale politice, a încrederii ce i se acorda de cætre cercurile
politice conducætoare ale imensei majoritæfli a statelor membre. Realegerea
sa — øi trebuie menflionat cæ ministrul Afacerilor Stræine al României a
refuzat a fi øi pentru a treia oaræ consecutiv preøedinte al Adunærii Societæflii
Nafliunilor în 1932 — întrerupea o tradiflie øi crea un precedent, pe care
contemporanii, departe de a°l blama, flineau sæ°l salute în termenii cei mai
cælduroøi. Cæci precedentul era dat de realegerea în fruntea organizafliei
internaflionale a unui om politic de autenticæ anverguræ mondialæ, a unui
om cunoscut pentru ataøamentul sæu, øi prin el al flærii sale, România, faflæ
de idealurile securitæflii øi dezarmærii, înflelegerii øi conlucrærii între popoare,
ale progresului øi pæcii în întreaga lume; cæci precedentul era dat de realegerea
unui bærbat politic care fæcuse îndeajuns dovada unui spirit larg cuprin-
zætor, a unei capacitæfli analitice exemplare, a unei disponibilitæfli øi a unei
receptivitæfli inegalabile spre øi pentru dialog, a unei autoritæfli capabile sæ
atenueze confruntærile øi sæ promoveze — dincolo de interese diverse —
soluflii constructive, realiste, de mare audienflæ.
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Færæ nicio exagerare, putem spune cæ Societatea Nafliunilor reprezintæ
un capitol distinct al biografiei politice a lui Titulescu, dupæ cum Titulescu
reprezintæ un capitol inconfundabil al istoriei Societæflii Nafliunilor. Titulescu
are meritul, neerodabil în timp, de a fi adus în organizaflia internaflionalæ
un suflu novator, un simfl al perspectivei, un angajament dinamic, o nouæ
gândire, întemeiate pe principii de înaltæ øi autenticæ vocaflie øi subsumatæ
unor comandamente de larg interes. Tofli cei care, într°un fel sau altul, øi°au
desfæøurat activitatea sub auspiciile Genevei în perioada dintre cele douæ
ræzboaie mondiale, au înscris în memoria lor afectivæ întâlnirea cu Nicolae
Titulescu: un Om, un Român, un European, care a fost øi care va ræmâne
un simbol al Societæflii Nafliunilor.

Ideile øi acfliunile sale privind construcflia, întærirea øi menflinerea pæcii
pe continentul european øi în lume, realizarea securitæflii colective la scaræ
regionalæ, continentalæ øi mondialæ, ca øi cele privind înfæptuirea dezarmærii,
rezolvarea problemelor economico°financiare mondiale øi în legæturæ cu rolul
Societæflii Nafliunilor în întreg acest ansamblu problematic ni°l relevæ pe
Titulescu ca un spirit autentic contemporan, cæci în esenfla lor, punctele
de vedere avansate de el, în urmæ cu peste øase decenii, ræmân øi azi valabile.
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Domnule rector,
Distinøi membri ai Senatului,
Doamnelor øi domnilor,
Aø dori sæ încep prin a°mi exprima recunoøtinfla pentru prestigioasa

distincflie pe care mi°a acordat°o Universitatea „Komensky“. Sunt profund
onorat de acest gest de apreciere, care vine din partea acestei ilustre uni-
versitæfli care a decernat unor eminenfli reprezentanfli ai diplomafliei, culturii
øi øtiinflei româneøti înalta distincflie de doctor honoris causa, în acelaøi loc
istoric. Gândul meu se îndreaptæ spre ilustrul diplomat Nicolae Titulescu,
bine cunoscutul istoric Nicolae Iorga, precum øi marele matematician
Grigore Moisil.

Doresc sæ væ mulflumesc, domnule rector, pentru medalia de aur a
Universitæflii „Komensky“ pe care mi°afli acordat°o. O consider ca pe o con-
firmare a valorii øcolii care mi°a modelat activitatea profesionalæ. Tot aceastæ
øcoalæ de gândire øi acfliune continuæ sæ mæ inspire în activitatea mea
academicæ øi în acfliunile diplomatice øi politice. Nu este, de altfel, nicio
coincidenflæ cæ doresc sæ aduc omagiu lui Nicolae Titulescu aici, în Bratislava.
A fost unul dintre iluøtrii diplomafli øi oameni politici români care au ghidat
øi modelat acest curent de gândire.

Nicolae Titulescu nu a fost numai o personalitate de referinflæ a istoriei
României øi a excelentelor relaflii dintre popoarelor noastre, dar øi un mare
vizionar al unitæflii europene.
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Adrian Næstase

Nicolae Titulescu: 
Proiectul european — trecutul, prezentul 

øi viitorul sæu*

* Alocufliune rostitæ de Adrian Næstase, prim°ministru al României, cu ocazia ceremoniei de
primire a Medaliei de aur a Universitæflii „Komensky“, Bratislava, 5 martie 2003.
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Citind discursul sæu din 19 iunie 1937, cu prilejul primirii titlului de
doctor honoris causa al Universitæflii „Komensky“, am avut revelaflia nu numai
a viziunii sale europene, pe care am studiat°o cu pasiune de°a lungul anilor,
dar øi a semnificafliei profunde a comuniunii de spirit care stæ la baza
aspirafliilor românilor øi slovacilor în acest nou context european.

Cu øaizeci øi øase de ani în urmæ, Titulescu a înfleles perfect formele de
solidaritate de care continentul nostru øi întreaga zonæ euroatlanticæ au
nevoie.

Pe de o parte, respectul sæu profund pentru poporul slovac, respect pe
care îl împærtæøesc cu entuziasm, îøi are originea în tradiflia de prietenie
durabilæ care a modelat istoria noastræ în spafliul geografic marcat de prezenfla
munflilor Carpafli øi a apelor Dunærii. Dar nu numai aspirafliile øi obiectivele
noastre convergente ne unesc: aparflinem aceluiaøi spafliu cultural care a dat
înaintaøi de staturæ europeanæ, printre care aø dori sæ°i amintesc pe: Samuel
Micu Klein, umanistul slovac Stefan Pilarik, cærturarul renascentist Nicolaus
Olah, celebrul politician Milan Hodza øi scriitorii slovaci Hecko øi Ivan
Krasko, pentru care poetul român Mihai Eminescu a reprezentat un model
suprem. Sæ ne amintim, de asemenea, de Jan Levoslav Bella, muzicianul
care a compus timp de patruzeci de ani la Sibiu, sau de studenflii slovaci
care veneau sæ studieze în Transilvania la sfârøitul secolului al XIX°lea , dupæ
închiderea colegiilor slovace.

Excelenfla Voastræ,
Doamnelor øi domnilor,
În epoca sa, Titulescu a devenit un diplomat de talie europeanæ datoritæ

opozifliei sale faflæ de forflele øi inifliativele care subminau securitatea flærii
sale øi ordinea europeanæ în perioada urmætoare sfârøitului Primului Ræzboi
Mondial. „Pacea trebuie cuceritæ øi nu proclamatæ“, spunea el.

Aøa cum øi el credea pe atunci, astæzi ne dæm seama cæ, în absenfla unei
angajæri responsabile în respectarea valorilor esenfliale ale comunitæflii, care
includ domnia legii, eforturile noastre de a construi un cadru solid pentru
solidaritatea europeanæ ar fi soldate eøecului.

Aceastæ certitudine este expresia întregii filosofii a lui Nicolae Titulescu
în privinfla relafliilor internaflionale. Este, de fapt, reflecflia modului în care
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a susflinut principiile legale øi morale care trebuie sæ guverneze vieflile po-
poarelor øi relafliile dintre ele.

Modelul sæu umanist de organizare internaflionalæ — bazat pe ordine,
stabilitate øi pe eficienfla domniei legii — reprezintæ efortul unei conøtiinfle
active, preocupatæ de gæsirea unor metode practice pentru o angajare serioasæ
în respectarea acestor valori.

Trei organizaflii de pace s°au bazat pe filosofia politicæ a lui Titulescu:
Mica Antantæ, Tratatul balcanic øi organizaflia de pace în Europa de Sud°Est.
În toate aceste trei forme de cooperare, el a acflionat atât în serviciul pæcii,
cât øi în apærarea legii.

Principiile øi solufliile pe care el le°a propus pentru cadrul securitæflii
internaflionale se reflectæ puternic în contextul european øi global al timpului
nostru. Doresc sæ væ ofer câteva exemple, incluzând idei øi nofliuni exprimate
aici, în Bratislava, în urmæ cu øaizeci øi øase de ani:

„Prin intermediul unei educaflii direcflionate, trebuie sæ°i facem pe tofli
sæ înfleleagæ faptul cæ solidaritatea între nafliuni este atât de profundæ, încât
un lucru nu poate avea impact asupra unei nafliuni, færæ sæ afecteze pe alta.“

„În ziua când vom înflelege cæ adeværatul spirit al legilor este legat de
cea mai activæ conøtiinflæ politicæ, numai atunci umanitatea va fi salvatæ.“

„Læsafli°ne sæ acflionæm, acesta este cuvântul de ordine al timpurilor
noastre.“

„Se spune cæ dorim sæ fim guvernafli de legea internaflionalæ, totuøi, lumea
este un martor pasiv la încælcærile ei repetate.“

Cu siguranflæ, acestea pot fi pure coincidenfle într°un simbolic arc peste
timp, dar concluzia sa poate constitui o sursæ de înflelepciune øi un model
pentru noi: „Mai întâi de toate, lumea de astæzi trebuie sæ°øi punæ ordine
în modul sæu de gândire.“

Permitefli°mi sæ°i împærtæøesc concluzia øi sæ°mi îndeplinesc datoria de
onoare faflæ de înaintaøul nostru, parafrazând cuvintele sale peste timp. Da,
lumea de astæzi, are nevoie mai mult ca niciodatæ ca ordinea sæ primeze în
gândurilor noastre.

Nicolae Titulescu nu a ezitat sæ aminteascæ marilor democraflii apusene
cæ interesele lor nu se opresc la propriile granifle. Pe deplin conøtient de
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natura indivizibilæ a securitæflii europene, el a subliniat cæ nicio flaræ de pe
continentul nostru nu poate sæ se eschiveze de responsabilitæflile sale în
apærarea ei, oricât de departe geografic s°ar afla de acea regiune unde se
iveøte o potenflialæ crizæ sau un conflict puternic izbucneøte.

În acest sens, îl percepem pe Nicolae Titulescu ca pe predecesorul muncii
noastre neobosite pentru coeziune paneuropeanæ, pentru care militæm de
fiecare datæ în politica noastræ externæ.

Realitatea lærgirii UE reprezintæ o ocazie pentru fiecare dintre noi sæ gæsim
o nouæ energie necesaræ consolidærii unitæflii de acfliune a Europei. Din
perspectiva României, consideræm cæ viziunea europeanæ a unei acfliuni
politice comune trebuie sæ se bazeze pe patru concepte: eficienfla institufliilor
sale, coerenfla dintre acfliunile øi competenflele sale, solidaritatea pentru
implementarea politicilor destinate cetæflenilor øi legitimitatea democraticæ.
Numai o Europæ unitaræ social øi regional va fi suficient de puternicæ sæ
înfæptuiascæ rolul pe care îl are de îndeplinit într°o lume globalizatæ. Sæ
încheiem pentru totdeauna veacul istoric în care Europa includea „nafliu-
nile de interes limitat“ din timpul lui Titulescu.

Este responsabilitatea noastræ sæ consolidæm identitatea europeanæ, sæ
contribuim la diminuarea deficitului democratic øi la construirea unei ade-
værate „Europe a cetæflenilor“. Sæ fii cetæflean al unei Europe unite înseamnæ
o identitate sporitæ, nu un anonimat naflional, cultural sau religios.

Doamnelor øi domnilor, 
Nicolae Titulescu a afirmat în 1928: „Politica României este dominatæ

de o perfectæ convergenflæ între interesele române øi europene. Toate acfliunile
noastre prezente øi viitoare din domeniul politicii externe au izvorât øi vor
izvorî din aceastæ premisæ fundamentalæ.“

Am fæcut paøi decisivi în 2002 în procesul de integrare al României în
UE øi în NATO. Momentul Praga øi traseul stabilit pentru flara noastræ
de Consiliul Europei la Copenhaga au dat un nou impuls accelerærii
reformelor care sunt indispensabile integrærii noastre europene øi euro°atlan-
tice. Aderarea României la UE a fost fixatæ pentru 2007 øi suntem încrezætori
cæ aceasta va marca reunificarea noastræ ireversibilæ cu familia europeanæ.
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În acest an, ne°am concentrat acfliunea politicæ asupra îndeplinirii a trei
obiective: obflinerea statutului de economie de piaflæ funcflionalæ, finalizarea
reformei din sistemul juridic øi consolidarea capacitæflii noastre admi-
nistrative. Ne propunem sæ încheiem negocierile cu UE în 2004.

Credem cu fermitate cæ identitatea noastræ naflionalæ — o adeværatæ
identitate europeanæ — exprimæ realitatea adeværatei noastre vocaflii pentru
valorile toleranflei, ale relafliilor de bunæ vecinætate, ale solidaritæflii umane,
spiritului emancipat, ale coeziunii sociale, toate valorile prefluite de Nicolae
Titulescu. În acest spirit ne modelæm inifliativele pentru cooperarea regionalæ
øi angajamentul nostru faflæ de normele europene incluzând standardele
europene pentru minoritæflile naflionale. Nicolae Titulescu s°a stræduit sæ
promoveze ræspunsul nostru modern la aceste provocæri øi inifliative ca bazæ
a relafliilor de bunæ vecinætate în condifliile vitrege ale acelui timp.

Consideræm cæ modul cel mai sigur spre asigurarea deplinæ a stabilitæflii
øi securitæflii în Europa este promovarea incluziunii øi nu a diviziunii, a
respectului pentru solidaritatea europeanæ øi euroatlanticæ. Gæsind soluflii
comune la probleme comune vom avea întotdeauna înflelepciunea sæ alegem
un drum potrivit pentru acfliune. De fapt, aceasta este semnificaflia inifliativei
noastre pentru cooperarea dunæreanæ lansatæ împreunæ cu Austria, Comi-
sia europeanæ øi Pactul de Stabilitate, la care Slovacia øi°a adus o importantæ
contribuflie.

Doamnelor øi domnilor, 
Nafliunile din Europa Centralæ øi de Est au luptat pentru a°øi lua destinele

în propriile mâini øi pentru a modela un viitor comun european împreunæ
cu popoarele Europei Vestice, sprijinindu°se pe o puternicæ legæturæ trans-
atlanticæ. Tocmai aceastæ dorinflæ impresionantæ a nafliunilor noastre va
conferi mai multæ energie viitorului proiect european. 

Sæ ne amintim cæ aparflinem cu toflii generafliei revolufliei pentru libertate
øi democraflie. Facem cu toflii parte din ciclul istoric care a schimbat harta
politicæ a Europei divizate de Cortina de Fier.

România øi Slovacia, cu potenflialul lor economic øi uman, având o culturæ
europeanæ, vor fi membre importante ale noii Europe. Avem un puternic
potenflial de competenflæ øi creativitate, modelat de cele mai profunde valori

473

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 473



europene. Putem contribui cu concepflii noi øi, de asemenea, cu inifliative
politice. Aducem un curaj neobosit øi o mare sete de succes. Nu sunt acestea
virtuflile de care Europa are nevoie pentru a°øi îndeplini misiunea?

Nu împærtæøesc teoria conform cæreia sunt mai multe „Europe“. Cred
într°o singuræ Europæ care are nevoie de fiecare dintre noi pentru a°øi vindeca
vechile ræni.

Credem cæ invitaflia adresatæ noilor øi restauratelor democraflii de a adera
la UE va contribui la consolidarea securitæflii democratice a întregii Europe,
va øterge definitiv øi ireversibil vechile linii de demarcaflie øi va conduce la
crearea unei Europe libere øi unite.

De aceea, nu îmbræfliøæm vederi de circumstanflæ asupra diferenflelor de
valoare între o Europæ a vechilor state membre øi o Europæ a noilor venite.
Adeværatul ræspuns ar trebui sæ fie o cooperare consolidatæ, deschisæ tuturor
state membre dornice øi capabile sæ participe la o integrare profundæ.

Sunt convins cæ noua coeziune europeanæ va deveni realitate numai în
condifliile în care contribuflia statelor membre prezente øi viitoare va fi
consistentæ øi va fi în concordanflæ cu deciziile luate la Copenhaga în de-
cembrie 2002. Pe aceastæ bazæ vom continua sæ luminæm drumul flærilor
implicate în procesul de stabilizare øi asociere.

Trebuie sæ conlucræm pentru a face din UE o forflæ credibilæ pentru binele
întregii lumi. Abordarea problemelor justifliei sociale øi ale særæciei în
societatea europeanæ øi gæsirea celor mai bune ræspunsuri la nevoile cetæ-
flenilor ei sunt bazele solufliei.

În opinia noastræ, noua Constituflie europeanæ ar trebui sæ modeleze
Uniunea ca o entitate politicæ, sprijinindu°se pe o platformæ de valori
împærtæøite de cetæflenii europeni øi de statele care formeazæ aceastæ uniune.
Carta Drepturilor Fundamentale trebuie sæ fie o parte integrantæ a tratatului
constituflional.

Pentru noi tofli, state membre ale UE, actuale sau viitoare, este esenflial
ca sursele legitimitæflii democratice care stau la baza Uniunii Europene sæ
se reflecte în Tratatul Constituflional elaborat de Comisia Europeanæ.
Trebuie sæ avem în vedere faptul cæ rezultatele muncii Convenfliei trebuie
cântærite considerabil în negocierile interguvernamentale care vor avea loc
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în aceastæ toamnæ. De aceea, credem cu fermitate cæ punctele de vedere
exprimate de viitoarele state membre, inclusiv de Slovacia øi România,
trebuie sæ aibæ aceeaøi greutate ca øi cele luate de cei „15“.

În acest context, salutæm propunerea franco°germanæ privitoare la o
reformæ instituflionalæ a UE, care sæ reprezinte o bazæ pentru dezbateri în
cadrul Convenfliei Europene.

Tendinflele politice de întærire a Uniunii Europene trebuie, de aseme-
nea, sæ se reflecte pe scena internaflionalæ. Europa are responsabilitatea creærii
unei baze etice a globalizærii, prin promovarea modelului sæu economic øi
social de dezvoltare.

fiærile noastre au o responsabilitate concretæ în a reduce discrepanfla între
regiuni øi în împærtæøirea experienflei în democraflie øi în construcflia insti-
tuflionalæ cu viitorii vecini estici ai Uniunii Europene.

Domnule Rector,
Doamnelor øi domnilor,
Mesajul meu de astæzi, s°a dorit a fi o reconfirmare a valorii gestului

prin care Universitatea „Komensky“ l°a onorat pe românul Nicolae
Titulescu, unul dintre marii vizionari ai solidaritæflii europene. Amintirea
câtorva din ideile sale, sper cæ ne va inspira în reînnoirea energiilor noastre
pentru a participa la construcflia Europei de mâine.

Sunt într°adevær privilegiat sæ primesc prestigioasa distincflie a Universitæflii
„Komensky“. O primesc precum ar primi°o un permanent student care
nu înceteazæ sæ învefle, cæutând sæ asimileze esenfla moøtenirii morale a lui
Komensky, care credea în valoarea realizærilor øi solidaritæflii umane.
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Începându°øi activitatea pe plan internaflional la Conferinfla de Pace de
la Paris, Nicolae Titulescu — ca tofli cei care au urmærit din interior
dificultatea negocierii tratatelor de pace, øi, ulterior, a abordærii øi rezolværii
problemelor economico°financiare, naflionale øi de altæ naturæ rezultate ca
urmare a primei conflagraflii mondiale — se va aøeza necondiflionat în rândul
acelora care au fæcut din lupta împotriva ræzboiului øi acfliunea pentru
apærarea øi organizarea pæcii, pe continentul european øi în lume, sensul
major al întregii sale activitæfli politico°diplomatice.

Acfliunea urmæritæ de Nicolae Titulescu în aceastæ direcflie s°a desfæøurat
pe un fundal internaflional, social°economic øi politic deosebit de complex.
Departe de a duce la anularea vechilor contradicflii sau mæcar la estomparea
lor, epoca postbelicæ le°a prezervat pe toate acestea, fiind în acelaøi timp
martora aparifliei altora noi, la fel de profunde øi poate chiar mai complexe.
Speranflele opiniei publice într°o evoluflie pacificæ s°au spulberat la puflin
timp dupæ încheierea tratatelor de pace, conturând sistemul de la Versailles.
Apariflia regimurilor fasciste øi, ulterior, a unor regimuri profasciste a avut
drept corolar manifestarea pe arena vieflii internaflionale a unor poziflii øi
acfliuni revanøiste, revizioniste, agresive care, pe parcursul anilor, departe
de a mai constitui doar elemente izolate, vor primi expresie în orientæri poli-
tice oficiale, vizând schimbarea prin forflæ a geografiei politice existente.

Nemulflumindu°se doar sæ reliefeze virtuflile pæcii øi sæ prezinte impli-
cafliile dezastruoase ale ræzboiului, Nicolae Titulescu s°a angajat — alæturi
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George G. Potra

Arhitect øi apærætor al dreptului internaflional*

* Articol publicat în „Romania Today“, nr. 3, 1982, pp. 25–27.
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de alfli iluøtri contemporani ai sæi — în lupta pentru scoaterea ræzboiului
în afara legii. Cât de semnificative øi actuale sunt asemenea afirmaflii, fæcute
de el în urmæ cu aproape øase decenii: „Se mai poate oare concepe acea
diviziune fundamentalæ a dreptului internaflional în cele douæ mari ramuri:
dreptul pæcii øi dreptul ræzboiului? Nu trebuie oare revizuite metodele acestei
discipline juridice înlæturând terminologia absurdæ a dreptului ræzboiului,
adicæ a dreptului de exercitare a crimei prin admiterea unui singur drept,
acela al pæcii?“

O asemenea concepflie — atât de sintetic øi relevant exprimatæ — avea
sæ°i patroneze multitudinea demersurilor øi eforturilor consacrate organizærii
pæcii, operæ care presupunea, în viziunea sa, anularea ræzboiului ca instru-
ment legal de rezolvare a diferendelor dintre state, înfæptuirea dezarmærii
øi crearea unui sistem de securitate colectivæ. Træind peste 20 de ani în centrul
evenimentelor epocii sale, manifestând o înaltæ responsabilitate pentru tot
ceea ce însemnau atunci destinele pæcii, securitæflii øi colaborærii, Nicolae
Titulescu a înfleles profund cæ punerea ræzboiului în afara legii, condamnarea
agresiunii øi agresorului, a tuturor actelor de recurgere la folosirea forflei øi
la ameninflarea cu folosirea forflei, rezolvarea pe cale paønicæ a tuturor
diferendelor între state, asigurarea preeminenflei dreptului øi eliminarea din
viafla internaflionalæ a dreptului forflei, pe de o parte, crearea unor organisme
de securitate regionalæ øi continentalæ øi elaborarea unor instrumente de
naturæ sæ consolideze legalitatea internaflionalæ, sæ cristalizeze øi sæ dea
eficacitatea procedurilor de reglementare paønicæ a diferendelor dintre state,
pe de altæ parte, trebuie sæ se constituie în obiective prioritare, de împlinirea
lor, coerentæ, sistematicæ øi consecventæ depinzând în mod direct stabilitatea
vieflii internaflionale.

Profund cunoscætor al istoriei relafliilor internaflionale, analist multilateral
øi rafinat al determinærilor obiective øi subiective ale acestora, autentic
dialectician, Nicolae Titulescu era convins cæ pentru eliberarea omenirii
de ræzboaie era necesar sæ se acflioneze, înainte de toate, pentru eliminarea
cauzelor acestora, înzestrat cu un spirit realist de excepflie, omul politic øi
diplomatul român a înfleles însæ cæ eliminarea cauzelor ræzboaielor reprezintæ
un proces complex de anulare a unei nocive moøteniri istorice, implicând
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factori care flin de domeniile politic, economic, naflional, etnic, cultural,
religios, ca øi de acela al psihologiei publice øi politice, ceea ce l°a fæcut ca,
din considerente practice, sæ aducæ în prim°planul preocupærilor sale poli-
tico°diplomatice — øi prin el în prim°planul preocupærilor marilor orga-
nizaflii øi conferinfle internaflionale ale vremii sale — problema scoaterii
ræzboiului în afara legii. Capacitatea sa de pætrundere a realitæflii øi viziunea
sa cuprinzætoare, realismul judecæflilor øi experienfla sa vastæ l°au determinat
pe Nicolae Titulescu sæ pledeze argumentat øi logic pentru o acfliune
concomitentæ øi convergentæ în ambele direcflii, pentru eliminarea cauzelor
ræzboaielor øi pentru scoaterea acestora în afara legii.

Este meritul lui Nicolae Titulescu cæ — într°o epocæ în care, în ciuda
paøilor importanfli øi concrefli fæcufli pe linia anulærii ræzboiului ca instrument
legal de rezolvare a diferendelor internaflionale, folosirea forflei era încæ accep-
tatæ într°o serie de cazuri øi sancflionatæ ca atare prin autoritatea legii øi
practicii internaflionale — a pledat cu toatæ autoritatea gândirii øi experienflei
sale pentru degrevarea mentalitæflii juridice øi politice a vremii sale de o
asemenea concepflie care i se pærea a fi o adeværatæ infirmitate. Se impune
a sublinia în mod deosebit faptul cæ insistând pentru scoaterea ræzboiului
în afara legii, el a relevat exigenfla ca însæøi pregætirea ræzboiului sæ fie con-
sideratæ un act ilicit øi condamnabil. Afirmând cæ niciun considerent nu
poate susfline øi justifica apelul la forflæ în relafliile internaflionale, Nicolae
Titulescu are meritul de a fi introdus øi promovat în dreptul internaflional
orientæri cu adeværat revoluflionare.

Apreciind cæ un rol însemnat în preocupærile øi eforturile pentru elimi-
narea ræzboiului din viafla internaflionalæ îl putea juca definirea agresiunii
øi agresorului, înflelegând semnificaflia principalæ øi implicafliile practice ale
adoptærii unor instrumente juridice internaflionale în materie, Nicolae
Titulescu a primit cu deosebit interes propunerea Uniunii Sovietice de defi-
nire a agresiunii øi agresorului, a susflinut concretizarea acesteia într°un
document internaflional angajant, considerat ca un pas concret spre asigu-
rarea securitæflii colective, cu atât mai necesar øi salutar în condifliile creøterii
pericolului fascist øi revizionist.
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Exegeflii operei titulesciene øi analiøtii evolufliei internaflionale interbelice
remarcæ în consens cæ instaurarea regimurilor fasciste a determinat o po-
tenflare relevantæ a angajærii ideatice øi practice a lui Nicolae Titulescu în
lupta pentru înfæptuirea securitæflii øi dezarmærii, pentru diminuarea peri-
colului de ræzboi øi apærarea pæcii. Trecerea timpului nu poate face sæ se
estompeze — øi nu doar în memoria tratatelor de istorie a diplomafliei, ci
în însæøi memoria noastræ colectivæ — însemnætatea atitudinilor adoptate
de Nicolae Titulescu în deceniul al patrulea a°l secolului nostru, când glasul
sæu s°a ridicat cu înaltæ principialitate øi cu o remarcabilæ fermitate împotriva
manifestærilor agresive cærora aveau sæ le devinæ protagoniøti militarismul
japonez, fascismul italian øi hitlerismul german, pentru a ne referi doar la
„dosarul japono°chinez“, „dosarul etiopian“, „dosarul spaniol“, „dosarul
rhenan“, træite de el în calitate de ministru al Afacerilor Stræine al României.
Conøtiinfla indivizibilitæflii pæcii øi securitæflii în epoca contemporanæ — pe
care el a intuit°o în mod genial — l°a fæcut sæ condamne agresiunea oriunde
øi de cætre oricine s°ar fi produs, sæ propunæ soluflii realiste, constructive
øi paønice pentru diferendele øi conflictele existente øi sæ se implice în toate
demersurile pentru frânarea evolufliilor politice øi militare periculoase øi
pentru angajarea comunitæflii internaflionale pe drumul pæcii.

La Geneva, Paris øi Londra, Berlin øi Roma, Praga øi Belgrad, Ankara
øi Atena, în alte øi alte capitale europene, în discuflii cu factori politici
responsabili ai statelor respective, cu alte personalitæfli politice ale vremii,
în cadrul marilor conferinfle ale perioadei interbelice, Nicolae Titulescu va
susfline consecvent øi pasionat necesitatea adoptærii unor instrumente juridice
internaflionale chemate sæ scoatæ ræzboiul în afara legii øi sæ asigure rezolvarea
pe cale paønicæ a diferendelor internaflionale, pledând, în acelaøi timp, pentru
crearea unor organisme regionale de securitate, în mæsuræ sæ dea consistenflæ
atitudinilor de principiu øi sæ facæ imposibilæ agresiunea. Discufliilor sterile,
proiectelor himerice, rivalitæflilor mai mari sau mai mærunte, verbiajului
devorator de timp øi ucigætor de idee øi acfliune, Nicolae Titulescu le°a opus
o concepflie claræ despre pace øi ræzboi în lumea contemporanæ — rezultat
al unor îndelungate elaboræri în materie, sprijinite pe experienfla istoricæ a
propriului popor øi pe analiza evolufliilor politice la scaræ planetaræ — sub-
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sumând unei asemenea concepflii, remarcabile prin clarviziunea øi unitatea
sa, un întreg ansamblu de propuneri øi inifliative concrete susceptibile sæ
asigure materializarea dezideratelor în realitæfli.

In sistemul de gândire titulescian, agresiunea s°ar fi putut declanøa numai
în condifliile în care potenflialul agresor ar fi beneficiat de certitudinea
impunitæflii; ambiguitatea atitudinilor politice era apreciatæ de Nicolae
Titulescu ca extrem de nocivæ, putând genera tot felul de aventuri politice
sau militare. Asemenea judecæfli l°au determinat pe Nicolae Titulescu sæ
pledeze pentru crearea unor organisme regionale de securitate, chemate sæ
constituie „sârma ghimpatæ a pæcii“. Este cunoscut rolul sæu de inspirator
øi constructor al Micii Înflelegeri øi al Înflelegerii Balcanice, ca øi participarea
sa la diferite proiecte ale vremii sale, bi° sau multilaterale, angajate în numele
aceleiaøi preocupæri, a împiedicærii folosirii forflei, a rezolværii pe cale politicæ
a diferendelor dintre state, a consolidærii securitæflii europene øi inter-
naflionale, ca premisæ a conlucrærii øi pæcii. Asemenea judecæfli l°au determinat
pe øeful cancelariei diplomatice româneøti sæ sublinieze frecvent øi cu putere
exigenfla manifestærii unei atitudini clare, intransigente, din partea tuturor
statelor, atât faflæ de pregætirile de ræzboi, cât øi, mai ales, faflæ de recurgerea
propriu°zisæ la folosirea forflei, sæ atragæ în mod deosebit atenflia asupra
responsabilitæflilor marilor democraflii occidentale ale vremii sale, Franfla øi
Anglia în primul rând, faflæ de orice asemenea manifestæri øi sæ acflioneze,
în cadrul Societæflii Nafliunilor, pentru adoptarea unui mecanism clar, prompt
øi eficient de punere în aplicare a unor sancfliuni economice øi militare
adecvate fafla de orice agresor.

Dacæ omul politic øi diplomatul român recunoøtea tuturor statelor o
situaflie egalæ în raport cu legea internaflionalæ, nu este mai puflin adeværat
cæ Nicolae Titulescu a relevat ræspunderile primordiale pe care marile puteri
erau chemate sæ le onoreze pe linia observærii legii internaflionale, precizând
cæ orice eludare, abandon sau încælcare a dreptului internaflional din partea
acestora erau de naturæ sæ aibæ efecte deosebit de grave, subminând încre-
derea celorlalte state, a comunitæflii internaflionale înseøi, în ordinea existentæ,
în necesitatea øi posibilitatea respectærii dreptului internaflional.
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Nicolae Titulescu a pledat convingætor pentru ideea de arbitraj øi
conciliafliune în viafla internaflionalæ, afirmându°øi convingerea fermæ cæ nu
existæ diferend, latent sau real, indiferent de naturæ øi pærflile implicate, care
sæ nu°øi poatæ gæsi rezolvarea pe baza legii internaflionale, prin procedurile
de arbitraj øi conciliere. Adept al unor asemenea puncte de vedere, Nicolae
Titulescu s°a pronunflat, în cadrul diferitelor organisme ale Societæflii
Nafliunilor, pentru completarea øi perfecflionarea procedurilor existente, în
scopul asigurærii unei acfliuni mai prompte øi, deci, mai eficiente. În perioada
în care Nicolae Titulescu a condus în mod direct destinele diplomafliei
româneøti, România a încheiat, cu o serie de flæri, înflelegeri bilaterale de
reglementare pe cale paønicæ a diferendelor, aderând, în acelaøi timp, la
convenflii internaflionale create în acelaøi scop sau prevæzând obligaflii în
aceastæ direcflie.

Apreciind cæ legea internaflionalæ este expresia unui anumit stadiu de
organizare øi desfæøurare a raporturilor dintre state, Nicolae Titulescu a
conceput dreptul internaflional ca o categorie socio°istoricæ în continuæ evo-
luflie. Subliniind necesitatea continuei sale perfecflionæri, Nicolae Titulescu
a luat categoric atitudine împotriva acelor doctrinari øi oameni de acfliune
care, invocând minusurile legii internaflionale, le reliefau pentru a motiva
øi susfline, în mod absurd, necesitatea renunflærii la aceasta. În concepflia
lui Nicolae Titulescu, trecerea de la un anumit stadiu de drept la un alt
stadiu de drept nu s°ar fi putut face în niciun fel pe un teren gol, parcurgerea
drumului de la etape inferioare la etape superioare impunând aprioric recu-
noaøterea principiilor øi normelor de drept existente. „Totul sau nimic —
spunea adesea Nicolae Titulescu — poate reprezenta o devizæ în dragoste,
dar nu în politicæ“. Pentru Nicolae Titulescu omenirea se afla în fafla alter-
nativei: fie observarea legii internaflionale, asigurându°øi o evoluflie paci-
ficæ, fie repudierea legii internaflionale, acceptând riscurile unei catastrofe.

Væzând în observarea principiilor øi normelor dreptului internaflional o
condiflie a întæririi securitæflii øi pæcii øi a dezvoltærii conlucrærii între state,
Nicolae Titulescu a apreciat cæ pacea reprezintæ, la rândul sæu, starea idealæ
pentru îmbogæflirea øi perfecflionarea dreptului internaflional, pentru lærgirea
ariei sale de aplicabilitate la noi øi noi domenii, pentru consolidarea stabilitæflii
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internaflionale, pentru crearea cadrului juridico°politic necesar amplificærii
øi diversificærii conlucrærii bi° øi multilaterale.

Susflinætor al rosturilor øi funcfliilor Societæflii Nafliunilor în viafla inter-
naflionalæ a epocii sale, Nicolae Titulescu a subliniat adesea responsabilitæflile
ei pe linia codificærii principiilor øi normelor de drept internaflional, a
adoptærii unor instrumente juridice cu forflæ angajantæ (tratate, pacte, con-
venflii etc.), ca øi în sensul unei acfliuni consecvente øi ferme pe linia aplicærii
lor generale øi riguroase.

Exprimându°øi credinfla într°o evoluflie care sæ facæ ca în relafliile umane
forfla brutalæ sæ°øi piardæ din ce în ce mai mult din pondere, pentru a se
ajunge la eliminarea sa completæ, afirmându°øi încrederea în capacitatea
omenirii de a înflelege acest imperativ superior, ca expresie a însæøi maturitæflii
sale, Nicolae Titulescu avea sæ releve, deopotrivæ, în numeroase rânduri
necesitatea ca spiritul politic sæ nu se mai opunæ spiritului juridic, necesitatea
de a armoniza întotdeauna acfliunea politicæ cu exigenflele legii internaflionale,
convins fiind cæ numai aøa viafla internaflionalæ va ieøi de sub imperiul actelor
arbitrare, cæ numai aøa se vor putea evita stærile de tensiune øi conflict,
manifestærile de neîncredere øi teamæ, øi cæ raporturile între state vor dobândi
stabilitatea øi certitudinea de care au nevoie.

A analiza ideile øi acfliunile lui Nicolae Titulescu în problemele pæcii øi
ræzboiului, angajarea sa în direcflia eliminærii forflei din viafla internaflionalæ,
a implementærii instrumentelor øi structurilor chemate sæ asigure rezolvarea
pe cale paønicæ a diferendelor øi stærilor conflictuale este de indiscutabil
interes, concluziile desprinse concurând la definirea unui om, a unei viefli,
a unei opere, ce au un loc aparte în istoria diplomafliei internaflionale inter-
belice. Opera lui Nicolae Titulescu are valoarea unui mesaj de remarcabilæ
actualitate. Evolufliile contemporane — profund îngrijorætoare, consemnate
în atâtea pærfli ale lumii noastre, unde rafliunea abandoneazæ în favoarea
forflei brutale — impun o atentæ considerare a ideilor sale, o asimilare a
esenflei lor raflionale øi umaniste, væzându°le ca un aport posibil la eforturile
de astæzi øi de mâine de salvgardare a civilizafliei øi de construcflie a unei
lumi a pæcii.
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Dezbaterile parlamentare m°au atras încæ de pe când eram tânær cercetætor
la Institutul de Cercetæri Juridice. Mai întâi a fost curiozitatea, apoi revelaflia
bogæfliei de idei øi a consumului de energie intelectualæ, în fine, bucuria
de a mæ întâlni cu nume mari, oratori de clasæ, pe care îi urmærisem pânæ
atunci doar indirect, prin prisma studiilor sau monografiilor care li se
dedicaseræ. I°am cunoscut astfel mai bine pe Ion C. Brætianu, Mihail
Kogælniceanu, Dumitru Brætianu, P.P. Carp, Nicolae Filipescu, Titu
Maiorescu, Take Ionescu, Barbu Øtefænescu°Delavrancea, Nicolae Titulescu
— øi lista, care se vrea doar sugestivæ, ar putea continua — în clipele de
cumpænæ ale flærii sau în perioadele de construcflie bine judecatæ, am înfleles
rolul de laborator al marilor decizii pe care orice Parlament al unei flæri
democratice øi°l asumæ øi îl onoreazæ cu înflelepciune øi fidelitate. Îngælbenite
de vreme, filele „Monitorului Oficial“, care a consemnat aspiraflii, preocupæri,
eforturi, confruntæri de idei, au ræmas pentru mine — oricât ar pærea de
ciudat — o lecturæ pasionantæ, cæci în numeroase din intervenfliile parla-
mentare am gæsit deopotrivæ poezie øi muzicalitate, gravitate øi echilibru,
expresivitate øi rezonanflæ, subtilitatea de a încânta øi forfla de a convinge.
Consacrându°mæ de la un moment dat dreptului internaflional øi aprofun-
dând cercetæri privind diplomaflia româneascæ interbelicæ, am pæøit la o
cercetare sistematicæ a dezbaterilor parlamentare, agitate uneori, dar temei-
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nice totdeauna, înscriind pe agenda lor grave probleme de politicæ externæ
româneascæ. A fost poate o premoniflie. Peste câfliva ani intram în politicæ,
deveneam parlamentar øi, în 1992, preøedinte al Camerei Deputaflilor.

Când, în 1990, mi s°a încredinflat mandatul de ministru de Externe —
øi am evocat în altæ parte cum øi de ce, contextul intern øi problemele
complexe ce confruntau flara noastræ pe plan internaflional — am susflinut
un proiect de editare a documentelor diplomatice ale României, de elaborare
øi publicare a unor lucræri speciale (câteva zeci) pe teme ale relafliilor bilaterale
ale României la scaræ istoricæ, precum øi a unor monografii dedicate figurilor
ilustre ale diplomafliei româneøti. Nu°mi propun aici sæ fac un bilanfl, nu°mi
propun nici sæ analizez, ceea ce ar fi mai complex øi ar cere øi mai mult
spafliu, care au fost cauzele întârzierilor, blocajelor, abandonærilor ø.a. Cred
astæzi, mai mult decât ieri, cæ atunci am lansat un proiect imperios necesar,
cu dublæ valoare, politicæ øi øtiinflificæ. Nu era vorba doar de o restituire
— în Europa alflii o fæceau de decenii —, ci de un semnal politic. Era necesar
sæ reafirmæm stræinætæflii, clar øi categoric, sensul opfliunilor noastre de politicæ
externæ, inclusiv prin recursul la dimensiunea parlamentaræ a vieflii noastre
politice, cæ opfliunile poporului român au fost øi au ræmas eminamente
europene pe întregul parcurs al istoriei moderne øi contemporane, în ciuda
accidentelor istorice date de ocupaflia stræinæ, militaræ sau politicæ.

Ruptura cu falimentara ideologie øi cu vetustele structuri, nevoia de
deschidere øi de imaginaflie, de regenerare a corpului diplomatic, apelul la
noi mentalitæfli øi competenfle, care sæ dea orizont øi eficienflæ demersului
diplomatic, mi°au impus în anii mandatului de øef al diplomafliei româneøti
sæ pæøesc la reorganizarea Ministerului de Externe. Departe de a simplifica,
stræin oricæror tendinfle negativiste, recunoscând cæ au fost øi momente faste,
cæ au fost unele inifliative înflelepte øi unele acte curajoase de politicæ externæ
în istoria postbelicæ, înflelegeam cæ nimic nu mai poate fi ca înainte. Comu-
nismul se præbuøise în Europa, Tratatul de la Varøovia øi Consiliul de Ajutor
Economic Reciproc erau pe cale de a deveni pagini de istorie, orice scheme
ale relafliilor internaflionale din fostul „lagær“ socialist deveneau nu doar
anacronice, ci øi inoperante. Dacæ adoptarea deciziei politice de reorganizare
a Ministerului Afacerilor Externe n°a pus probleme, transpunerea în practicæ
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a fost mai complexæ øi mai dificilæ. Abandonarea cliøeelor øi asumarea funcfliei
de laborator øi instrument de politicæ externæ ar fi fost imposibile dacæ am
fi læsat sæ supraviefluiascæ anchiloze øi personaje care nu°øi puteau depæøi
calitatea de funcflionari cuminfli øi disciplinafli. Ministerul Afacerilor Externe
nu mai putea în niciun fel ræmâne ceea ce înregistraseræ ca o fatalitate cei
peste 50 de ani de evoluflie postbelicæ.

Îmi place sæ cred cæ n°am acflionat niciodatæ intempestiv øi subiectiv øi,
mai mult decât atât, n°am nesocotit ceea ce a fost pânæ la noi. Aøa se face
cæ, dorind sæ trec la organizarea Ministerului Afacerilor Externe, am resimflit
nevoia de a vedea actele fundamentale ale devenirii în timp a acestei instituflii
fundamentale a statului. Nicio clipæ nu m°am gândit sæ reactivez formule
vechi de un secol; curajoase øi progresiste la origine, ele ræmâneau paøi de
început, istorie pur øi simplu. A le ignora ar fi fost însæ cel puflin o eroare.
Orice proiect succesiv presupune investigarea tuturor demersurilor anteri-
oare. Am avut atunci surpriza neplæcutæ sæ constat cæ nu exista un corpus
al actelor fundamentale ale construcfliei øi evolufliei Ministerului Afacerilor
Externe, cæ, în ciuda unor repere cronologice øi tematice, care mi°au permis
accesul parflial la unele dintre aceste documente, nimeni nu le putea pune
pe masæ, ca texte autentice øi integrale, în succesiunea lor, fapt indispensabil
pentru a urmæri evoluflia logicæ a demersului parlamentar în acest sens.

Nu puteam aøtepta atunci, stante pede, întocmirea unui asemenea corpus
de documente pentru a împlini ceea ce era imperios necesar, dar eram
convins cæ acest lucru trebuie sæ se facæ øi eram hotærât sæ°l promovez øi
sæ°l susflin.

Odatæ cu revitalizarea în 2002 a Fundafliei Europene Titulescu, a cærei
conducere am reluat°o, dupæ o marginalizare nedelicatæ, ca sæ folosesc un
eufemism, s°a trecut nu doar la relansarea proiectelor privind editarea operei
politico°diplomatice øi a operei øtiinflifice a lui Nicolae Titulescu, Patronul
diplomafliei româneøti, ci øi la iniflierea unor demersuri privind istoria politicii
externe øi a diplomafliei româneøti, care nu pot face abstracflie de evoluflia
institufliilor øi biografia personalitæflilor reprezentative.

Hotærârea de guvern pe care am adoptat°o în toamna acestui an privind
editarea documentelor diplomatice ale României consolideazæ toate proiec-
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tele în curs, deschide noi orizonturi, asiguræ infrastructura øi finanflarea øi,
în fine, un suport politic øi o egidæ academicæ corespunzætoare.

În acest spirit, istoricul øi editorul George G. Potra, directorul Fundafliei
Europene Titulescu, ne propune azi Colecflia „Evoluflia istoricæ a Ministerului
Afacerilor Externe“, proiect antrenând cercetætori ce au øtiinfla de a°l urmæri
øi hotærârea de a°l finaliza.

Elaborarea øi apariflia acestei colecflii sub egida Fundafliei Europene
Titulescu infirmæ reproøul unei titulescomanii, probeazæ o largæ deschidere
spre ideile, institufliile øi personalitæflile româneøti de vocaflie europeanæ, pe
un amplu arc temporal, pe care le aduce din Istorie în Prezent ca mærturie
a unui destin asumat.

Spre deosebire de alflii, care le°au fæcut pe toate la timpul lor, noi suntem
obligafli sæ ne miøcæm repede, sæ aducem cercurilor de specialitate øi publi-
cului larg aceste noi mærturii ale fæuririi României moderne, ale paøilor oneøti
øi fermi fæcufli spre Europa øi în Europa. Noi nu mai putem amâna, noi nu
mai putem aøtepta, timpul se comprimæ øi aøteptærile sporesc cu fiecare zi.

Colecflia propune 4 volume masive: primele trei sunt dedicate „Orga-
nizærii instituflionale a Ministerului Afacerilor Externe“, iar cel de°al patrulea
focalizeazæ asupra personalitæflilor diriguitoare ale politicii externe øi diplo-
mafliei româneøti (1859–2004), o adeværatæ enciclopedie, prima de acest
fel de la noi.

Salutar din toate punctele de vedere, acest proiect prestigios mæ angajeazæ
intelectual øi moral ca om de øtiinflæ øi ca om politic.

Am în faflæ de mai multe zile primul volum al colecfliei, revin asupra lui
seara târziu, îi devin prizonier øi nu øtiu exact ce sæ scriu mai întâi despre
el. Aø putea rezuma: bene, recte, pulchre.

Øi totuøi, cred cæ se impun câteva sublinieri.
Acoperind anii 1859–1919, cele 55 de acte øi documente fundamentale

privind organizarea instituflionalæ a Ministerului Afacerilor Externe sunt
mærturii ale gândirii øi faptei pærinflilor fondatori ai României moderne,
ilustreazæ sensul clar al angajamentului lor øi forfla lor acflionalæ, puse în
serviciul interesului naflional.
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Unirea din 1859 a deschis poarta unui proces de construcflie statalæ
corespunzând nevoilor nafliunii române øi în concordanflæ cu exigenflele
europene, a fost momentul în care s°a trecut, cu responsabilitatea øi vigoarea
pionierilor, la fæurirea institufliilor statului unitar, care avea de câøtigat
Independenfla øi Desævârøirea Unitæflii Naflionale.

Clasa politicæ româneascæ, atâta câtæ era, la aceste începuturi, Intelec-
tualitatea, Biserica, Presa s°au regæsit solidare în construcflia României
moderne.

În fiecare domeniu se simflea nevoia punerii pietrei fundamentale, fiecare
dorea sæ fie acolo, sæ°øi exprime punctul de vedere, sæ°øi aducæ contribuflia.

S°a fæcut Istorie în cel mai înalt grad. Întreaga nafliune a simflit øi a træit
Clipa. fiara, flara întreagæ, se întâlnea cu Istoria, se întâlnea cu Viitorul øi
ræspundea Prezent.

Pentru prima datæ se deschidea României perspectiva de a face politicæ
externæ proprie, de a o face prin reprezentanflii sæi, de a renunfla la inter-
medieri ineficiente, dacæ nu chiar pæguboase, era pentru prima datæ când
aveam ocazia sæ ieøim în lume sub propriul steag, cu proprii reprezentanfli,
cu ideile øi obiectivele noastre.

Fæurirea unui Minister al Treburilor din Afaræ, numit puflin mai târziu
al Afacerilor Stræine, principalæ instituflie a statului român, face obiectul
prezentului volum, însumând pentru prima datæ în istoriografia româneascæ
toate legile organice, actele normative øi regulamentele de organizare øi
funcflionare, precum øi, în integralitatea lor, dezbaterile din Corpurile
legiuitoare care au însoflit adoptarea acestora.

Cred cæ editorii au procedat înflelept restituind ambele pærfli ale unui
proces organic. Legile sunt fiinfle vii, sunt produsul unor necesitæfli, sunt
rezultatul unei evoluflii, sunt început øi sfârøit de etapæ, iar în spatele lor
stau forfle politice, personalitæfli care dezbat, amendeazæ, aprobæ. Unele se
exprimæ prin celelalte.

Mærturiile documentare de prim ordin ce væd astæzi publicarea integralæ
pun cu pregnanflæ în relief efortul Parlamentului României de a defini øi
statua rolul øi atribufliile inconfundabile ale acestui minister în ansamblul
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Executivului, conferindu°i de la început responsabilitatea de a fi „direcfli-
unea superioaræ øi controlul relafliilor internaflionale“.

În anii lor de domnie, Alexandru Ioan Cuza, Carol I øi Ferdinand I au
promulgat tot ceea ce România putea sæ°øi fixeze øi sæ°øi asume ca obiective,
structuri øi instrumente ale politicii externe.

Cu fiecare paginæ a documentelor adunate în acest volum descoperi
eforturile Corpurilor legiuitoare — ale Adunærii Deputaflilor øi ale Senatului
— de a defini structurile Ministerului Afacerilor Stræine, din Centralæ øi
din Exterior, în consonanflæ cu nevoile flærii sau, cum se spunea în martie
1873, izvorâte din necesitatea de a°l face „sæ°øi poatæ îndeplini într°un mod
complet misiunea delicatæ ce°i este datæ øi corespunde necesitæflilor situafliunii
politice“.

Lectura textelor semnate de raportori, a discursurilor parlamentare, a
intervenfliilor de amendare sau de suprimare a unor articole (sau pærfli de
articole) ale respectivelor reglementæri, impune constatarea generalæ cæ, peste
divergenfle partizane, clasa politicæ româneascæ a urmærit cu onestitate øi
eficienflæ promovarea øi afirmarea intereselor statului român.

În „dosarul“ parlamentar probator, de câteva sute de pagini, acoperind
60 de ani de existenflæ øi perfecflionare a Ministerului Afacerilor Stræine,
n°am gæsit nimic care sæ trezeascæ îndoiala privind bunele intenflii ale slu-
jitorilor Legislativului român.

Cu fiecare nouæ etapæ a evolufliei statului român, Ministerul Afacerilor
Stræine a cunoscut noi reglementæri corespunzætoare amplificærii ariei
geografice øi politice de manifestare, multiplicærii øi diversificærii obiectivelor
øi domeniilor de expresie.

Nu s°a fæcut nimic impulsiv, nimic hazardat, parlamentarii români luând
în calcul øi în discuflie insuficienflele hotærârilor precedente, au cântærit
premisele øi costurile, procedând permanent la corecflii în funcflie de posi-
bilitæflile øi efectele scontate.

S°a trudit la construirea øi ølefuirea acestor reglementæri juridice cu
stæruinfla øi minufliozitatea unor bijutieri.

Parlamentarii români voiau sæ reglementeze totul, pânæ la amænunt, de
la definirea direcfliilor øi serviciilor Ministerului Afacerilor Stræine, pânæ la
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precizarea ceremonialului øi a protocolului diplomatic, de la fixarea salariilor
— de la ministru pânæ la uøier sau curier — pânæ la stabilirea cheltuielilor
de instalare øi a indemnizafliilor de reprezentare, totul cu acurateflea pe care
o asiguræ azi doar computerul.

Reglementærile au fost dominate de un înflelept spirit de economie, de
o judecatæ echilibratæ, împiedicau inflafliile în materie de structuri øi posturi
de conducere.

Toate aceste amænunte li s°ar putea pærea excesive unora, neluând în
considerare cæ parlamentarii români urmæreau blocarea ab initio a oricæror
decizii arbitrare în materie de încadrare pe post, promovare în grad, salarizare.
Aøa cum era firesc, decideau pregætirea profesionalæ, rezultatele øi vechi-
mea în activitate.

Fiecæruia chemat sæ funcflioneze în Ministerul Afacerilor Externe i se
apæra, prin statut øi salarizare, demnitatea, fie cæ îøi desfæøura activitatea în
Centralæ sau în Exterior.

Parlamentarii români au pus dintru început un accent deosebit pe gradul
de pregætire profesionalæ a celor încadrafli în Ministerul Afacerilor Externe,
pe disciplina øi lealitatea lor, insistând ca la nivelul posturilor diplomatice
øi consulare sæ fie promovafli numai cetæfleni români, aøa cum procedau toate
cancelariile occidentale.

Mi°au reflinut în mod deosebit atenflia dezbaterile parlamentare privind
reprezentarea diplomaticæ øi consularæ a României, ridicarea agenfliilor
diplomatice la rangul de legaflii, exigenflele încadrærii cu personal øi ale
susflinerii lor financiare.

Întrucât toate deciziile în aceastæ direcflie erau acte politice, întrucât
înfiinflarea sau neînfiinflarea unui oficiu diplomatic sau consular generau
ecouri øi reacflii, parlamentarii români au cumpænit îndelung øi profund
asupra rafliunilor concrete în fiecare caz în parte, luând în calcul interesele
noastre de ordin politic øi economic, tradifliile raporturilor bilaterale,
proximitæflile geografice, læsând deoparte impulsurile, slæbiciunile afective,
atitudinile emoflionale.

Reconstituirea cu mare rigoare a listei titularilor Ministerului Afacerilor
Externe pentru o perioadæ de øase decenii, a „fiøei“ înfiinflærii øi funcflionærii
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prin lege a misiunilor diplomatice româneøti din 24 de state — ce configurau
ansamblul relafliilor politico°diplomatice la sfârøitul celui de°al doilea deceniu
al secolului trecut — încheie în mod fericit acest prim volum al Colecfliei
„Evoluflia istoricæ a Ministerului Afacerilor Externe“.

Ineditul øi densitatea documentelor publicate, restituite øi adnotate cu
acribie, fac din acest volum, cu valoare enciclopedicæ, un instrument
documentar indispensabil pentru istorici, juriøti, sociologi, oameni politici
øi diplomafli, oferind spre cunoaøtere øi judecatæ pagini dense de istorie ale
începutului României moderne.

Cei ce s°au dedicat acestui demers meritæ prefluirea øi recunoøtinfla noastræ.
Personal, o fac cu toatæ sinceritatea øi bucuria.
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Doamnelor øi domnilor,
Casa Titulescu se dovedeøte øi astæzi neîncæpætoare, spre bucuria noastræ,

ca în zilele cele mai bune ale Fundafliei Europene Titulescu.
Evenimentul consacrat lansærii volumului II al colecfliei Organizarea

instituflionalæ a Ministerului Afacerilor Externe. Acte øi documente. 1920–1947
coincide cu împlinirea a 15 ani de la constituirea Fundafliei Europene
Titulescu.

Nu puflini dintre dumneavoastræ afli træit satisfacflia øi bucuria naøterii
acestei instituflii simbol, de sorginte româneascæ øi de vocaflie europeanæ,
øi v°afli aflat statornic, în cadrul ei sau alæturi de ea, în tot ceea ce a însemnat
preocupare øi stræduinflæ în efortul solidar de a da substanflæ øi coerenflæ
demersurilor comune.

Încercând o evaluare a drumului parcurs în aceøti ani, mæ voi opri în
pufline cuvinte asupra semnificafliilor care definesc øi disting existenfla
Fundafliei Europene Titulescu.

Într°o perioadæ de incertitudine øi efemer, Fundaflia Europeanæ
Titulescu øi°a afirmat øi dovedit prin continuitate viabilitatea.

Durata nu reprezintæ decât un reper, nu îndeajuns de semnificant, dacæ
nu se raporteazæ la valorile care i se asociazæ.
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În cazul nostru, durata a însemnat încredere øi credinflæ în ideile care
au generat acest proiect major, îndærætnicia de a fi solidari øi statornici în
efortul de a depæøi dificultæflile de parcurs, øi nu au fost pufline, øi de a face
paøi îndræznefli pe calea de la aspiraflie la împlinire.

Fundaflia Europeanæ Titulescu øi°a afirmat øi dovedit coerenfla ideaticæ,
capacitatea de a°øi asigura un plus de substanflæ prin lærgirea spectrului
problematic øi o mai constantæ øi promptæ corelare cu orientærile majore
la nivel continental.

Ar fi fost suficient, poate, ca Fundaflia Europeanæ Titulescu sæ se dedice
restituirii vieflii øi operei marelui Tit, românul care s°a bucurat de cea mai
mare øi realæ rezonanflæ europeanæ.

Orizontul a fost însæ mai larg, Fundaflia Europeanæ Titulescu fæcându°se,
în spirit øi faptæ, ecoul înflelegerii unor necesitæfli øi aspiraflii ale prezentului.

Programele Fundafliei Europene Titulescu au verificat capacitatea sa de
a fi un laborator fertil de cercetare, un cadru rodnic de dezbatere, o tribunæ
deschisæ øi onestæ a unor idei generoase.

Diversitatea formelor — conferinfle, simpozioane, mese rotunde, expoziflii
în flaræ øi stræinætate, elaborarea de lucræri fundamentale øi lansæri°eveniment
de cærfli din sfera istoriei, dreptului, sociologiei, politicii, diplomafliei,
organizarea de cursuri pentru formarea tinerilor diplomafli, identificarea
surselor documentare, evidenflierea lor øi demersuri de valorificare
expoziflionalæ sau editorialæ — a consolidat prin convergenfla lor identitatea
organicæ a programelor naflionale ale Fundafliei Europene Titulescu.

Afirm cu certitudine cæ rectitorirea Casei Titulescu, în 2002, a marcat
øi o revigorare a Fundafliei Europene Titulescu.

Mæ uit în salæ øi remarc cu satisfacflie, dar øi cu oarecare nostalgie pe
unii dintre cei ce v°afli numærat printre coautorii actelor de ctitorire sau
rectitorire din 1991 sau 2002 sau printre martorii dificultæflilor eco-
nomico°financiare care, din 2005, pânæ cu puflin timp în urmæ, au plasat
sub semnul întrebærii însæøi existenfla Fundafliei Europene Titulescu.

Aceasta a supraviefluit pentru cæ ideile nu mor niciodatæ, pentru cæ oameni
de aleasæ calitate, øi nu sunt puflini, øi°au asumat aceste idei, le°au træit øi
le træiesc cu sinceritate øi fidelitate, pentru cæ într°o societate subminatæ
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de egoism øi mercantilism ræmân suflete generoase care oferæ sprijinul lor
celor care persevereazæ în bine, celor care nu cedeazæ în dæruirea lor de a
marca existenfla cu fapte durabile.

Ca preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu flin sæ omagiez pe cei care,
puflini dar neînfrânfli, au stat aici inflexibili, alcætuind un mic grup al
rezistenflei, în multele luni de agresiune a indiferenflei, ostilitæflii mute sau
zgomotoase, denigrærii iresponsabile.

Nu voi obosi sæ afirm øi sæ reafirm cæ Fundaflia Europeanæ Titulescu s°a
næscut dintr°o necesitate româneascæ øi europeanæ, cæ este o aspiraflie, cæ
ea este vis øi realitate, cæ ea nu a fost, nu este øi nu va fi niciodatæ proprietatea
unui partid sau a unui individ, cæ ea nu poate fi tranzacflionatæ øi trecutæ
abuziv în mâini partizane.

Fundaflia Europeanæ Titulescu s°a dovedit una din cele mai prestigioase
øi active organizaflii neguvernamentale, ræmânând constant øi deplin în afara
jocurilor politice øi a afacerilor pernicioase øi descalificante.

În primævara anului 2006, Fundaflia Europeanæ Titulescu øi°a lærgit arcul
preocupærilor.

Constituirea Centrului de Studii Strategice din cadrul Fundafliei Euro-
pene Titulescu certificæ capacitatea noastræ de identificare a noi forme de
realizare a dialogului politico°diplomatic în lumea de la Bucureøti, într°un
spirit academic, deschis, onest, constructiv.

La mai puflin de douæ luni de zile de la constituirea sa, Centrul de Studii
Strategice confirmæ judiciozitatea øi viabilitatea unui demers inovator, care
umple credibil øi consistent un gol în societatea româneascæ.

Remarcabil este faptul cæ dintru început interesul a fost spontan, larg
øi real, cæ de la o reuniune la alta dezbaterile au câøtigat în diversitate tematicæ,
substanflæ øi altitudine. Seniorilor din lumea diplomaticæ, academicæ sau
universitaræ, cercetætorilor din institute øi centre de cercetare li s°au adæugat
— øi acesta este un câøtig aparte, preflios — studenfli din anii terminali ai
facultæflilor de øtiinfle politice, drept, istorie. Viitori oameni politici,
diplomafli, juriøti, profesori, cercetætori îøi completeazæ educaflia, participæ
la un altfel de øcoalæ, dupæ alte reguli, în spaflii øi forme unde au øansa sæ
audæ voci diferite, sæ învefle arta dialogului. În cadrul Centrului de Studii
Strategice ne aplecæm asupra a ceea ce este preocupant, ba chiar incitant,
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pentru a desluøi, într°un mod mai profund, cauze øi efecte, pentru a descoperi
nuanfle în aprecieri absconse sau ambivalente. Dacæ cei mai vârstnici îøi
exerseazæ capacitatea analiticæ, cei tineri øi°o educæ, rigorii analizei adæu-
gându°i curajul judecæflilor adesea surprinzætoare prin noi unghiuri de
abordare øi conexiuni neconvenflionale.

Spusele mele nu se vor o analizæ integralæ a 15 ani de activitate, un raport
exhaustiv asupra lor, nu, nu mi°am propus aøa ceva, dar ar fi nedrept sæ
trec cu vederea peste rolul de factor de iradiere pe care l°a exercitat øi îl
exercitæ Fundaflia Europeanæ Titulescu prin patronarea øi sprijinirea activitæflii
asociafliilor Nicolae Titulescu din centre importante ale flærii, ar fi nedrept
sæ trec peste aportul sæu substanflial la o conlucrare confraternæ cu alte
instituflii româneøti sau stræine acflionând în sfera vieflii internaflionale, a
principiilor øi normelor de drept internaflional, a problemelor securitæflii øi
cooperærii euroatlantice cu precædere.

Dincolo de fluxuri øi refluxuri, Casa Titulescu a încetat demult a mai
fi doar un templu al memoriei titulesciene; ea øi°a deschis ferestrele spre
un larg orizont publicistic øi uman, de care fiecare suntem obligafli sæ ne
simflim responsabili.

Doamnelor øi domnilor,
Când în urmæ cu doi ani, istoricul øi editorul George G. Potra propunea

Colecflia „Evoluflia istoricæ a Ministerului Afacerilor Externe“, am salutat
acest proiect, drept un nou argument substanflial ce probeazæ o nouæ øi largæ
deschidere spre ideile, institufliile øi personalitæflile româneøti de vocaflie
europeanæ acflionând în sfera relafliilor internaflionale, infirmând definitiv,
spre beneficiul celor de bunæ credinflæ, reproøul gratuit al unei titulescomanii
dominatoare.

Am spus atunci cæ acest proiect prestigios mæ angajeazæ intelectual øi
moral ca om de øtiinflæ øi ca om politic.

Am afirmat atunci — øi o repet astæzi cu toatæ convingerea — cæ
proiectul, inedit în istoriografia româneascæ, ræspunde necesitæflii cunoaøterii
de sine øi cunoaøterii de cætre alflii.

Cel de°al doilea volum al Colecfliei, acoperind intervalul 1920–1947,
adicæ puflin peste un sfert de veac — de la recunoaøterea internaflionalæ a
statului naflional unitar român pânæ la ræsturnarea regimului politic demo-
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cratic øi sovietizarea României — pune la dispoziflia celor interesafli un corpus
de 72 de documente edificatoare, care surprind toate evolufliile øi involufliile
majore înregistrate în organizarea øi funcflionarea acestei principale insti-
tuflii a statului român.

Documentele de referinflæ publicate în acest volum dau expresie realitæflilor
politice naflionale øi internaflionale care, la capætul a douæ decenii, au înre-
gistrat ræsturnæri dramatice. Dacæ la începutul anilor ’20, România se
angajase într°un amplu proces de modernizare øi de afirmare în viafla inter-
naflionalæ, în anii ’40, implicatæ în cel de°al Doilea Ræzboi Mondial, România
va cunoaøte eøecul militar øi va încerca nereuøite formule de supraviefluire
politicæ, Ministerul Afacerilor Externe pierzându°øi pentru mulfli ani, odatæ
cu înfrângerea øi ocupaflia, funcflia de centru nodal de elaborare suveranæ
øi de materializare nemijlocitæ a politicii externe a flærii.

Cu fiecare document parcurs, cei ce se vor apleca asupra lor vor putea
constata nu doar deplasærile de accent în cadrul aceleiaøi guvernæri demo-
cratice, ci øi, mai ales, cele de sens øi substanflæ, în cadrul guvernærilor
totalitare, de sorginte internæ sau de sorginte externæ, vor putea aprecia
aportul fiecæruia dintre titularii de la Palatul Sturdza, vor constata conser-
vatorismul unora sau spiritul novator al altora, diluarea constantæ pânæ la
dispariflie a dezbaterilor parlamentare dedicate problemelor legate de organi-
zarea øi funcflionarea Ministerului Afacerilor Externe, consecinflele noului
statut, de flaræ ocupatæ, care vor duce în cele din urmæ la lichidarea Ministe-
rului Afacerilor Externe în forma în care a fost gândit øi conceput ca organism
al unui stat independent øi suveran în urmæ cu peste 80 de ani.

În fruntea Externelor s°au aflat în aceastæ perioadæ personaje foarte
diferite, ca altitudine intelectualæ øi experienflæ politico°diplomaticæ. Unii
au fost adeværate personalitæfli, alflii doar simpli pasageri. Galeria celor ce
fæceau politicæ naflionalæ a fost datæ de°o parte, la sfârøitul anilor ’40, fiind
înlocuitæ cu proconsuli autohtoni ai Kremlinului.

Studiul amplu întreprins de George G. Potra în deschiderea volumului
ce se lanseazæ astæzi surprinde direcfliile în care s°a acflionat atât de
constructori, cât øi de demolatori.

Cei ce au consolidat Ministerul Afacerilor Externe au acflionat pentru
instituirea unor noi direcfliuni în cadrul departamentului.
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De numele lui Take Ionescu se leagæ înfiinflarea a trei noi direcflii —
Direcfliunea juridicæ, Direcfliunea fruntariilor øi Direcfliunea presei, iar de
acela al lui Nicolae Titulescu se leagæ înfiinflarea unei Diviziuni economice
øi a Consiliului diplomatic superior.

În ambele cazuri este vorba de contribuflii esenfliale.
Pentru prima datæ, la începutul anilor ’20, s°a constituit astfel o Direc-

fliune de presæ, chematæ sæ centralizeze øtirile care privesc toate interesele
flærii, sæ combatæ curentele ostile øi sæ læmureascæ opinia publicæ mondialæ,
øi tot pentru prima datæ, dar mai târziu, în a doua jumætate a anilor ’20,
s°a constituit o Diviziune economicæ, cæreia îi revenea misiunea de a analiza
ansamblul chestiunilor economice øi financiare ale flærii, aceea de a fi organul
de legæturæ între Ministerul Afacerilor Externe øi toate celelalte ministere,
de profil economic sau financiar, precum øi de a realiza o exprimare unitaræ
a punctelor de vedere din domeniul respectiv în fafla Societæflii Nafliunilor,
a organismelor øi conferinflelor internaflionale de profil economic sau
financiar.

La sfârøitul anilor ’20, George G. Mironescu a inifliat, la rândul sæu, o
reglementare care asigura o mai precisæ delimitare a zonei de preocupæri a
fiecærei divizii, direcflii øi secfliuni, o relaflie organicæ a acestora, o implicare
directæ øi precisæ a fiecærui funcflionar în problemele vieflii internaflionale,
folosirea mai raflionalæ a experienflei øi stimularea inifliativei fiecæruia, sporirea
eficienflei întregii activitæfli prin crearea unui sistem de ræspunderi perso-
nale øi directe ale fiecærui funcflionar al departamentului, strângerea colaboræ-
rii cu misiunile diplomatice ale flærii, o mai operativæ prelucrare a informafliei
øi un plus de rapiditate în adoptarea de decizii øi comunicarea de ræspunsuri,
facilitarea contactelor cu legafliile stræine acreditate la Bucureøti ø.a.

Dupæ 44 de ani de la adoptarea Legii de reorganizare a Ministerului
Afacerilor Stræine, din 13 februarie 1894 (cæreia i s°au adus modificæri la
15 martie 1912, la 30 august 1920 øi la 19 iulie 1921), prima lege organicæ
consacratæ Ministerului Afacerilor Stræine a fost adoptatæ, prin decret regal,
abia la 16 iulie 1938, în timpul mandatului lui Nicolae Petrescu°Comnen.

Prin lege s°au instituit noi structuri, s°a procedat la o mai precisæ øi ri-
guroasæ delimitare a atribufliilor lor; s°au adus modificæri gradelor reprezentærii
diplomatice a flærii øi au fost aøezate pe baze noi oficiile consulare; s°a procedat
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la unificarea serviciului diplomatic cu serviciul consular, recrutarea perso-
nalului consular fæcându°se exclusiv din personalul diplomatic; s°au prevæzut
noi dispoziflii privind pregætirea cadrelor (cu un accent suplimentar pe apro-
fundarea cunoaøterii problemelor economice øi a limbilor stræine), selec-
flionarea øi promovarea lor; stabilitatea în carieræ; s°a prevæzut obligativitatea
diplomaflilor øi funcflionarilor de a depune în arhivele ministerului orice
act øi document, cu caracter oficial, aflat în posesia lor ø.a.

Documentele incluse în volum permit constatarea cæ, în ciuda elabo-
rærii îndelungate, într°o scurtæ perioadæ de timp legea a suferit prea multe
completæri øi modificæri care nu aveau legæturæ directæ cu evolufliile pe plan
internaflional øi situaflia externæ a României.

Preocuparea pentru constituirea unui corp diplomatic profesionist de
elitæ, recrutat doar pe criterii de valoare, muncæ øi devotament, a fost dublatæ
de preocuparea rezolværii gravelor probleme ale alocafliilor bugetare pentru
corpul diplomatic øi corpul consular românesc.

Dacæ Alexandru Vaida°Voevod a fæcut, la începutul anilor ’20, cele mai
patetice pledoarii pentru destinul aparatului diplomatic øi consular românesc,
pentru asigurarea reprezentativitæflii øi apærarea demnitæflii sale, i°a revenit
lui Victor Antonescu, în a doua parte a anilor ’30, inifliativa, bine primitæ,
a unei reglementæri riguroase referitoare la condifliile materiale øi financiare
ale celor care lucrau øi se deplasau temporal în stræinætate.

Cât priveøte pe Nicolae Titulescu, acesta a dat, în anii 1927–1928 øi
1932–1936, o nouæ dimensiune acfliunii pentru înlæturarea spiritului øi
comportamentului de castæ, pentru aducerea în rândurile corpului diplo-
matic românesc a unor oameni care se recomandau exclusiv prin calitæfli
intelectuale øi virtufli morale, printr°un angajament intelectual care sæ rupæ
cu formalismul prezenflelor decorative, ineficiente adeseori øi nocive nu
arareori.

Este îndeobøte cunoscut cæ, la sfârøitul anilor ’30, lumea a cunoscut
sporirea tensiunilor politico°militare pe plan european, abandonarea pro-
gresivæ a principiilor øi normelor de drept internaflional, apelul din ce în
ce mai frecvent la presiuni øi forflæ din partea statelor totalitare, tot mai
numeroase acte de conciliatorism ale marilor democraflii occidentale. Statele
totalitare au procedat la o modificare prin forflæ a geografiei continentului
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european. România însæøi a suferit un proces de dezmembrare, pierzând
importante pærfli ale teritoriului sæu naflional, la Est, la Vest øi la Sud.

În aceastæ situaflie extrem de grea, într°un termen foarte scurt øi numai
atunci când ocupantul a permis°o, mari mase de populaflie din pærflile de
teritoriu smulse flærii s°au refugiat spre ceea ce mai ræmæsese din România
Mare.

În consecinflæ, prin decrete°lege, la 13 septembrie 1940 s°au înfiinflat
Comisariatul general pentru deplasarea populafliei din Dobrogea, iar la 14
septembrie 1940, Comisariatul general al refugiaflilor din Basarabia øi Nordul
Bucovinei øi Comisariatul general al refugiaflilor din Nordul Transilvaniei.
Reglementærile menflionate au cæutat øi au reuøit parflial sæ împiedice haosul,
fixând responsabilitæflile prezente øi imediate ale organismelor nou create,
competenflele, mijloacele financiare øi materiale, relafliile de colaborare cu
celelalte instituflii ale statului. Toate aceste comisariate generale funcflionau
pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine.

În ciuda cerinflelor exprese ale Conducætorului Statului privind o activitate
intensæ øi coerentæ pentru reorganizarea ministerelor, legea pentru (re)orga-
nizarea Ministerului Afacerilor Stræine a întârziat cu mai mult de trei ani
de zile.

Reacflia lui Ion Antonescu a fost severæ. Rezoluflia amplæ a acestuia, datând
din 21 noiembrie 1941, pæstratæ øi în formula manu propria, exprima o
stare de nemulflumire faflæ de neajunsurile acumulate în timp în funcflio-
narea Ministerului Afacerilor Stræine øi faflæ de încetineala cu care se acfliona
pentru reorganizarea acestuia. Judecæflile de principiu au fost aspre, dupæ
cum calificærile rationae materiae øi ad personam au fost færæ echivoc, punând
degetul pe ranæ øi spunând lucrurilor pe nume, curmând vorbæria goalæ øi
diplomaflia sterilæ.

O asemenea perspectivæ o confirma curajos øi direct amplul studiu
Ministerul Afacerilor Stræine øi serviciul diplomatic românesc. Cum este øi cum
ar trebui sæ fie întocmit de diplomatul român F.C. Nanu, personalitate
cunoscutæ, cu mare experienflæ în materie, care se aflase în câteva rânduri
în fruntea unor misiuni diplomatice, iar în ultimul timp fusese însærcinat
cu coordonarea unor structuri importante din Centralæ, studiu reprodus
øi el in extenso în volum.
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Trecând în revistæ, în mod obiectiv, amplul proces de degradare cunoscut
de structurile Ministerului Afacerilor Stræine øi diplomaflia româneascæ în
timpul dictaturii carliste, radiografia semnatæ de F.C. Nanu, corectæ atât
în pærflile sale de principiu, cât øi în detaliile fixate în numeroasele pagini
de analizæ øi propuneri, ræmâne indispensabilæ pentru scrierea oricærei lucræri
viitoare consacrate istoriei diplomafliei româneøti, înlæturând atât de dæ-
unætoarele false pudori, invocate de unii întru apærarea prestigiului flærii.

Un ræspuns dat nevoii de reglementare a întregii activitæfli a statului în
domeniul relafliilor internaflionale avea sæ se dea abia în 1944, în plin ræzboi,
într°o conjuncturæ politicæ internaflionalæ nefavorabilæ, într°un regim de
dictaturæ militaræ.

O contribuflie însemnatæ la definirea principiilor legiferærii, la stabilirea
structurilor øi competenflelor, din administraflia centralæ øi din exterior, la
fixarea criteriilor, condifliilor øi mijloacelor de formare a cadrelor øi de
selectare a persoanelor au avut°o Mihai A. Antonescu, ministrul Afacerilor
Stræine de la acea datæ. Amplul raport din 20 martie 1944 privind noua
lege de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine, cadrul legal pentru
organizarea funcfliunilor internaflionale ale statului român probeazæ o gândire
claræ, un studiu temeinic, o abordare øi o definire riguroasæ a principiilor,
structurilor, mijloacelor ø.a.

La 8 aprilie 1944 s°a adoptat Decretul privind legile referitoare la sta-
tornicirea exercifliului funcfliilor internaflionale ale statului român prin urmæ-
toarele reglementæri: Legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine
al Regatului României; Legea pentru înfiinflarea øi organizarea Institutului
Regal Român de Cercetæri Internaflionale øi de Øtiinfle Politice; Legea pentru
înfiinflarea øi organizarea øcolilor române øi institutelor culturale din
stræinætate, burselor de stat øi condifliei studenflilor români în stræinætate.

Dincolo de orice considerente ideologice sau politice, se impune consta-
tarea cæ acest ansamblu de acte legislative reprezintæ indiscutabil cea mai
completæ lege organicæ a Ministerului Afacerilor Stræine. 

În toate aceste reglementæri, poate prea ample øi prea detaliate, s°a fæcut
un oarecare exces de juridism, anumite prevederi flinând de amænunte pe
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care, firesc, ar fi trebuit sæ le rezolve reglementæri (regulamente) interne øi
nu legile respective.

În contextul internaflional existent (la data adoptærii acestor legi, 8 aprilie
1944, România avea relafliile diplomatice rupte sau întrerupte cu 22 de state
øi se afla în stare de ræzboi cu 10 state), acest ansamblu legislativ era mai
mult un exercifliu teoretic. Cursul politic al evenimentelor externe øi al celor
interne l°au lipsit de perspectivæ øi viabilitate.

La 23 august 1944, guvernul Ion Antonescu a fost ræsturnat. 
Dupæ lovitura de stat de la 23 august 1944, potrivit hotærârilor luate

de Marile Puteri, România avea sæ intre în sfera de influenflæ a U.R.S.S.
Ansamblul de legi din aprilie 1944, apreciat ca o creaflie artificialæ a

regimului de dictaturæ militaræ, a fost abrogat.
O nouæ lege de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine a fost adoptatæ

la 8 martie 1946, în timpul mandatului lui Gheorghe Tætærescu, care o
prezenta drept o cerinflæ impusæ de „experienfla ultimilor 25 de ani, cât øi
de prefacerile politice øi sociale de azi“.

Forflele de extrema stângæ au impus în lege prevederi care aveau sæ aibæ
efecte profund dæunætoare øi de lungæ duratæ asupra diplomafliei româneøti.

În virtutea acestor orientæri, în scurt timp, din fruntea afacerilor diplo-
matice româneøti aveau sæ disparæ tofli diplomaflii de carieræ øi oamenii politici
din vechiul regim, iar în aparatul Ministerului Afacerilor Stræine aveau sæ
intre tot felul de neavenifli, care nu numai cæ nu aveau o pregætire de
specialitate, dar chiar nu aveau nicio pregætire. Nivelul de pregætire inte-
lectualæ al celor încadrafli în minister avea sæ scadæ flagrant, o lungæ perioadæ
de timp. Erau stabilite toate premisele pentru asemenea decædere: progra-
ma materiilor pentru concursul de admitere la nivel de ataøat stagiar era
redusæ øi superficialæ; componenfla comisiilor de admitere asigura prepon-
derenfla factorilor de presiune din afara corpului diplomatic; rigorile
examenelor deveneau ridicole ø.a.

Instaurarea guvernului de la 6 martie 1945, impus de proconsulul
Moscovei, Andrei Ianuarevici Vîøinski, a fæcut ca procesul distructiv de
comunizare øi sovietizare sæ capete un caracter univoc. 

Au fost lovite puternic clasa politicæ româneascæ, partidele øi persona-
litæflile politice, diplomaflia øi presa ø.a.
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La 7 octombrie 1944, s°a adoptat decretul°lege pentru purificarea admi-
nistrafliei publice, iar la 9 februarie 1945, decretul°lege pentru epurarea presei.

Cele douæ decrete°lege incluse în acest volum au implicat Ministerul
Afacerilor Stræine în întreg procesul de epurare a administrafliei publice øi
a presei.

Aplicarea prevederilor acestor decrete°lege a fost supravegheatæ cu strictefle
de Comisia Aliatæ de Control (cu precædere prin partea sovieticæ), care a
intervenit brutal ori de câte ori considera cæ se produce o întârziere, o
derogare, o slæbiciune din partea celor chemafli sæ le aplice.

În numele acestor principii sænætoase, a unor prevederi clare, dar care
permiteau o interpretare lato sensu, au fost incriminafli øi condamnafli nu
doar vinovafli, ci øi nevinovafli.

Procesul de epurare a lovit mai amplu øi mai dureros Ministerul Afacerilor
Stræine decât alte ministere.

La 1 septembrie 1947, sub semnætura lui Gheorghe Tætærescu, vicepreøe-
dinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru secretar de stat al Ministerului
Afacerilor Stræine, s°a luat decizia pentru „suprimarea posturilor bugetare“
(un eufemism pentru adeværatul termen, care era acela de „epurare“), au
fost scoase în consecinflæ din Ministerul Afacerilor Stræine 234 de persoane,
printre care figurau miniøtri, diplomafli de pe întreaga scaræ ierarhicæ, dar
øi funcflionari, de la øefi de serviciu sau de birou, pânæ la dactilografe, arhivari,
cusætori de dosare, curieri, oameni de serviciu. 

Era doar începutul.
Tofli cei legafli într°un fel sau altul de vechile structuri care aparflinuseræ

regimului ræsturnat la 6 martie 1945 au fæcut obiectul epurærii.
Adeværate înscenæri judiciare de tip stalinist au acuzat o legæturæ directæ

între „actele de trædare øi spionaj dezvæluite“ în procesul Partidului Naflional
fiærænesc øi „birourile Ministerului de Externe“.

La 5 noiembrie 1947 — la capætul unei campanii furibunde duse de
„Scânteia“ împotriva conducerii Ministerului Afacerilor Stræine, a titularului
sæu, vizând eliminarea sa din guvern — Comisia afacerilor externe a Adunærii
Deputaflilor, întrunitæ sub preøedinflia deputatului Miron Constantinescu,
a supus plenului Adunærii Deputaflilor o mofliune de neîncredere în titularul
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Ministerului Afacerilor Stræine, adoptarea acesteia dovedindu°se o simplæ
formalitate.

Se încheia o epocæ.
La conducerea Ministerului Afacerilor Stræine era instalatæ o fanaticæ

comunistæ, o figuræ proeminentæ a Internaflionalei a III°a, Ana Pauker, prima
femeie din istoria flærii øi a lumii care dobândea o asemenea demnitate.

Procesul de epurare a Ministerului Afacerilor Stræine s°a accelerat.
La 17 noiembrie 1947, prin decizia Anei Pauker, alte 161 de persoane

au cæzut victime „comprimærii“. Douæ sæptæmâni mai târziu, la 1 decembrie
1947, 24 de persoane suportau aceeaøi decizie de „comprimare“, iar alte
74 erau transferate la Regia Autonomæ a C.F.R.

Numeroøi diplomafli români, apropiafli colaboratori ai lui Nicolae
Titulescu, au fost aruncafli în închisoare.

Intuind mai bine decât majoritatea semenilor lor evolufliile ce aveau sæ
vinæ, alfli diplomafli români au ræmas în stræinætate, alegând calea exilului
øi sfârøind — unii dintre ei — în exil. Cei ce au ræmas în flaræ, chiar dacæ
n°au fost arestafli, au fost complet marginalizafli, træind într°un regim de
crasæ mizerie materialæ.

Un loc aparte, ca destin nefericit, l°au avut foøti miniøtri români de Externe.
Sub ocupaflie stræinæ, România nu a mai putut promova timp de ani o

politicæ externæ independentæ.
La conducerea Ministerului Afacerilor Stræine (Externe), dupæ înlæturarea

Anei Pauker, de profesie învæflætoare, s°au perindat în continuare personaje
care nu aveau nicio contingenflæ cu diplomaflia. De la înlæturarea lui
Gheorghe Tætærescu pânæ la venirea la conducerea Ministerului Afacerilor
Externe a unui om cu studii, jurist de profesie, Ion Gheorghe Maurer, aveau
sæ treacæ zece ani.

Sub acelaøi semn, al ræzboiului împotriva a tot ceea ce aducea aminte
de vechiul regim, s°a scurs mai mult de un deceniu pânæ când oficiile diplo-
matice româneøti din stræinætate aveau sæ aibæ din nou diplomafli de carieræ,
care, de astæ datæ, nu mai erau formafli la Paris, Londra øi Geneva, ci la
Moscova, Kiev, Harkov, în flæri ale lagærului socialist.

Din rafliuni de imagine, pentru scurt timp, regimul comunist de la
Bucureøti a trimis în fruntea unor misiuni diplomatice câfliva intelectuali
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români: Iorgu Iordan la Moscova; Mihail Ralea la Washington; Simion
Stoilov la Paris; Grigore C. Moisil la Ankara, Tudor Vianu la Belgrad. Faptul
poate fi considerat un accident.

În iunie–iulie 1958, trupele sovietice s°au retras din România, dupæ 14
ani de ocupaflie militaræ a flærii.

România putea aspira din nou la o politicæ externæ independentæ.
Timp de trei decenii, România a cunoscut un ansamblu de constrângeri

øi presiuni politice, militare, economice, pe care Bucureøtii nu le°au putut
înlætura niciodatæ cu totul, dar pe care s°au stræduit sæ le eludeze sau sæ le
depæøeascæ prin dificile øi complexe eforturi øi demersuri politico°diplo-
matice.

Doamnelor øi domnilor,
De înfleles, m°am oprit în fafla dumneavoastræ doar asupra câtorva

træsæturi, evenimente øi personalitæfli definitorii ale existenflei Ministerului
Afacerilor Externe din anii 1920–1947.

Documentele publicate în acest volum reclamæ øi permit consideraflii
mai ample, invitând la interogaflii grave privind diplomaflia øi diplomaflii
acestei flæri, parte a destinului românesc frânt în atâtea rânduri.

Având în mâini acest nou volum al colecfliei, vefli putea stærui în liniøte
asupra celor peste 650 de pagini dense în care, documentelor propriu°zise,
editorii au adæugat adnotæri substanfliale øi anexe (mai numeroase øi mai
ample acum decât în volumul precedent), a cæror utilitate nu mai trebuie
subliniatæ.

La capætul unei lecturi incitante, voi afirma cæ, la fel ca øi în cazul volu-
mului precedent, avem în faflæ un instrument documentar cu valoare
enciclopedicæ, indispensabil pentru istorici, juriøti, sociologi, oameni politici
øi diplomafli, elaborat øi îngrijit cu øtiinflæ øi rigoare de profesorul George
G. Potra, inifliatorul øi coordonatorul acestei colecflii, øi colaboratorii sæi,
cærora le aduc astæzi cu sinceritate mulflumiri øi le adresez felicitæri cælduroase.

Væ mulflumesc pentru atenflie.
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Nicolae Mareø: Sub auspiciile preøedinfliei în exercifliu a Procesului de
Cooperare Sud°Est Europeanæ øi a Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii
Internaflionale, la Casa Titulescu din Capitalæ a avut loc, recent, Simpo-
zionul internaflional ocazionat de împlinirea a 70 de ani de la semnarea
Înflelegerii Balcanice. Un eveniment, aøa cum a rezultat din intervenfliile
prezentate, extrem de important pentru istoria contemporanæ a României
øi a Europei de Sud°Est în perioada interbelicæ. Mai întâi, de ce la Casa
Titulescu?

George G. Potra: Desfæøurarea acestui eveniment, în acest cadru presti-
gios, cu rezonanfle istorice, îøi justificæ desfæøurarea prin cel puflin douæ
motive:

Mai întâi, pentru cæ rolul de inifliator al Înflelegerii Balcanice a fost jucat
de Nicolae Titulescu, ministru de Externe al României în mai multe rânduri,
în anii ’20 øi ’30, iar în al doilea rând, prin asumarea, în perioada aprilie
2004–mai 2005, de cætre Ministerul Afacerilor Externe al României a
preøedinfliei în exercifliu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud°Est
(SEECP).

N.M.: Cu alte cuvinte, s°a desfæøurat pe coordonate perene: istorie øi
contemporaneitate. Cititorii „Economistului“ ar fi interesafli sæ cunoascæ
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George G. Potra

Titulescu nu a gândit Europa în termenii Est øi Vest 
øi n°a confundat Europa doar cu o parte a ei*

* Interviu acordat de George G. Potra, director øtiinflific al Asociafliei de Drept Internaflional
øi Relaflii Internaflionale, director executiv al Fundafliei Europene Titulescu, domnului Nicolae
Mareø pentru ziarul „Economistul“, 8 øi 9 septembrie 2004.
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modul în care s°a implicat „Patronul“ diplomafliei româneøti, cum ne place
mai recent sæ spunem, în acest proces?

G.G.P.: Subliniez de la început cæ Nicolae Titulescu a gândit destinele
româneøti în coordonate europene øi mondiale, având intuiflia numeroaselor
øi complexelor interdependenfle ce se næøteau øi aveau sæ se impunæ în viafla
internaflionalæ de dupæ Primul Ræzboi Mondial, a conøtientizat faptul cæ
Pacea, Legalitatea øi Cooperarea reprezintæ singura triadæ valabilæ øi accep-
tabilæ în mæsuræ sæ asigure Securitatea, Stabilitatea, Perspectiva øi Progre-
sul. În altæ ordine de idei, ministrul de Externe român a avut o contribuflie
esenflialæ la definirea øi afirmarea unor noi principii de relaflii între state,
identificându°le drept baza statornicæ øi siguræ a unor relaflii de cooperare
fructuoasæ. Nu se greøeøte, cred, afirmând cæ independenfla, suveranitatea,
integritatea teritorialæ øi neamestecul în treburile interne se remarcau drept
atribute inalienabile ale fiecærui stat. Nicolae Titulescu a pledat, ca nimeni
altul, pe plan internaflional, pentru înlocuirea dreptului forflei cu forfla
dreptului. Faptul cæ de atâtea ori, ieri øi astæzi, aceste principii au fost insidios
sau flagrant încælcate, iar unii, cu regret, le consideræ desuete, neconforme
noilor realitæfli øi nevoi ale geografiei politice øi economice mondiale sau
în spiritul epocii, nu le infirmæ valoarea.

N.M.: Sæ nu uitæm cæ, apærând toate aceste valori, Nicolae Titulescu a
respins, deopotrivæ, autarhia, izolaflionismul, exclusivismul, pledând pen-
tru „spiritualizarea frontierelor“, perspectivæ realistæ øi optimistæ.

G.G.P.: Exact. Nicolae Titulescu a fost unul dintre cei care au relevat
în modul cel mai pertinent acele contribuflii ce asiguræ Europei un loc
proeminent în istoria civilizafliei. El a fost unul dintre cei mai fervenfli
pledanfli øi apærætori ai securitæflii øi cooperærii europene, ai unitæflii Europei,
înflelegând cæ toate statele ariei geografice a continentului îøi revendicæ
justificat dreptul de a face parte din ceea ce generic numim — politic,
economic øi spiritual — Europa øi cæ, în afara unei asemenea accepfliuni,
Europa însæøi nu poate fi. Subliniez cæ „Patronul“ diplomafliei româneøti
n°a gândit Europa în termenii Est øi Vest øi n°a confundat Europa doar
cu o parte a ei, Europa fiind popoarele øi culturile ei — toate, ideile øi
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aspirafliile ei — toate, valorile sale — toate, victoriile øi înfrângerile ei —
toate.

N.M.: Interesantæ øi novatoare abordare.
G.G.P.: Neîndoielnic, pentru cæ a adus în viafla internaflionalæ o nouæ

perspectivæ asupra relafliei securitate°dezarmare; a combætut alegafliile celor
ce considerau gradul de securitate al unei flæri dupæ gradul ei de înarmare,
apreciind cæ o asemenea premisæ este vetustæ øi periculoasæ.

N.M.: Øi totuøi apelul la forflæ a persistat øi mai persistæ în lume…
G.G.P.: Aøa este. Apelul la forflæ a persistat pentru cæ forfla a continuat

sæ fie pentru unii principalul, dacæ nu chiar unicul suport al securitæflii;
aceasta nu micøoreazæ cu nimic realismul constructiv øi forfla moralæ a
judecæflii conaflionalului nostru. Nicolae Titulescu a combætut deopotrivæ
afirmafliile celor care împærfleau preocupærile în materie de securitate,
invocând conceptele de „securitate occidentalæ“ øi „securitate ræsæriteanæ“,
subliniind efectele negative ale unei asemenea disjungeri artificiale. Într°o
atare situaflie, Nicolae Titulescu a considerat deopotrivæ necesar sæ susflinæ
øi sæ promoveze zonele noi de securitate regionalæ, cum au fost Mica
Înflelegere øi Înflelegerea Balcanicæ, apreciate metaforic, deosebit de sugestiv,
ca „sârma ghimpatæ a pæcii“. În asemenea context, Nicolae Titulescu a
dezvoltat principiul indivizibilitæflii securitæflii, analizând relaflia securitate
regionalæ–securitate continentalæ–securitate universalæ.

N.M.: Rezumând, regæsim în persoana lui Nicolae Titulescu gânditorul,
omul politic øi diplomatul de excepflie.

G.G.P.: Înflelegerea Balcanicæ a fost pentru diplomatul român un nou
øi real sens de existenflæ, i°a apærut ca singura formulæ constructivæ øi viabilæ
a statelor regiunii, impusæ la capætul lecfliei crude a unei evoluflii istorice
nefaste timp de secole. Amintesc afirmaflia sa: „Am suferit destul. Balcanii
au fost prea multæ vreme câmpiile însângerate ale unei omeniri nebune,
pentru ca conducætorii responsabili sæ nu°øi fi pus întrebarea: ce sæ facem
pentru ca istoria sæ nu fie o repetare neîntreruptæ a unui trecut odios? La
aceastæ întrebare nu este decât un singur ræspuns: asocierea“.

N.M.: Iatæ ce apel frumos øi pertinent la istorie.
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G.G.P.: Marele jurist care a fost Nicolae Titulescu apela la istorie —
pe care o cunoøtea foarte bine — ca prim øi puternic argument pentru
regândirea øi reaøezarea relafliilor statelor balcanice pe noi baze raflionale de
gândire øi atitudine, legale, pacifice øi constructive, ca structuri øi principii.

Præbuøirea marilor imperii din Europa øi apariflia unui øir de state
independente nu au condus în mod automat la dispariflia divergenflelor între
noii subiecfli de drept internaflional, au continuat sæ persiste øi chiar sæ aparæ
între aceøtia noi surse conflictuale, de ordin politic, economic, teritorial,
etnic, religios.

Analizându°le profund, Nicolae Titulescu a realizat cæ toate acestea
reprezintæ reminiscenfle ale unei evoluflii istorice contradictorii øi ele pot fi
abordate într°un spirit nou, dacæ se iau în considerare interesele generale,
de lungæ øi largæ perspectivæ, øi cæ odatæ convenite noi structuri, cu temeiuri
juridice ferme, ele îøi pot gæsi rezolvarea.

N.M.: În acest caz, cum s°a ajuns la rezolvare?
G.G.P.: În octombrie 1933, Nicolae Titulescu a întreprins un turneu

diplomatic la Belgrad, Sofia, Ankara øi Atena, reuøind sæ obflinæ acordurile
de principiu ale cercurilor guvernante din Iugoslavia, Turcia øi Grecia în
vederea încheierii unui pact al Înflelegerii Balcanice.

Nicolae Titulescu a fæcut dovada unei capacitæfli exemplare de persuasi-
une asupra fondului, de negociere asupra formei øi prevederilor exprese ale
actului constitutiv, de conciliere în materie de nuanfle øi rezerve.

Nicolae Titulescu a oferit tuturor exemplul fertil al Micii Înflelegeri, a
subliniat caracterul complementar al Înflelegerii Balcanice — cu atât mai
de înfleles cu cât România øi Iugoslavia aveau sæ facæ parte din ambele alianfle
— øi a insistat asupra necesitæflii øi urgenflei acestei noi înflelegeri. La discufliile
purtate cu conducætorii acestor state, cu øefii cancelariilor lor diplomatice,
Nicolae Titulescu a accentuat asupra pericolului pe care îl reprezentau
revizionismul øi revanøismul ce dobândiseræ un puternic sprijin în regimurile
totalitare din Europa.

Semnarea la 9 februarie 1934 a Înflelegerii Balcanice i°a gæsit alæturi pe
Nicolae Titulescu, ministru de Externe al României; Tevfik Rüstü Bey
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(Aras), ministru de Externe al Turciei; Bogoljub Jevtiç, ministru de Externe
al Iugoslaviei, øi Demetrios Maximos, ministru de Externe al Greciei.

Aøa cum nu a fost întâmplætoare semnarea Pactului Micii Înflelegeri la
Geneva, tot aøa nu a fost întâmplætoare nici semnarea Pactului Înflelegerii
Balcanice la Atena. „Astfel, un tratat semnat pe pæmântul elen — spunea
Nicolae Titulescu — împrumutæ din ambianfla înconjurætoare condiflia
soliditæflii øi a duratei pe care trebuie sæ o urmæreascæ orice operæ serioasæ“.

Punctele de vedere exprimate public de Nicolae Titulescu, atât la Atena,
cât øi la Bucureøti, în alte capitale europene, definesc cu deosebitæ claritate
suportul raflional al Înflelegerii Balcanice, scopul ei principal, baza legalæ
contractualæ øi caracterul organic larg cuprinzætor, deschiderea politicæ spre
noi orizonturi øi funcflionalitatea democraticæ.

N.M.: Care au fost, domnule profesor, determinærile naflionale øi inter-
naflionale pentru a se ajunge imperios la semnarea înflelegerii?

G.G.P.: Pentru Nicolae Titulescu, Înflelegerea Balcanicæ reprezenta un
deziderat al statelor din zonæ øi o necesitate subliniatæ de sensul evolufliilor
general°europene, de exigenflele de securitate øi cooperare continentalæ. „Un
stat — declara Nicolae Titulescu în aceeaøi zi a semnærii Înflelegerii Balcanice
— este membru al comunitæflii internaflionale. El are datoria de îndeplinit
faflæ de aceasta. Or, atâta timp cât incertitudinea pluteøte în jurul chestiunii
frontierelor unui stat, munca cu randament deplin pe care o cere comu-
nitatea internaflionalæ nu este posibilæ“.

Revenind asupra acestei probleme, în Adunarea Deputaflilor a României,
la 4 aprilie 1934, Nicolae Titulescu preciza cæ dacæ prima fafletæ a scopului
era recunoaøterea definitivæ a ordinii teritoriale actuale, cea de°a doua fafletæ
presupunea garantarea securitæflii frontierelor balcanice ale statelor semna-
tare. „Ideea care ne°a cælæuzit pe noi, fæuritorii Înflelegerii Balcanice — afirma
Nicolae Titulescu la Atena, la 9 februarie 1934 — este simplæ. Noi suntem
dornici de pace. Dar øtim cæ pacea realæ îøi are izvorul în încredere øi
încrederea îøi are izvorul sæu în stabilitate. Prima stabilitate pe care un stat
o cautæ, nu în interesul sæu egoist, ci în interesul general, este stabilitatea
frontierelor sale“.

N.M.: Ce s°ar putea spune despre „presiunea realitæflilor“?
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G.G.P.: Primul Ræzboi Mondial s°a încheiat cu mari învingætori øi mari
învinøi. Au apærut state noi ca urmare a dezagregærii marilor imperii.
Certitudinile premature au læsat loc prea rapid nesiguranflei, mai ales pentru
statele mijlocii øi mici, în condifliile jocului de interese al Marilor Puteri,
ale revenirii asupra unor hotærâri fundamentale øi definitive øi ale compro-
misurilor cu efecte distructive asupra ceea ce se voia un sistem coerent øi
solid. Înflelegând pericolul pentru statele mici din Europa Centralæ øi de
Sud°Est, Nicolae Titulescu releva cæ, prima datæ dupæ ræzboi, dificultæflilor
cotidiene privind evoluflia internæ a statelor li se adæugau din ce în ce mai
vizibile øi neliniøtitoare ameninflærile care plasau în suspensie viafla însæøi a
nafliunilor.

N.M.: Care era pericolul revizuirilor teritoriale?
G.G.P.: Tratatele Sistemului de la Versailles øi°au dovedit rapid fragi-

litatea. Exista încæ speranfla pæstrærii echilibrului european øi a prezerværii
pæcii. Cei mari, învingætori øi învinøi, cæutau sæ impunæ un directorat
european, care, departe de a consolida securitatea øi pacea, punea în pericol
atributele de suveranitate ale celorlalte state, în primul rând ale statelor
mijlocii øi mici. Ideea frontierelor definitive face încet°încet loc, mai întâi
insidios, apoi tot mai evident øi accentuat, exigenflelor concrete de revizuire
teritorialæ, formulate pe un ton imperios øi agresiv. Statele chemate sæ se
alæture Înflelegerii Balcanice nu putea ignora realitatea statelor totalitare,
revizionismul øi revanøismul, atitudinile belicoase, exprimate de cercuri poli-
tice, chiar guvernante. „De la noile tratate de pace, graflie unei exageræri øi
unei violenfle blânde, fæcute asupra unor dispozifliuni nevinovate, s°a creat
pentru o anumitæ categorie de state un regim bizar øi special. […] Chestiunea
frontierelor lor poate fi discutatæ oricând între patru ochi sau în public.
Sub condiflia cæ se afirmæ cæ se va recurge la mijloace pacifice, existæ astæzi
dreptul de a se cere pe faflæ mutilarea unui stat. Øi acel care refuzæ sæ se
preteze la un asemenea joc riscæ sæ se vadæ acuzat cæ ameninflæ sau cæ nu
este însufleflit de spiritul internaflional“.

N.M.: Se poate vorbi øi de o reacflie a spiritului de conservare?
G.G.P.: Prin analiza cuprinzætoare øi sistematicæ, riguroasæ øi nuanflatæ

fæcutæ de Nicolae Titulescu, a evolufliilor general°europene din perioada
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interbelicæ, a jocului de interese al Marilor Puteri, a slæbiciunilor de sistem,
a disponibilitæflilor spre concesii øi compromisuri ale cancelariilor occidentale,
Bucureøtii au furnizat capitalelor din statele balcanice suficiente argumente
politice øi juridice, de securitate øi cooperare, pentru a subscrie constituirii
Înflelegerii Balcanice. „Dacæ nu se cere unui stat sæ se sinucidæ prin persua-
siune, era de neînchipuit ca o reacflie sæ nu se producæ. Din moment ce
frontierele pot fi ameninflate în timp de pace, este legitim ca ele sæ poatæ
fi garantate, færæ sæ se poatæ vorbi de preparative de ræzboi. […] Aceastæ
reacfliune începutæ în Europa Centralæ a continuat øi s°a desævârøit azi în
Balcani. […] Tratatul de la Atena este înainte de toate un gest pornit din
instinctul de conservare. Tratatul de la Atena este o operæ de realism politic,
care serveøte pacea cu mult mai mult decât pactele în care limbajul de vatæ
sau vag øi generozitatea se amestecæ între ele pânæ într°atât încât nu se øtie
totdeauna dacæ dispozifliile lor iau sau dau ceva“.

N.M.: Cu alte cuvinte preventiv, dar nu represiv.
G.G.P.: Pactul Înflelegerii Balcanice, înainte chiar de a fi fost semnat,

a fost atacat din diverse pærfli, de cercuri politice, diplomatice, de presæ,
neinformate sau ræuvoitoare, pentru a nu spune chiar duømænoase, acuzând
caracterul ostil, belicos, al acestuia. Nimic mai neadeværat. Semnatarii s°au
asociat pentru a dejuca sau a se opune acfliunii oricærui agresor. „Aceasta
— releva pe un ton categoric Nicolae Titulescu — este adeværata concepflie
a securitæflii, care trebuie sæ fie preventivæ, iar nu represivæ. Dacæ ajunge
cineva la represiune, înseamnæ cæ prevenfliunea nu a fost suficientæ. […]
Inutil sæ mai spun cæ acest tratat — declara el presei greceøti — nu este
îndreptat împotriva nimænui. Prin definiflie, o acfliune preventivæ de apærare
este fæcutæ pentru cineva øi nu contra cuiva. // A spune cæ avem intenflii
agresive, pentru cæ vrem sæ ne apæræm frontierele împotriva ræzboiului, este
tot atât de absurd ca øi a spune despre cineva cæ are intenflii subversive pentru
cæ îmbracæ o manta ca sæ se apere de frig“. Nu consider necesar sæ insist
asupra prevederilor Pactului Înflelegerii Balcanice privind funcflionarea
sistemului de apærare împotriva oricærui agresor, aflat în raporturi corelative
cu Pactul Societæflii Nafliunilor, Pactul Briand°Kellogg øi Convenflia de
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definire a agresiunii, acestea fæcând obiectul unei cercetæri aparte, flinând
mai mult de domeniul analiøtilor politico°militari.

N.M.: A fost o deschidere totalæ øi permanentæ?
G.G.P.: A existat dintru început dorinfla ca toate statele balcanice sæ

participe la aceastæ structuræ de securitate. Semnatæ fiind doar de Grecia,
Turcia, Iugoslavia øi România. Înflelegerea Balcanicæ a ræmas deschisæ
adeziunii celorlalte state balcanice. Semnatarii au fæcut din aceastæ precizare
un lucru extrem de important, eliminând orice speculaflie posibilæ, presu-
punând o adversitate a semnatarilor împotriva nonsemnatarilor, o exclu-
dere a celor din urmæ øi o posibilæ confruntare între cele douæ categorii.
Pânæ în ultima clipæ, Nicolae Titulescu, personal sau prin reprezentanflii
diplomatici ai României la Sofia øi Tirana, a acflionat pentru a obfline
adeziunea statelor respective. Formulând aceastæ largæ deschidere, de pânæ
la semnare øi dupæ semnare, Nicolae Titulescu înflelegea sæ precizeze:
„Tratatul de la Atena este, în sfârøit, o operæ de justiflie, cæci respectæ
scrupulos dreptul altora pânæ într°atât, încât invitæ pe tofli interesaflii sæ
participe la regimul pe care øi l°au creat semnatarii. // În adevær, casa pe
care am construit°o este largæ øi ospitalieræ. Este loc în ea pentru tofli cei
care aøteaptæ inimile noastre. Dar este øi luminoasæ. Lumina pætrunde în
ea din toate pærflile. Oricine trece pragul sæ pæræseascæ nædejdea cæ va putea
gusta din voluptatea iluziei pe care o creeazæ clarobscurul“.

Faptul cæ Bulgaria øi Albania au ræmas în afara Înflelegerii Balcanice —
øi nu e cazul sæ stæruim aici asupra reflinerilor lor — nu a alterat în niciun
fel dorinfla de colaborare a României cu aceste flæri, Bucureøtii apelând
statornic la dialog, angajându°se cu bunævoinflæ øi disponibilitate în negocieri
pentru reglementarea chestiunilor pendinte, fæcând tot ceea ce a fost posibil
pentru fructificarea potenflialitæflilor de conlucrare pe mai multe planuri.

N.M.: Nu greøim dacæ afirmæm cæ se poate vorbi despre o aspiraflie spre
un spafliu deschis de conlucrare.

G.G.P.: Orice stat nou independent — øi acesta era øi cazul pentru
semnatarii Înflelegerii Balcanice — îøi constituie øi îøi consolideazæ cu greu
un sistem economic, financiar øi de relaflii internaflionale propriu. Dacæ statele
mari øi puternice se pot mulflumi, in absurdo, cu ceea ce ele însele îøi pot
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oferi — lucrul nemaifiind valabil deloc astæzi — statele mici øi mijlocii se
confruntæ cu alt tip de dificultæfli, conlucrarea între ele impunându°se ca
o exigenflæ a supraviefluirii øi dezvoltærii. Integrarea realæ în Europa, atunci
ca øi azi, presupune, dincolo de adeziunea politico°militaræ, angajarea pe
un drum statornic øi fertil de dezvoltare economicæ. „Dacæ pentru securitate
Tratatul de la Atena este un punct de sosire, pentru viafla interbalcanicæ,
el constituie un punct de plecare“. O asemenea concepflie a patronat pozifliile
coerente ale statelor membre, eforturile lor regæsindu°se în demersuri de
lærgire øi diversificare a colaborærii în avantajul tuturor. Nicolae Titulescu
împærtæøea convingerea cæ spafliul balcanic, bogat în valori, întemeiat pe
îndelungi øi substanfliale tradiflii de conlucrare, are toate øansele sæ aibæ o
voce distinctæ în Europa, prin ponderea de inteligenflæ, contribuflia de secu-
ritate, aportul la progresul øi prosperitatea întregului continent. Într°o
asemenea perspectivæ, Nicolae Titulescu previziona fericita evoluflie care
va duce la devalorizarea gradualæ a frontierelor pentru a ajunge la spiri-
tualizarea lor definitivæ.

Nicolae Titulescu a træit sentimentul satisfacfliei de semnatar al Pactului
Micii Înflelegeri øi al Pactului Înflelegerii Balcanice. Faptul cæ în 1935 Nicolae
Titulescu a îndeplinit funcflia de preøedinte în exercifliu al Consiliului Per-
manent al Micii Înflelegeri øi preøedinte în exercifliu al Consiliului Permanent
al Înflelegerii Balcanice a fost salutat ca una dintre cele mai fericite coinci-
denfle în istoria celor douæ organizaflii, conferind orientærii øi activitæflii
acestora un plus de substanflæ, coerenflæ, dinamism øi autoritate. Nicolae
Titulescu a încercat satisfacflia øi speranfla cæ ele pot funcfliona ca structuri
reale de securitate, a încercat bucuria øi satisfacflia de a i se vedea recunoscute
personal, pentru flara sa, România, rolul de constructor de pace, de furnizor
de securitate cum am spune astæzi, dar a træit øi drama de a vedea, în condiflii
internaflionale deosebit de complexe, præbuøirea acestor speranfle.

Coloanele templului ridicat pæcii prin semnæturile pe Tratatul de la Atena
definite de Nicolae Titulescu a fi Securitatea, Înflelegerea, Asociaflia øi Inte-
grarea, îøi pæstreazæ, dincolo de præbuøirea sistemului de securitate, mæreflia
aspirafliei øi frumuseflea iluziei.
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Peste timp, pagina înscrisæ de Nicolae Titulescu în istoria Europei
interbelice, întreruptæ abject la mijloc de drum, prin presiunile statelor
totalitare øi intrigile interne, a avut øi are o amplæ cameræ de rezonanflæ în
conøtiinfla politicæ universalæ.

„Când norii au suit la orizont, scria în 1939 Raymond Cartier, unul
dintre monøtrii sacri ai publicisticii europene, el [Titulescu] a fost unul dintre
primii care a înfleles øi primul care a vrut sæ ridice un dig contra inundafliei
care se anunfla“.
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Dragi prieteni, 
Este o realæ onoare øi o mare plæcere pentru mine sæ mæ gæsesc astæzi

printre dumneavoastræ. Prezenfla dumneavoastræ la acest important eveni-
ment, decernarea „Premiului pentru curaj politic“ pe care l°am primit din
parte eminenflilor mei colegi, demonstreazæ interesul viu suscitat de noul
profil politic european al României. Aø dori, mai întâi, sæ mulflumesc Aso-
ciafliei pentru politicæ externæ a Sorbonei øi prestigioasei reviste „La Politique
Internationale“ pentru aceastæ onoare deosebitæ.

Acordarea acestui premiu înseamnæ recunoaøterea, implicit, a curajului
politic øi a efortului colectiv ale tuturor românilor care au înfleles sæ°øi asume
plenar obiectivele europene pentru a face din aceastæ viziune a unei Europe
Unite unul din jaloanele efortului naflional.

Sunt fericit sæ împærtæøesc astæzi, cu dumneavoastræ, câteva repere ale
viziunii pe care România le are, privind noua construcflie europeanæ øi euro-
atlanticæ, într°un moment care confirmæ încrederea øi susflinerea continuæ
de cætre Franfla a intrærii României în familia europeanæ unitæ.

Pentru noi, românii, Franfla ræmâne reperul fundamental al destinului
nostru european. Acest fapt nu este rezultatul unei întâmplæri, ci este reflec-
tarea unei tradiflii de o valoare inestimabilæ construitæ de multe generaflii.
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Adrian Næstase

România øi noua construcflie europeanæ*

* Discurs rostit de Adrian Næstase, prim°ministru al României, cu ocazia primirii premiului
„Pentru curaj politic“, acordat de Asociaflia pentru politicæ externæ a Universitæflii „Sorbona“ Paris I
øi de publicaflia „La Politique Internationale“, Paris, 28 ianuarie 2003.
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Suntem mândri cæ astæzi un numær tot mai important de tineri români
împærtæøesc valorile europene øi contribuie la îmbogæflirea lor prin proiecte
øi programe de educaflie oferite atât de generos de guvernul francez.

Suntem mândri cæ am primit în rândul nostru, în domeniul construcfliei
europene, specialiøti francezi, cadre universitare, oameni de culturæ, precum
øi o importantæ comunitate de oameni de afaceri.

Suntem mândri cæ putem contribui la bogæflia culturalæ øi la valorile
francofoniei prin armonia latinitæflii noastre orientale øi prin creativitatea
culturalæ øi øtiinflificæ.

Dorim o lærgire a prezenflei franceze în România, care sæ dea naøtere unor
noi energii pentru reforma instituflionalæ, administrativæ, pentru mærirea
øanselor de progres economic øi social. Pentru mine are o importanflæ
deosebitæ desfæøurarea reuniunii pe tema cooperærii descentralizate pe care
domnul prim°ministru Raffarin øi eu am decis sæ o organizæm în acest an.
Avem încredere în aceastæ investiflie pe care Franfla o face în capacitatea de
succes a României. Este vorba de o investiflie care meritæ a fi fæcutæ øi pe
care o simflim atât de aproape de sufletul nostru.

Doamnelor øi domnilor, 
Nicolae Titulescu, marele diplomat român, declara în 1928: „În România

este dominantæ concordanfla perfectæ dintre interesele române øi cele euro-
pene. Toate actele politice trecute øi viitoare ale României se explicæ øi se
vor explica prin aceastæ træsæturæ fundamentalæ. Precum cele mai multe
dintre nafliunile încercate de Ræzboiul Mondial, România este înfometatæ
de pace. Dar nu existæ pace færæ ordine internaflionalæ øi nu poate exista
ordine færæ o conøtiinflæ absolutæ a stabilitæflii ei“.

Anul 2002 a marcat paøi decisivi în procesul de aderare a României la
Uniunea Europeanæ øi la NATO. România øi°a întærit credibilitatea pe plan
extern ca partener în construcflia Europei Unite øi în consolidarea unei noi
solidaritæfli euroatlantice. Aceasta înseamnæ, pur øi simplu faptul cæ România
se întoarce în sânul adeværatei sale familii.

Momentul Praga øi invitaflia adresatæ României de a adera la NATO,
precum øi „foaia de drum“ care a fost decisæ pentru flara noastræ de cætre
Consiliul European de la Copenhaga au revitalizat øi au dinamizat energia
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naflionalæ necesaræ accelerærii reformelor indispensabile integrærii europene
øi euroatlantice.

Noi ne°am propus ca anul 2007 sæ consacre intrarea noastræ definitivæ
în marea familie europeanæ øi avem speranfla cæ vom reuøi în acest mare
proiect naflional, adeværatul proiect de societate al noii Românii.

Largul sprijin pe care cetæflenii noøtri îl acordæ astæzi obiectivului de ade-
rare exprimæ dorinfla noastræ de a marca ireversibilitatea reformelor politice
øi economice, integrarea într°un sistem economic ordonat, care funcflioneazæ
øi care este capabil sæ facæ faflæ globalizærii, accesului la cunoøtinfle avansate.

Eforturile noastre de reforme interne sunt simultane cu negocierile de
aderare, care sunt purtate cu o Uniune Europeanæ ce se aflæ în plin proces
de transformare instituflionalæ øi identitaræ. România participæ, alæturi de
celelalte state membre øi candidate la Convenflia asupra viitorului Europei.
România doreøte ca vocea sa øi interesele sale sæ fie ascultate cu ocazia viitoarei
Conferinfle interguvernamentale. 

Aøa cum a spus domnul Giscard d’Estaing, preøedintele Convenfliei euro-
pene, „noi træim o schimbare politicæ profundæ a Uniunii. Marea Europæ
reunificatæ trebuie sæ inventeze un alt model, care sæ respecte statele nafliune
persistente, dar diferite“.

Este obligaflia noastræ comunæ sæ întærim reperele identitæflii europene,
contribuind la diminuarea deficitului democratic øi la construirea unei
autentice „Europe a cetæfleanului“.

În acest context, salutæm recenta propunere franco°germanæ de reformæ
instituflionalæ a Uniunii Europene, care constituie baza unor solide dezbateri
viitoare în cadrul Convenfliei.

Perspectiva lærgirii constituie ocazia pentru noi tofli de a gæsi un nou
suflu pentru Europa noastræ. Astæzi popoarele Europei au nevoie mai mult
de Europa. În plus, popoarele Europei Centrale øi Orientale îøi trag seva
tocmai din geniul european. Lecfliile conflictelor din Balcani din ultimii
ani dovedesc faptul cæ alternativa la integrare este divizare øi neputinflæ.

Dupæ pærerea noastræ, viziunea europeanæ a acfliunii politice comune ar
trebui sæ se bazeze pe patru concepte: eficacitate, coerenflæ, solidaritate øi
legitimitate. Eficacitatea institufliilor, coerenfla acfliunilor ele însele o reflectare
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a coerenflei competenflelor, solidaritatea pentru elaborarea øi transpunerea
în practicæ a politicilor în favoarea cetæfleanului. Øi, în sfârøit, legitimitatea,
bazatæ pe concordanfla între politicile în favoarea cetæflenilor. În ceea ce
priveøte obiectivul de a pune din nou bazele Europei Unite, el trebuie sæ
aibæ drept scop o Europæ aptæ sæ°øi îndeplineascæ rolul sæu de actor de
prim°plan într°o lume globalizatæ. 

Ceea ce înflelegem noi prin „Europa Unitæ“ este mai mult decât o simplæ
adunare a contribufliilor individuale ale fiecærui stat. Noi credem în con-
struirea unei Europe Unite, nu doar mai mare, ci, mai ales, mai bunæ. Este,
mai ales, „Europa voinflelor noastre“, voinfle comune atât de bine definite
de Pascal Lamy în cartea sa. 

A fi cetæflean al Europei Unite înseamnæ o identitate întæritæ øi evitarea
anonimatului, naflional, etnic, cultural sau religios.

Armonia naflionalæ a României este confirmarea mai preflioasæ a meritelor
coeziunii prin diversitate cætre care Europa Unitæ doreøte sæ se orienteze:
coeziune socialæ, coeziune culturalæ, coeziune de interese, coeziune
competitivæ.

Acestea sunt emblemele noii paradigme europene pe care România le
poate asuma: armonie, competitivitate, atracflia modelului de societate unitæ
øi diversificatæ.

România, prin datele sale demografice, prin potenflialul sæu economic
øi uman, prin calitatea sa culturalæ europeanæ categoricæ va fi un nou mem-
bru substanflial pentru edificarea noii construcflii europene. Noi avem un
puternic potenflial de creativitate, de competenfle, modelate de valorile
europene cele mai profunde. Noi avem un sistem democratic, færæ îndoialæ,
perfectibil, dar deja robust, capabil sæ susflinæ reformele pe plan intern øi
sæ°øi asume ræspunderi pe plan extern.

Doamnelor øi domnilor, 
Acum o sæptæmânæ, preøedintele Chirac øi cancelarul Schröder, prin

Declaraflia comunæ franco°germanæ, cu ocazia celei de a 40°a aniversæri a
Tratatului de la Elysée, exprimau o viziune a cærei amploare se proiecteazæ
nu numai asupra viitorului acestei relaflii, ci øi asupra esenflei însæøi a cons-
trucfliei viitoarei Europe Unite.
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„Dupæ o istorie dureroasæ, ne bucuræm de reîntâlnirea noastræ europeanæ
consacratæ de Consiliul European de la Copenhaga øi suntem hotærâfli sæ
facem din lærgire un succes. [...]. Noi pregætim împreunæ viitoarele aderæri,
mai ales cea a Bulgariei øi a României...“ se spune în declaraflia comunæ.

Suntem onorafli de aceastæ referire la flara noastræ în acest document
vizionar, care afirmæ, încæ odatæ, ajutorul activ pe care Franfla îl acordæ
României pentru integrarea europeanæ. Suntem recunoscætori, de asemenea,
partenerilor noøtri germani pentru încrederea pe care o au în progresele
României, ca membru al familiei Europei Unite.

Forfla exemplului reconcilierii øi acfliunii comune franco°germane au
inspirat proiectul româno°maghiar de integrare europeanæ. Adoptarea, anul
trecut, a acelui „Parteneriat româno°maghiar pentru Europa secolului XXI“
exprimæ pe deplin succesul viziunii noastre pozitive. Motorul franco°german
de construire a unei Europe Unite a furnizat øi continuæ sæ furnizeze energie
unitæflii, coeziunii øi vigorii continentului nostru. Noi øi partenerii noøtri
din Budapesta suntem convinøi cæ exemplul excelentei cooperæri ro-
mâno°maghiare øi contribufliile noastre la stabilitatea øi integritatea europeanæ
a regiunii din care facem parte aduc noi dovezi ale meritului tandemului
franco°german.

Pentru România, contribuflia potenflialului nostru intelectual, cultural
øi uman la soliditatea Europei Unite presupune accesul øi contribuflia
cetæflenilor români la spafliul, cultura, sistemul educaflional øi oportunitæflilor
pieflii Europei lærgite. Valoarea contribufliei noastre a fost deja doveditæ de
cætre personalitæfli recunoscute pretutindeni în lume. Mæ gândesc la creatori
bine cunoscufli în Franfla, precum Brâncuøi, la muzicieni precum Enescu,
Lipatti sau Angela Gheorghiu, la scriitori ca Tristan Tzara sau Eugen
Ionescu. Mæ gândesc, de asemenea, la mari nume din lumea øtiinflificæ, iar
din zilele noastre la tinerii programatori din lumea computerului, dar mæ
voi opri aici. 

Sunt profund convins cæ cea mai mare realizare din cei 13 ani de post-
comunism în România este noul militantism democratic al noii generaflii
ce are la bazæ înflelegerea øi punerea în aplicare a curajului øi pasiunii lor.
Investiflia în capitalul de educaflie, în creativitatea din domeniile de vârf
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ale comunicafliei øi stimularea continuæ a spiritului democratic reprezintæ
investiflii pe care trebuie sæ le cultivæm neîncetat. 

Dragi prieteni, 
Europa va fi cu adeværat întreagæ øi liberæ atunci când vom înlætura bariera

psihologicæ ce separæ virtual zonele culturale sau de integrare a Europei.
Demersul nostru european promoveazæ eliminarea liniilor de divizare a
prosperitæflii prin acfliuni care urmæresc încurajarea accesului liber, færæ
prejudiciu pentru specificul identitæflii naflionale.

România respinge ideea unei Europe cu mai multe viteze. Acest lucru
ar impieta asupra coeziunii construcfliei comunitare. fiara noastræ se pro-
nunflæ pentru „cooperarea consolidatæ“, cu condiflia ca aceastæ formulæ de
cooperare sæ fie deschisæ tuturor statelor membre care doresc øi pot sæ
participe la Proiectul Europei Unite.

Eu am convingerea cæ noua coeziune europeanæ va fi realæ pe mæsuræ
ce contribuflia viitorilor membri va fi solidæ øi predictibilæ în sensul convenit
la Copenhaga. Cu o astfel de bazæ, vom putea recrea sensul profund al
solidaritæflii Europei sociale øi sæ menflinem uøa deschisæ pentru flærile din
procesul de stabilizare øi de asociere.

Pentru guvernul nostru, accelerarea procesului de aderare la Uniunea
Europeanæ constituie o prioritate absolutæ. Dezbaterile prezente în jurul
modificærii Constitufliei, angajamentul guvernului în privinfla reformei
administrafliei øi a institufliilor sunt tot atâtea reflectæri ale acestui efort. El
se adaugæ obiectivelor economiei de piaflæ funcflionalæ, la transpunerea
acceleratæ în legislaflia românæ a acquis°ului comunitar, însoflitæ de reforma
sau de crearea institufliilor necesare punerii în practicæ a politicilor comu-
nitare în domeniul administrativ øi judiciar.

Eforturile întreprinse pentru întærirea aplicærii legii, pentru lupta împo-
triva criminalitæflii øi corupfliei precum øi pentru securizarea frontierelor sunt
tot atâtea elemente de consolidare a profilului european al României.

Perspectiva deschisæ la Copenhaga pentru aderarea la Uniunea Euro-
peanæ înseamnæ un plus de încredere în eforturile reformei, o nouæ disciplinæ
a economiei, bazatæ pe o competitivitate øi pe o nouæ calitate a funcflio-
nærii administrafliei. Prin aceastæ viitoare uøæ a intrærii în Europa lærgitæ,
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noi vom avea ræspunderi în vederea aplicærii politicilor în domeniul justifliei
øi afacerilor interne din cadrul Uniunii. Dorim ca abordarea noastræ res-
ponsabilæ a tuturor acestor proiecte sæ însemne o nouæ etapæ în percepflia
României ca un membru al familiei europene. Dorim ca aceste eforturi sæ
deschidæ o nouæ paginæ în recunoaøterea identitæflii europene a românilor.

Dorim ca ele sæ întæreascæ solidaritatea investifliilor franceze în dome-
niile consacrate, precum industria de automobile, transporturile, tehnologia
informafliei, agricultura øi alimentaflia. Succesul lor va încuraja noi oportu-
nitæfli pentru mediul economic românesc, mai multæ încredere în compe-
tenfla øi creativitatea românilor. Parteneriatul special franco°român va
contribui, astfel, mai eficient, la aderarea noastræ la UE øi va îmbogæfli
prestigiul investifliei pe care Franfla o face în viitorul nostru european.

Ca viitor membru al UE øi al NATO, România va contribui mult la
aplicarea politicilor europene de securitate øi de apærare comunæ, mai ales
în relafliile cu partenerii Europei de Sud°Est øi de Est.

Dorim ca Uniunea Europeanæ øi NATO sæ aibæ mai mult un rol activ
øi stabilizator în bazinul Mærii Negre, cætre Caucaz øi Asia Centralæ.

În aceastæ perspectivæ, dorim sæ ne asumæm un rol catalizator în cele
douæ procese complementare. Mai întâi, sæ contribuim la parteneriatele
bazate pe valori politice comune între Est øi Vest în scopul consolidærii
stabilitæflii regionale, stabilirii legæturilor economice øi comerciale deschise,
pe scurt, adoptarea politicilor esenfliale ale UE. Apoi, la întærirea raporturilor
între Uniunea Europeanæ lærgitæ øi partenerii din Est sau din Sud°Est, prin
proiecte comune de dezvoltare sustenabilæ øi de securitate. 

România este interesatæ ca dezbaterile aprinse asupra adoptærii celei mai
bune cæi de acfliune în Irak sæ nu conducæ la o breøæ între aliaflii din UE
øi cei din NATO. Altfel, ar însemna sæ se dea satisfacflie planului real al
lui Saddam Hussein, anume divizarea Occidentului.

Impresionanta voinflæ de a face „istoria nafliunilor“ din Centrul øi Estul
Europei, care îøi proiecteazæ viitorul lor împreunæ cu cel al Europei Occi-
dentale øi în dimensiunea transatlanticæ este astæzi energia de care are nevoie
solidaritatea Noului Proiect European. Aparflinem tofli unei generaflii istorice
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a revolufliei pentru libertate øi democraflie. Aparflinem unui ciclu istoric care
a schimbat harta politicæ a divizærii Europei prin Cortina de Fier.

România a dovedit cæ are curajul sæ°øi asume ræspunderea marilor
transformæri în numele celor mai profunde idealuri care dau sens existenflei
Europei Unite. Suntem capabili sæ aducem cu noi viziune øi curaj. Un
neobosit curaj øi o mare sete de succes. Nu sunt acestea meritele de care
are nevoie Europa acum?

Doamnelor øi domnilor, 
Cadrul cooperærii culturale franco°române beneficiazæ de o infrastructuræ

instituflionalæ reprezentând Franfla, precum: Institutul francez din Bucureøti,
care are o lungæ øi prestigioasæ tradiflie, Centrele culturale øi de cooperare
lingvisticæ din Iaøi, Cluj, Timiøoara, øi centrele Alianflei franceze din Ploieøti,
Piteøti, Constanfla Craiova øi Braøov. Cooperarea în domeniul universitar
este foarte complexæ, desfæøurându°se la nivel instituflional øi individual.

Relafliile între universitæflile româneøti øi cele franceze s°au lærgit prin
intermediul proiectelor Uniunii Europene (Tempus, Leonardo da Vinci sau
Socrates°Erasmus), de aceea, aproape toate cele 49 de universitæfli de stat au
avut relaflii cu cel puflin o universitate din Franfla. Pe ansamblu, marile
universitæfli, ca Universitatea din Bucureøti, Universitatea Politehnicæ din
Bucureøti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaøi sau Universitatea
„Babeø°Bolyai“ din Cluj°Napoca au relaflii cu în jur de 40 de universitæfli
øi institute de cercetare din Franfla. 

Sprijinul acordat învæflærii limbii franceze constituie o prioritate pentru
diferitele structuri ale Organizafliei Internaflionale a Francofoniei, mai ales
cu vocaflie universitaræ. 

În domeniul studiilor universitare, filierele francofone se regæsesc într°un
numær de aproximativ douæzeci de universitæfli româneøti øi ele øi°au dovedit
eficacitatea încæ de la primele serii de studenfli.

În cooperare cu Institutul Naflional de Dezvoltare Economicæ din Paris,
Academia de Studii Economice din Bucureøti øi Universitatea din Ploieøti
au fondat reale institute postuniversitare în domeniul dezvoltærii economice.
Relafliile în domeniul masteratului se dezvoltæ foarte repede; existæ douæ
cooperæri prodigioase: prima, între Institutul de Arhitecturæ din Bucureøti
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øi Institutul Naflional de Øtiinfle Aplicate din Lyon, iar a doua, între Uni-
versitatea de Øtiinfle Agricole øi Institutul Superior din Lille. 

Deøi desfæøurarea studiilor în Anglia este mai atractivæ, opfliunea pentru
filierele francofone ræmâne foarte importantæ, în jur de 2500 de studenfli
beneficiind de ele la nivelul flærii.

Doctoratele în cotutelæ constituie o formæ de perfecflionare bine apreciatæ
de cætre studenfli. Numærul doctoranzilor în cotutelæ este de aproximativ
200, provenind din diferite universitæfli. Cotutela are avantajul de a facilita
cooperarea între echipele stræine øi române, iar doctoratul ræmâne astfel în
instituflia de origine. 

Trebuie, de asemenea, sæ menflionæm acordurile care existæ între diferitele
universitæfli româneøti øi franceze, prevæzând acordarea de diplome duble
(fie de metrizæ, fie de masterat) în câteva domenii (Universitatea din Bucureøti,
Universitatea „Babeø°Bolyai“ din Cluj°Napoca, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza“ din Iaøi, Universitatea „Øtefan cel Mare“ din Suceava etc.).

Marile universitæfli româneøti desfæøoaræ cooperæri multiple cu univer-
sitæflile „Sorbona“. Sunt bine cunoscute relafliile existente între øcoala româ-
neascæ de matematicæ (mai ales øcoala Universitæflii din Bucureøti) øi
universitæflile „Sorbona“. De exemplu, sunt profesori de la „Sorbona“ care
au primit titluri onorifice în institufliile academice româneøti: profesorul
Haim Brezis (doctor honoris causa al Universitæflii din Bucureøti øi membru
de onoare al Academiei Române) sau profesorul Philippe Ciarlet, de
asemenea, membru de onoare al Academiei Române øi doctor honoris causa
al Universitæflii „Transilvania“ din Braøov øi al Universitæflii „Ovidius“ din
Constanfla. Cei doi prestigioøi savanfli sunt mult mai cunoscufli acum printre
specialiøtii români, prin traducerea în limba românæ a douæ opere care le
aparflin: Analiza funcflionalæ øi Teoria matematicæ a plæcilor. Dorim sæ remar-
cæm, în acelaøi timp, cæ matematicieni români sunt recunoscufli de cætre
øcoala francezæ: profesorul George Dincæ de la Universitatea din Bucureøti
a primit titlul de doctor honoris causa la „Sorbona“.

În afara contactelor individuale sau a contactelor de cercetæri, mai sunt
acorduri instituflionale între universitæflile româneøti øi universitæflile „Sorbona“.
Printre cele mai importante sunt acordurile între: Universitatea „Alexandru
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Ioan Cuza“ øi Universitatea Paris IV „Sorbona“ în domeniul psihologiei;
între Universitatea Bucureøti øi Paris IV „René Descartes“ în domeniul øti-
inflelor umane øi sociale; între Universitatea „Babeø°Bolyai“ din Cluj°Napoca
øi Universitatea de Vest din Timiøoara øi Paris I „Panthéon Sorbonne“. 

Viitorul cooperærii între universitæflile româneøti øi cele franceze este în
armonie cu evoluflia relafliilor economice øi culturale între flærile noastre,
cu capacitatea de valorificare a frumoaselor tradiflii care existæ între
universitæflile noastre.

Doamnelor øi domnilor,
Invocând astæzi valoarea curajului politic, cred cæ esenfla lui este asumarea

færæ prejudecæfli øi cu toatæ forfla a proiectului de integrare europeanæ,
transformarea în profunzime a societæflii româneøti. Noi avem o flintæ precisæ,
anume, cæ România se gæseøte în deplinæ rezonanflæ cu aceste valori, în partea
bunæ a istoriei.

Amploarea acestui proiect, a acestei sfidæri naflionale, nu poate fi urmarea
numai a unei voinfle politice singulare, ci a unei determinæri puternice øi
consecvente la scara nafliunii. Eu am încredere în efortul poporului român
de a duce acest proiect la bun sfârøit. Dar eu øtiu, de asemenea, cât este de
important øi valoros sprijinul din partea partenerilor noøtri europeni pentru
susflinerea curajului naflional.

Dragi prieteni, 
Înainte de a termina, væ rog sæ°mi permitefli sæ væ informez despre o

decizie pa care am luat°o recent.
În urma unei propuneri fæcute de Asociaflia foøtilor exilafli români în

Franfla, pe care am primit°o foarte favorabil, guvernul român va sprijini
material înfiinflarea la Bucureøti a unei instituflii independente — un centru
de cercetare, poate chiar un institut, însærcinat cu studierea evenimentelor,
realizærilor øi personalitæflilor eminente din perioada exilului român în lumea
liberæ între anii 1945–1989. Aceastæ decizie se bazeazæ pe convingerea mea
personalæ cæ exilul politic øi cultural românesc a fost, timp de lungi decenii,
vocea tuturor celor care nu aveau dreptul de a vorbi, adeværata voce a
românilor oprimafli de totalitarismul comunist. Personalitæfli importante
ale vieflii democratice româneøti au putut gæsi în cancelariile occidentale
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credibilitatea øi audienfla necesare pentru a denunfla urbi et orbi crimele
regimului care jugula poporul nostru. Acfliunile lor, numele lor, atât cât
sunt cunoscute, sunt onorate astæzi în România.

Exilul românesc face parte integrantæ din istoria României. Activitatea
sa — mai ales în Franfla øi în Statele Unite — trebuie sæ fie mai bine cu-
noscutæ, examinatæ, studiatæ în profunzime. Contribuflia sa la cæderea comu-
nismului în România nu trebuie, nu poate fi neglijatæ sau trecutæ sub tæcere.
România actualæ, liberæ øi democraticæ, nu uitæ exilul românilor care øi°au
sacrificat vieflile, carierele, bunurile, pentru a salva valorile øi luminile
libertæflii.

Iatæ pentru ce, astæzi, am onoarea de a væ anunfla aici, la Paris, în acest
loc privilegiat, cæ guvernul pe care îl conduc încurajeazæ øi susfline aceastæ
nobilæ inifliativæ. Exilaflii — foøtii exilafli români — vor gæsi la Bucureøti
un centru, un Institut de studii asupra exilului românesc (între 1945–1989).
Sæ speræm cæ el va fi o adeværatæ „casæ a exilului“ în parte regæsitæ, o casæ
a exilului românesc. 

Dragi prieteni, eu væ mulflumesc pentru încrederea pe care o arætafli
destinului european al poporului român. Mulflumesc, din nou, Franflei
pentru solidaritatea sa øi pentru încrederea în curajul de care dæ dovadæ
România în îndeplinirea destinului sæu. 
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Domnule ministru,
Domnule prefect,
Domnule preøedinte al Consiliului Judeflean,
Domnule primar,
Onoratæ asistenflæ,
Dragi oaspefli,
Ne aflæm astæzi aici pentru a aduce un pios omagiu marelui nostru

predecesor, Nicolae Titulescu, omul de stat øi diplomatul de anverguræ
mondialæ, luptætor pentru unitatea naflionalæ a românilor øi întrupare vie
a spiritului pæcii øi legalitæflii internaflionale.

Îmi revine onoarea deosebitæ de a reînvia în câteva cuvinte flacæra
strælucirii operei øi personalitæflii lui Nicolae Titulescu.

Anii pe care i°am petrecut de°a lungul timpului pentru a studia docu-
mentele pe care Titulescu ni le°a încredinflat mi°au întærit credinfla în
vizionarismul politic øi înflelepciunea sa.

Dar cheia de boltæ a întregii sale opere ideatice am descoperit°o în
dragostea sa profundæ øi neîmpæcatæ pentru poporul în mijlocul cæruia s°a
næscut. A iubit România øi a înfleles sæ o slujeascæ ca nimeni altul. În egalæ
mæsuræ, a iubit pacea øi spiritul dreptæflii pe care le°a dorit întrupate în legea
care trebuie sæ domneascæ în relafliile internaflionale. Sæ ne amintim cuvintele
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Europene Titulescu, cu ocazia Te Deumului oficiat la Biserica „Sfântul Nicolae“ din Braøov, în
memoria lui Nicolae Titulescu, 13 septembrie 2003.
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sale: „Numai în ziua în care politica se va confunda cu dreptul, în care spiritul
politic nu se va mai opune spiritului juridic, numai în ziua în care se va
înflelege cæ adeværatul spirit juridic se confundæ cu spiritul politic cel mai
ascuflit, […] numai atunci omenirea va fi salvatæ, pentru cæ în pacea pe
care o creeazæ ordinea juridicæ omul îøi va împlini destinul sæu, potrivit
comandamentului Idealului Creator“.

Fiecare apropiere de moøtenirea spiritualæ a lui Titulescu ne aduce
revelaflia cæ, între nenumæratele paradoxuri care au jalonat viafla marelui
om de stat se numæræ øi acela, propriu doar marilor vizionari, de a fi
contemporanul urmaøilor sæi.

Viziunea sa privind identitatea europeanæ a României, în aceastæ perioadæ
de importanflæ istoricæ pentru flara noastræ, øi în acest timp al consacrærii
demne, definitive, a locului României în formatul lumii libere de astæzi,
nu va fi fost niciodatæ mai actualæ.

Cred cæ putem spune cæ noi, românii, avem în Titulescu un herald al
ideii paneuropene, un adeværat Pærinte fondator al conøtiinflei europene.

Nicolae Titulescu declara, în anul 1928: „În România este dominantæ
concordanfla perfectæ dintre interesele române øi cele europene. Toate actele
politice trecute øi viitoare ale României se explicæ øi se vor explica prin aceastæ
træsæturæ fundamentalæ. Precum cele mai multe dintre nafliunile încercate
de Ræzboiul Mondial, România este înfometatæ de pace. Dar nu existæ pace
færæ ordine internaflionalæ øi nu poate exista ordine færæ o conøtiinflæ absolutæ
a stabilitæflii ei“.

Astæzi ne aflæm la ræspântia în care putem rupe definitiv øirul ciclurilor
frânte ale construcfliilor naflionale pentru a ne aøeza într°o matcæ solidæ,
durabilæ, deopotrivæ cu ceilalfli europeni. Viziunea lui Nicolae Titulescu,
care transcede de la naflional, prin regional, spre universal, se proiecteazæ
prin spiritul valorilor øi normelor comunitæflii euroatlantice pe care ni le°am
asumat cu toflii, într°un exemplar spirit de consens naflional. 

Avem datoria de onoare de a îndeplini testamentul politic al celui care
øi°a dedicat viafla slujirii intereselor flærii. Obiectivele României de integrare
europeanæ øi euroatlanticæ sunt binecunoscute øi se bucuræ de un larg consens
naflional. Anul viitor, suntem încredinflafli cæ României îi va fi confirmatæ
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calitatea de membru valoros al Alianflei Nord°Atlantice. Anul 2004 va marca,
de asemenea, încheierea unei etape decisive în procesul de aderare a României
la Uniunea Europeanæ, prin încheierea negocierilor øi finalizarea unei etape
importante de reformæ øi pregætire internæ.

Ne pregætim sæ devenim contributori activi în Consiliul de Securitate
al Nafliunilor Unite, începând cu anul viitor. Arcul simbolic peste timp
între neobosita luptæ a marelui diplomat român pentru un model umanist
de organizare internaflionalæ, în cadrul Ligii Nafliunilor, øi contribuflia
urmaøilor sæi la eforturile pentru pacea øi securitatea internaflionalæ va împlini
testamentul diplomatic al Nicolae Titulescu.

Ne°am asumat aceastæ moøtenire, cu mândria øi umilinfla de a fi conti-
nuatorii lui în îndeplinirea destinului european øi universal al României.

România se prezintæ astæzi în noul sistem european øi euroatlantic prin
edificiul sæu structural, armonios øi unitar, prin echilibrul între ansamblul
naflional øi specificul local. România este astæzi un pilon al echilibrului regio-
nal øi un punct de referinflæ al respectului interetnic. Suntem astæzi o flaræ
democraticæ øi stabilæ, un stat respectat, pentru cæ am cæutat soluflionarea
problemelor noastre în normele comunitæflii democratice europene øi
euroatlantice.

În galeria personalitæflilor secolului trecut, marcat de mari izbânzi øi
suferinfle ale fiinflei româneøti, Nicolae Titulescu se distinge ca una din
cælæuzele noastre cardinale. Tocmai pentru cæ a îmbinat spiritul european
cu dragostea de patrie, patriotismul sæu a reuøit sæ gæseascæ dreapta mæsuræ
între interesele flærii øi cele ale continentului european, tocmai pentru cæ a
înfleles, ca puflini alflii din vremea lui, convergenfla deplinæ între cele douæ.

De o astfel de mæsuræ este nevoie acum de la spiritele vizionare ale
României. Rememorând câteva din ideile sale, sunt convins cæ vom regæsi
energia øi curajul politic de a continua opera sa.

Væ mulflumesc pentru atenflie.
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Domnule preøedinte al Academiei Române,
Domnule vicepreøedinte al Academiei Române,
Doamnelor øi domnilor academicieni,
Domnule secretar general al Ministerului Afacerilor Externe,
Doamnelor øi domnilor ambasadori,
Stimafli colegi,
Fericitæ coincidenflæ, omagiem pe Nicolae Titulescu la împlinirea a 125

de ani de la naøtere într°un moment de aparte semnificaflie europeanæ øi
româneascæ. În urmæ cu 50 de ani, în aceeaøi lunæ martie, s°au semnat
Tratatele de la Roma, care au pus bazele Europei Unite, idee care a marcat
o bunæ parte din viafla øi activitatea fostului ministru român al Afacerilor
Stræine. Aniversarea celor 125 de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu
are loc în chiar primul an al aderærii României la Uniunea Europeanæ,
împlinindu°se astfel visul marelui nostru înaintaø care a gândit øi a pledat
consecvent øi convingætor pentru destinul României în coordonate europene.

Faptul cæ îl omagiem pe Nicolae Titulescu la Academia Românæ, cel
mai important for de culturæ al flærii, dæ întreaga mæsuræ a prefluirii øi
respectului nafliunii române faflæ de ilustrul nostru înaintaø, om politic øi
diplomat de talie internaflionalæ, dând altitudine dintru început întregului
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* Alocufliune rostitæ de prof. univ. dr. Adrian Næstase, preøedinte al Fundafliei Europene
Titulescu, la Sesiunea omagialæ consacratæ împlinirii a 125 de ani de la naøterea lui Nicolae
Titulescu, organizatæ sub auspiciile Academiei Române, Ministerului Afacerilor Externe, Fundafliei
Europene Titulescu, în Aula Academiei Române, 16 martie 2007.
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ansamblu de manifestæri ocazionate de Anul Titulescu — precursor al Europei
Unite.

Înfleleg sæ adaug alte trei repere nu mai puflin importante, a cæror evocare
dæ un plus de relief semnificativ momentului.

Prin alegerea sa, la 28 mai 1935, ca membru activ, Academia Românæ
îøi îmbogæflea galeria nemuritorilor cu cel mai cunoscut român al vremii
sale, înnobilat pe alte meridiane cu demnitæfli de autoritate universalæ, din
care amintesc doar alegerea de douæ ori ca preøedinte al Adunærii Societæflii
Nafliunilor øi ca preøedinte al Academiei Diplomatice Internaflionale de la
Paris. Primea astfel consacrarea øi la Bucureøti opera sa politico°diplomaticæ
desfæøuratæ pe parcursul a 20 de ani, consacratæ servirii intereselor superioare
ale flærii, angajarea sa statornicæ în definirea, consolidarea øi apærarea marilor
principii ale dreptului internaflional, pledoaria øi acfliunea sa pentru o nouæ
filosofie a pæcii øi pentru o nouæ construcflie a relafliilor internaflionale, în
care evolufliile sæ dobândeascæ un sens pozitiv, sub semnul Libertæflii, Justifliei,
Echitæflii, Moralei øi Progresului.

Când trupul sæu a cæzut prematur pe meleaguri stræine, la 17 martie 1941,
sub loviturile nedrepte ale adversarilor din flaræ øi din stræinætate, cotropit
de tristeflea præbuøirii idealurilor în care a crezut øi pe care le°a slujit øi hrænit
prin luptæ øi dæruire, când Nicolae Titulescu nu°øi putea gæsi somnul cel
de veci în pæmântul flærii, iar evocarea øi omagierea sa în presæ au fost sever
cenzurate sau de°a dreptul interzise de oficialitæflile regimului de dictaturæ
militaræ, Academia Românæ nu a respectat consemnul, abordând doliu øi
elogiindu°l succesiv în cuvinte de înaltæ simflire româneascæ.

Peste timp, la Academia Românæ, la 15 martie 1991, în condifliile
redobândirii libertæflii øi ale instaurærii unui regim democratic, lua fiinflæ,
sub autoritatea sa moralæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu.

Atunci când membrii Fundafliei Europene Titulescu au semnat aici, la
Academia Românæ, Actul constitutiv, ei au avut în vedere, înainte de toate,
cæ personalitatea lui Nicolae Titulescu a reunit într°un mod aproape perfect
elementele esenfliale ce definesc poporul român øi caracteristicile funda-
mentale ale spiritului european. Afirmam atunci, cu deplinæ îndreptæflire,
cæ „ne gæsim în prezenfla unui simbol, între atâtea altele, ale apartenenflei
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spiritualitæflii româneøti la spiritualitatea europeanæ“ øi cæ Fundaflia Euro-
peanæ Titulescu este chematæ sæ împlineascæ o datorie moralæ. Reabilitându°i
memoria øi stimulând interesul pentru personalitatea øi opera sa, puse în
serviciul flærii sale, al pæcii øi unitæflii Europei, Fundaflia Europeanæ Titulescu
øi°a propus de la început promovarea schimbului de idei øi încurajarea
dialogului european pe tema dreptului internaflional, a relafliilor interna-
flionale øi, bineînfleles, pe tema problemelor politice, economice, social°uma-
nitare de mare interes pentru destinul Europei.

La 15 ani de existenflæ, avem satisfacflia unei datorii asumate øi parflial
împlinite, Fundaflia Europeanæ Titulescu dovedindu°se un autentic labo-
rator de cercetare, un spafliu generos al dialogului deschis øi constructiv, o
tribunæ profund democraticæ a unor idei necesare pentru construcflia sau
reconstrucflia României, pentru destinul Europei.

Doamnelor øi domnilor,
Îmbogæflirea patrimoniului naflional cu peste zece mii de pagini inedite,

provenind din spafliul european øi extraeuropean, øi editarea în aceøti ani
unor volume dedicate operei politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu
ne aduc, cu fiecare paginæ câøtigatæ, descifratæ øi tipæritæ, mai aproape de
gândul øi fapta omului politic, sæ intræm în intimitatea procesului de
elaborare a marilor sale idei øi proiecte, a pregætirii øi lansærii demersurilor
sale de vocaflie europeanæ.

Vom identifica convergent în discursurile øi actele sale deopotrivæ
gânditorul øi omul de acfliune.

Opera sa politicæ dæ strælucire celebrei butade a lui Ion I.C. Brætianu:
„fiærile mici nu°øi pot permite luxul sæ aibæ oameni de stat mediocri“. Sau
poate s°a înøelat Brætianu?!

Mæ opresc — relativ sumar — asupra câtorva dintre valenflele filosofiei
sale politice øi ale întreprinderilor sale politico°diplomatice puse în slujba
Europei Unite.

Profund cunoscætor al istoriei flærilor continentului, Nicolae Titulescu
a væzut Europa ca pe o entitate organicæ, definitæ prin dimensiunile sale
congruente de ordin istorico°geografic, socio°economic, etnico°religios øi
cultural°umanitar.
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A respins categoric øi patetic împærflirea artificialæ a Europei, în Europa
Occidentalæ øi Europa Orientalæ, ierarhizarea valoricæ schematicæ sub rapor-
tul bagajului de civilizaflie, a importanflei politico°diplomatice sau a
potenflialului creator.

Dintr°o asemenea perspectivæ, Europa îi apærea ca fruct al unui trunchi
civilizator comun, ræspunzætor pentru toate înfrângerile sale øi beneficiar
testamentar al tuturor aspirafliilor popoarelor sale.

De la înælflimea tuturor marilor tribune ale epocii sale, Nicolae Titulescu
a relevat fulgurant øi persuasiv acele contribuflii care asiguræ Europei un
loc proeminent în istoria universalæ, care definesc øi fertilizeazæ capacitatea
de iradiere a culturii øi civilizafliei continentului nostru.

Idealist prin aspiraflie øi realist prin træire øi experienflæ, Nicolae Titulescu
a fost unul dintre cei ce au atras atenflia asupra marilor ræspunderi ale Europei
pentru evolufliile la scaræ planetaræ.

Analist profund øi rafinat, Nicolae Titulescu a formulat concluzii irefu-
tabile privind pericolele øi consecinflele ræzboiului, pe de o parte, valoarea
øi exigenflele pæcii, pe de altæ parte. Cele douæ ræzboaie mondiale din secolul
trecut, pornite de pe continentul european, i°au confirmat în mod dramatic
temerile, judecæflile, semnalele de alarmæ øi apelurile la rafliune.

Pericolele relevate de involufliile politico°militare din vremea sa, ascen-
siunea regimurilor de extrema dreaptæ sau de extrema stângæ, dezvoltarea
forflelor agresive, proliferarea manifestærilor de forflæ, accentuarea pretenfliilor
revizioniste øi revanøarde, multiplicarea expresiilor de terorism politic øi a
confruntærilor de ordin etnic øi religios, l°au angajat într°un efort færæ egal
pentru trezirea la realitate.

„Pacea trebuie cuceritæ øi nu proclamatæ!“ — spunea el.
Nicolae Titulescu nu a ezitat sæ reaminteascæ marilor democraflii occi-

dentale cæ interesele lor nu se opresc la propriile granifle. El era pe deplin
conøtient de indivizibilitatea securitæflii europene, precum øi de faptul cæ
niciun stat al continentului — oricât de îndepærtat geografic de o zonæ de
conflict potenflial sau efectiv — nu se poate deroba de responsabilitæflile
ce°i revin în planul apærærii acesteia.
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Fie°mi permis sæ spun cæ vocea sa a ræmas, din pæcate, singularæ, cæ a
avut soarta Casandrei. Aud astæzi, cu precædere în spafliul românesc — øi
citesc cu surprindere øi nemulflumire — afirmaflii ale unor analiøti improvizafli
care reproøeazæ acum lui Nicolae Titulescu cæ nu a împiedicat dezagregarea
României, pierderile de la Est, de la Vest øi de la Sud, izbucnirea celui de°al
Doilea Ræzboi Mondial øi consecinflele dezastruoase ale acestuia. Absurditatea
reproøurilor mæ degreveazæ de cæutarea unor contraargumente întru apærarea
marelui dispærut într°o dreaptæ judecatæ de istorie. Le dæ replicæ acestor
neavenifli un monstru sacru al publicisticii occidentale, Raymond Cartier,
care afirma în urmæ cu aproape 70 de ani: „El a fost cel mai strælucit øi cel
mai dinamic dintre tofli cei care au vrut sæ construiascæ o Europæ nouæ,
bazatæ pe egalitatea puterilor øi pe respectul tratatelor. Când norii au suit
la orizont, el a fost unul dintre primii care a înfleles øi primul care a vrut
sæ ridice un dig contra inundafliei care se anunfla“.

Avem cu toflii astæzi la dispoziflie marile pledoarii pentru pace, securitate,
cooperare øi înflelepciune flinute în anii ’20 øi ’30. Ne cuceresc øi azi prin
profunzimea analizei, prin cristalinitatea judecæflilor, prin curajul ideilor,
prin frumuseflea verbului.

Mai presus de toate acestea — în mod paradoxal — apar ca mesaje
contemporane, ale unui om politic care îøi asumæ întreaga responsabilitate
a destinului european.

Doamnelor øi domnilor,
Întreaga filosofie politicæ a lui Nicolae Titulescu este reflecflia modului

în care a conceput, susflinut øi apærat principiile legale øi morale care trebuie
sæ guverneze vieflile popoarelor øi relafliile dintre ele.

Modelul sæu umanist de organizare internaflionalæ — bazat pe ordine,
stabilitate øi eficienfla domniei legii — reprezintæ efortul unei conøtiinfle
active, preocupatæ de gæsirea unor metode practice pentru o angajare serioasæ
în respectarea acestor valori.

Într°un celebru discurs — Ordinea în gândire — pronunflat în urmæ cu
exact 70 de ani, la Universitatea „Komensky“, discurs la care mæ întorc
adesea pentru profunzimea øi frumuseflea lui, Nicolae Titulescu afirma: „Mai
întâi de toate, lumea de astæzi trebuie sæ°øi punæ ordine în gândire“.
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Putem afirma cæ am câøtigat°o total øi definitiv la capætul celor øapte
decenii trecute, putem spune cæ experienflele tragice træite de atunci încoace
ne°au înflelepflit îndestulætor, putem spune cæ o stæpânim sau øi mai grav
cæ ne putem debarasa de ea, cæ putem gæsi acesteia substitute din domeniile
øtiinflei sau credinflelor religioase?

Nu formulez simple întrebæri retorice!
Stimafli colegi,
Doamnelor øi domnilor,
Nicolae Titulescu a înfleles cæ România nu poate fi în afara Europei, dupæ

cum Europa nu poate fi færæ România.
Øi°a fundamentat concepflia pe luarea în considerare a unei multitudini

de factori definitorii, mergând de la realitæflile istorico°geografice, etno°de-
mografice øi social°economice pânæ la cele de ordin spiritual øi cultural.

Dintr°o asemenea perspectivæ, Nicolae Titulescu a prefigurat României
un program de politicæ externæ europeanæ, atunci când afirma, în urmæ
cu 80 de ani: „În România este dominantæ concordanfla perfectæ dintre
interesele române øi cele europene. Toate actele politice trecute øi viitoare
ale României se explicæ øi se vor explica prin aceastæ træsæturæ fundamentalæ.
Precum cele mai multe dintre nafliunile încercate de Ræzboiul Mondial,
România este înfometatæ de pace. Dar nu existæ pace færæ ordine interna-
flionalæ øi nu poate exista ordine færæ o conøtiinflæ absolutæ a stabilitæflii ei“.

Paranteza de 50 de ani în istoria României din secolul trecut a jugulat
devenirea României, dar nu a ucis aspiraflia ei europeanæ.

„Ziditor de mari idealuri“, Nicolae Titulescu a continuat sæ creadæ în
destinul nostru european, chiar atunci când Europa a cæzut sub barbaria
agresivæ a regimurilor totalitare.

Speranfla lui a fost øi speranfla noastræ, ne°a însoflit în aøteptarea revenirii
la libertate øi democraflie, la progres øi prosperitate, în graniflele fireøti ale
Europei. Am traversat câteva decenii grele. Am fost confruntafli cu toate
întrebærile de dupæ ræzboi. Am ræspuns acestora mai bine sau mai puflin
bine decât alflii, dar avându°l pe Nicolae Titulescu alæturi, înflelepciunea
lui, ideile sale, intrate într°un patrimoniu european de acfliune. Toate acestea
ne°au permis în cele din urmæ sæ gæsim calea cea dreaptæ.
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fiin sæ væ împærtæøesc astæzi øi aici satisfacflia pe care am încercat°o ca
român de°a lungul anilor, în multe locuri din lume, în special în universitæflile
din Franfla, øi nu doar, la întâlnirile cu medii academice øi universitare, care
au evocat cu profund respect numele lui Nicolae Titulescu alæturi de cele
ale lui Jean Monnet øi Robert Schuman. Tofli trei se regæsesc în ideile,
proiectele øi demersurile care au prefigurat øi fundamentat desenul Europei
Unite de astæzi.

Doamnelor øi domnilor,
Uniunea Europeanæ în care am intrat are ca obiective programatice

„…promovarea pæcii, a valorilor sale øi a bunæstærii popoarelor sale“, iar
valorile pe care este fondatæ sunt cele ale „…demnitæflii umane, libertæflii,
democrafliei, egalitæflii, statului de drept, precum øi respectarea drepturilor
omului, inclusiv ale persoanelor aparflinând minoritæflilor naflionale. Aceste
valori — se precizeazæ în textele Tratatelor Uniunii Europene din care citez
— sunt comune statelor membre, într°o societate caracterizatæ prin plura-
lism, nediscriminare, toleranflæ, justiflie, solidaritate øi egalitate între femei
øi bærbafli.“

Orice lecturæ a discursurilor øi orice analizæ a demersurilor titulesciene
confirmæ o similitudine cvasiperfectæ de gândire între mesajul conaflionalului
nostru øi obiectivele Uniunii Europene, care îøi au într°un fel rædæcina în
filosofia politicæ a lui Nicolae Titulescu, în modalitæflile sale de abordare
a relafliilor intraeuropene, atunci când, la Geneva sau în capitalele conti-
nentului, încerca sæ construiascæ fundamentele pæcii øi securitæflii europene.

Concepflia lui Nicolae Titulescu privind apærarea øi consolidarea pæcii
se fundamenteazæ pe doi factori de importanflæ extremæ: realizarea unei men-
talitæfli pacifice, pe de o parte, øi organizarea legalæ a pæcii, pe de altæ parte.

Conaflionalul nostru credea pe bunæ dreptate cæ realizarea unei menta-
litæfli paønice era în mæsuræ sæ asigure premisele øi cadrul pentru abordarea
øi rezolvarea problemelor pæcii, iar educaflia pentru pace sæ devinæ o forflæ
acflionalæ, capabilæ sæ intervinæ în adoptarea deciziilor politice la scaræ
naflionalæ øi internaflionalæ.
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Ideile øi acfliunile sale în privinfla organizærii pæcii au conturat un sistem
coerent, fundamentat pe o mare capacitate de pætrundere øi înflelegere a
sensului øi conflinutului dezvoltærii social°istorice.

La baza eforturilor sale pentru organizarea pæcii, Nicolae Titulescu punea
necesitatea respectærii principiilor de drept internaflional, pledoariile sale
indefectibile pentru supremaflia „forflei dreptului“ øi eradicarea „dreptului
forflei“. Nicolae Titulescu a ræmas consecvent pânæ la moarte principiilor
de drept internaflional, la a cæror codificare øi promovare a contribuit în
mod substanflial. Pentru noi, aceastæ consecvenflæ constituie un reper politic
øi moral de cea mai mare importanflæ. În 1990, la o reuniune a Consiliului
de Securitate, atunci când România trebuia sæ se pronunfle în legæturæ cu
atacul Irakului împotriva Kuwaitului, am invocat spusele lui Nicolae
Titulescu, în 1936, în condifliile agresiunii Italiei mussoliniene împotriva
Etiopiei: „Pentru România, aplicarea sancfliunilor faflæ de Italia a fost o
experienflæ profund dureroasæ. Prietenia pe care poporul român o nutreøte
faflæ de poporul italian este de o asemenea naturæ, încât a trebuit sæ mobilizez
întreaga tærie a ortodoxiei politice pe care o pretind pentru flara mea pentru
a aplica Pactul færæ øovæire. […] Ca ministru al Afacerilor Stræine, am urmat
o linie dreaptæ, însæ aceasta a fost linia dreaptæ a glonflului care trece prin
inimæ pentru a°øi atinge flinta“.

În fiecare moment mai dificil din istorie, românii l°au avut în subconøtient
pe Nicolae Titulescu, au apelat la ideile øi judecæflile lui, bizuindu°se pe
marea autoritate moralæ pe care a avut°o în Europa.

Constituirea Micii Înflelegeri øi a Înflelegerii Balcanice, organizaflii de pace
øi de cooperare în Europa Centralæ øi de Sud°Est, bazate pe filosofia politicæ
a lui Nicolae Titulescu, identificæ paøi semnificativi pe calea efortului
interbelic de creare a unui sistem de securitate colectivæ în Europa.

Ar fi nedrept sæ ignoræm faptul cæ analele politico°diplomatice din
perioada interbelicæ îl gæsesc pe Nicolae Titulescu prezent øi activ la toate
celelalte eforturi de construcflie a pæcii legale la scaræ planetaræ.

Doamnelor øi domnilor,
Aceste idei øi principii — cærora Nicolae Titulescu le°a fost precursor

— au prins noi contururi dupæ cel de°al Doilea Ræzboi Mondial, în primul
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rând în cadrul Nafliunilor Unite, al organizafliilor regionale, dar øi pe planul
raporturilor bilaterale dintre state.

Politica externæ øi de securitate comunæ a Uniunii Europene la care
România a devenit membræ la 1 ianuarie 2007 are ca obiective:

° salvgardarea valorilor comune øi a intereselor fundamentale ale statelor
membre, independenfla øi integritatea Uniunii, în conformitate cu
principiile Cartei Nafliunilor Unite;

° întærirea securitæflii Uniunii sub toate formele;
° menflinerea pæcii øi consolidarea securitæflii internaflionale, conform

principiilor Cartei ONU, precum øi ale principiilor Actului Final de
la Helsinki øi Cartei de la Paris (ale OSCE), inclusiv privind frontierele
internaflionale;

° promovarea cooperærii internaflionale;
° dezvoltarea øi întærirea democrafliei øi a statului de drept, ca øi

respectarea drepturilor øi libertæflilor fundamentale ale omului.
Cæ Europa este mai stabilæ ca oricând înainte, cæ statele ei acflioneazæ

mai coerent øi mai responsabil ca în trecut, cæ violenfla primei jumætæfli a
secolului al XX°lea a cedat locul unei perioade de pace øi stabilitate færæ
precedent în istoria europeanæ sunt realitæfli indiscutabile, dupæ cum la fel
de adeværat este cæ persistæ focare de tensiune øi zone de conflict potenflial,
cæ se aud încæ voci ale unor forfle øi structuri ce profeseazæ noi soiuri de
revizionism — cel mai adesea sub forma autonomiilor unor zone sau regiuni
în interiorul unor state a cæror integritate este recunoscutæ pe plan inter-
naflional prin toate tratatele de pace øi alte reglementæri internaflionale
unanim acceptate — øi, în fine, nu au fost eradicate intoleranflele etnice,
religioase sau de alt fel.

Crearea Uniunii Europene a constituit factorul esenflial al evolufliei
pozitive a continentului. Ea a transformat relafliile dintre statele europene
membre, ca øi relafliile dintre membrii comunitæflii flærilor europene. Evident,
aceste obiective øi aspiraflii ale Uniunii Europene nu sunt pe deplin împlinite.
Deøi aflatæ încæ la începutul apartenenflei sale la Uniunea Europeanæ,
România a simflit øi apreciazæ acest nou spirit. De altfel, în aceastæ perioadæ,
extinderea progresivæ a statului de drept øi a democrafliei a transformat
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regimuri autoritare în democraflii sigure, stabile øi dinamice. Extinderile
succesive ale Uniunii Europene au transformat în realitate proiectul unei
Europe unite øi paønice. Spre binele sæu, România s°a alæturat øi a devenit
parte a acestui proces. Aderarea la Uniunea Europeanæ, ca øi primirea în
NATO cu trei ani în urmæ, au constituit proiectul major al actualei generaflii,
de conectare a flærii noastre cu structurile majore politice, economice øi
militare euroatlantice.

Dacæ ar fi træit, Nicolae Titulescu ar fi procedat la fel ca noi, ar fi cæutat
obiective majore ale României în integrarea europeanæ øi în integrarea
euroatlanticæ. Øi poate ar fi fæcut°o mai bine decât noi, ar fi procedat mai
bine, mai înflelept, ar fi gæsit øi alte soluflii, ar fi gæsit øi alte ritmuri.

Ar fi suficient pentru omagiul pe care cu tofli trebuie sæ i°l aducem la a
125°a aniversare a naøterii sale.

Atunci când cæutæm soluflii problemelor noastre de politicæ externæ, ne
raportæm øi la ceea a gândit øi fæcut Nicolae Titulescu øi nu singur, în
definitiv — împreunæ cu colegii sæi din Ministerul Afacerilor Stræine, cu
clasa politicæ, aøa cum era ea atunci în România interbelicæ, într°o lume
care se schimba, care ascundea foarte multe tensiuni, ce au dus în final la
al Doilea Ræzboi Mondial.

Puflini sunt oamenii politici øi diplomaflii care au înfleles, asemenea lui
Nicolae Titulescu, în urmæ cu mai mult de o jumætate de secol, importanfla
rezolværii problemelor economice pentru destinul pæcii europene øi inter-
naflionale. Afirmând cæ lipsa de materii prime øi de debuøeuri economice,
de credite, comerflul îngrædit de bariere economice de tot felul, determinæ
neîncredere, teamæ, nemulflumire, blocheazæ canalele de comunicare, slæbesc
bazele înflelegerii øi ale colaborærii, generând în ultimæ instanflæ tensiuni øi
conflicte. În mod logic, Nicolae Titulescu a pledat pentru necesitatea de
a se adopta în toate aceste chestiuni mæsuri concrete øi coerente ca fruct
al unei colaboræri vaste øi reciproc profitabile între toate statele, ceea ce ne
permite sæ°l consideræm de astæ datæ drept un precursor al unei noi ordini
economice mondiale.

Toate aceste teme se regæsesc astæzi pe agenda Uniunii Europene, atât
în ceea ce priveøte realitæflile din interiorul Uniunii, cât øi relafliile cu statele
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din afara acesteia. Menflionez numai faptul cæ Uniunea Europeanæ este
principalul furnizor de asistenflæ tehnicæ øi financiaræ din lume în lupta
împotriva særæciei, a foametei, a subdezvoltærii.

Lui Nicolae Titulescu, în calitatea de ministru al Afacerilor Stræine, i°a
revenit sarcina de a duce România în Europa øi de a aduce Europa acasæ,
în România. Considera aceastæ misiune deopotrivæ delicatæ øi dificilæ,
deoarece „ca ministru de Externe urmeazæ sæ flii seamæ — grea sarcinæ —
de douæ opiniuni publice: cea de acasæ øi cea de peste graniflæ“ øi „greu e,
oricât te stræduieøti, sæ transporfli acasæ o atmosferæ internaflionalæ! Øi
misiunea mea e sæ fiu cæræuøul în ambele sensuri!“ Dau aceste citate pentru
cæ ele ne aratæ, într°un fel, nu neapærat perenitatea, ci similitudinea unor
abordæri, a unor dezbateri. Adeseori, avem impresia cæ suntem originali în
ceea ce facem, în ceea ce spunem, în ceea ce simflim, dar, practic, aceastæ
lecturæ a lui Nicolae Titulescu ne aratæ cæ, pânæ la urmæ, existæ un anumit
tip de ciclicitate în viafla politicæ româneascæ, un anumit patern de acfliune
øi, mai ales, de atitudine.

Dacæ vom continua sæ facem paralele, putem gæsi în opera lui Titulescu
interesul sæu pentru regionalism, care este acum atât de mult promovat de
cætre Uniunea Europeanæ. Este clar cæ nu se poate separa o flaræ de zona
în care se aflæ. Este important sæ fie creatæ o ambianflæ regionalæ paønicæ.
Problemele Balcanilor, ale Europei de Sud°Est sunt legate esenflial de o
solidaritate regionalæ care a funcflionat, într°un anumit fel, înainte de ræzboi
øi care, øi în prezent, îøi are importanfla øi semnificaflia ei.

Intrarea României în NATO øi aderarea la Uniunea Europeanæ au
consolidat credibilitatea României pe plan extern ca partener în construcflia
Europei Unite øi la întærirea solidaritæflii transatlantice. Fundamentul politicii
noastre externe de astæzi trebuie sæ fie integrarea completæ în structurile
Uniunii Europene øi consolidarea puternicæ a parteneriatului strategic cu
SUA.

Începutul secolului al XXI°lea a însemnat pentru România întoarcerea
sa definitivæ în sânul adeværatei sale familii, fiind astfel revitalizatæ øi dina-
mizatæ energia naflionalæ necesaræ accelerærii reformelor indispensabile trecerii
flærii noastre de la aderarea la integrarea europeanæ øi euroatlanticæ efectivæ.
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Largul sprijin pe care conaflionalii noøtri l°au acordat în permanenflæ
obiectivului de aderare la Uniunea Europeanæ exprimæ øi dorinfla de a marca
ireversibilitatea reformelor politice øi economice, integrarea flærii noastre
într°un sistem economic ordonat, care funcflioneazæ øi care este capabil sæ
facæ faflæ globalizærii, accesului la cunoøtinfle avansate.

Eforturile noastre de reforme interne au fost simultane cu negocierile
de aderare la Uniunea Europeanæ ce se aflæ astæzi în plin proces de trans-
formare instituflionalæ øi identitaræ.

Având un nou statut, acela de membru cu drepturi depline, România
va fi acum chematæ sæ participe, alæturi de celelalte state membre, la procesul
de reformæ a Uniunii, în principal la eforturile pentru revitalizarea Tratatului
Constituflional. Este de dorit, deopotrivæ, ca vocea României øi interesele
sale sæ fie auzite, prezentate øi susflinute în toate structurile Uniunii. Indis-
cutabil, o asemenea exigenflæ reclamæ o prezenflæ a europarlamentarilor
români la nivelul necesitæflilor naflionale øi la al aøteptærilor comunitare.

Cred cæ este obligaflia noastræ comunæ sæ întærim reperele identitæflii
europene, contribuind la diminuarea deficitului democratic øi la construirea
unei autentice „Europe a cetæfleanului“.

Dupæ pærerea mea, viziunea europeanæ a acfliunii politice comune ar
trebui sæ se bazeze pe patru concepte: eficienflæ, coerenflæ, solidaritate øi
legitimitate. Adicæ: eficienfla institufliilor, coerenfla acfliunilor øi a compe-
tenflelor sale øi solidaritatea în elaborarea øi transpunerea în practicæ a
politicilor în favoarea cetæfleanului øi, în sfârøit, legitimitatea democraticæ,
bazatæ pe concordanfla între politicile naflionale øi reglementærile europene
în favoarea cetæflenilor.

Europa Unitæ are atuurile pentru a obfline øi a°øi îndeplini rolul sæu de
actor de prim°plan într°o lume globalizatæ.

Ceea ce înflelegem noi prin „Europa Unitæ“ este mai mult decât o simplæ
adunare a contribufliilor individuale ale fiecærui stat. Eu cred în construirea
unei Europe Unite, nu doar mai mare, ci, mai ales, mai bunæ. Este, mai
ales, „Europa voinflelor noastre“, voinfle comune atât de bine definite de
Pascal Lamy într°una dintre lucrærile sale.
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A fi cetæflean al Europei Unite înseamnæ o identitate întæritæ øi evitarea
anonimatului naflional, etnic, cultural sau religios.

Cred cæ armonia naflionalæ a României poate fi confirmarea cea mai
preflioasæ a meritelor coeziunii prin diversitate cætre care Europa Unitæ tinde
sæ se orienteze: coeziune socialæ, coeziune culturalæ, coeziune de interese,
coeziune competitivæ.

Acestea sunt emblemele noii paradigme europene pe care România le
poate asuma: armonie, competitivitate, atracflia modelului de societate unitæ
øi diversificatæ.

Doamnelor øi domnilor,
România, prin datele sale demografice, prin potenflialul sæu economic

øi uman — care o plaseazæ pe poziflia a 7°a în rândurile statelor membre
ale Uniunii —, ca øi prin calitatea sa culturalæ europeanæ recunoscutæ, poate
fi un membru care dæ un plus substanflæ edificærii noii construcflii europene.
Noi avem un puternic potenflial de creativitate, de competenfle, modelate
de valorile europene cele mai profunde. Avem un sistem democratic, færæ
îndoialæ, perfectibil, dar deja robust, care cred cæ este capabil sæ susflinæ
reformele pe plan intern øi sæ°øi asume ræspunderi pe plan extern, în ciuda
unor dereglaje care apar din timp în timp. Pentru România, contribuflia
potenflialului nostru intelectual, cultural øi uman la soliditatea Europei unite
presupune accesul øi contribuflia cetæflenilor români la spafliul, cultura, siste-
mul educaflional øi oportunitæflilor pieflii Europei lærgite.

Sunt profund convins cæ cea mai mare realizare din cei peste 17 ani de
postcomunism în România este noul militantism democratic al generafliei
tinere ce are la bazæ înflelegerea øi punerea în aplicare a curajului øi pasiunii
lor. Investiflia în capitalul de educaflie, în creativitatea din domeniile de vârf
ale comunicafliei øi stimularea continuæ a spiritului democratic reprezintæ
investiflii care cred cæ trebuie sæ le cultivæm neîncetat.

Cred cu tærie cæ modul cel mai sigur spre asigurarea deplinæ a stabilitæflii
øi securitæflii în Europa este promovarea incluziunii øi nu a diviziunii, a
respectului pentru solidaritatea europeanæ øi euroatlanticæ. Gæsind soluflii
comune la probleme comune, vom avea întotdeauna înflelepciunea sæ alegem
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un drum potrivit pentru acfliune. Øi România trebuie — dupæ pærerea mea
— sæ joace un rol important pe acest plan.

Au ræmas celebre cuvintele spuse de Nicolae Titulescu în privinfla liniilor
de demarcaflie øi a graniflelor: „Nu prin deplasarea frontierei câfliva kilometri
cætre Est sau Vest se serveøte mai bine pacea. Ceea ce trebuie fæcut pentru
a asigura pacea este ca popoarele, cu toatæ sinceritatea øi færæ gânduri ascunse,
sæ lucreze la spiritualizarea frontierei prin acorduri de tot felul“.

Pline de înflelesuri, cuvintele marelui nostru european øi contemporan
prefigurau o nouæ lume, punând capæt renunflærii la orice manifestæri de
autarhie, izolaflionism, exclusivism, presupunând libera circulaflie a bunu-
rilor, valorilor øi oamenilor, o cooperare între egali, în condifliile pæstrærii
øi respectærii drepturilor inalienabile ale fiecæruia.

Ei bine, astfel de „acorduri de tot felul“ care sæ conducæ la spiritualizarea
frontierelor fac parte astæzi din ceea ce se cheamæ „aquis“ comunitar, consti-
tuind un drept câøtigat pentru cetæfleanul român, devenit cetæflean european,
odatæ cu intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2007, a Tratatului de aderare a
flærii noastre la Uniunea Europeanæ. Ce altceva decât „spiritualizarea fron-
tierelor“ reprezintæ texte ale tratatelor Uniunii Europene la care România
este parte øi care prevæd:

° Uniunea oferæ cetæflenilor sæi un spafliu de libertate, de securitate øi
de justiflie færæ frontiere interioare.

° Uniunea permite coeziunea economicæ, socialæ øi teritorialæ, precum
øi solidaritatea între statele membre.

° Uniunea respectæ bogæflia øi diversitatea sa culturalæ øi lingvisticæ øi
vegheazæ la salvgardarea øi dezvoltarea patrimoniului cultural european.

° Uniunea Europeanæ asiguræ libertatea de circulaflie a persoanelor —
cetæfleni europeni —, færæ vize øi færæ paøapoarte (cu documentele
naflionale de identitate).

În esenflæ, însæ, sensul profund al conceptului lui Nicolae Titulescu pri-
vind „spiritualizarea frontierelor“ — cu menflinerea øi apærarea frontierelor
naflionale — poate fi considerat ca pus în aplicare în Uniunea Europeanæ,
de el beneficiind øi cetæflenii români, dincolo de restricflii temporare øi limitate
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privind libera circulaflie a forflei de muncæ. Un vis realizat, nu numai al lui
Nicolae Titulescu, dar øi al fiecærui locuitor al României!

Doamnelor øi domnilor,
Vizionarul Nicolae Titulescu a dæruit Europei anilor ’20 øi ’30 ai secolului

trecut idei øi proiecte generoase, pe care gândirea øi acfliunea continentului
le înscriu în patrimoniul de aspiraflii perene øi în istoria faptelor de construcflie
europeanæ, care au susflinut øi jalonat drumul de la aspiraflie la realitate.

România europeanæ n°ar fi existat færæ Nicolae Titulescu, færæ dæruirea
altor mari înaintaøi, care s°au devotat aceleiaøi cauze.

În acest moment, cu adeværat istoric, al intrærii României în Uniunea
Europeanæ, privim spre viitor cu mai multæ încredere ca oricând înainte,
dar ne gândim cu gravitate øi ræspundere øi la ceea ce s°a întâmplat în trecut,
pentru a învæfla din greøeli, pentru a ne însuøi ceea ce ne°au læsat moøtenire
marii noøtri înaintaøi, valori indispensabile efortului nostru de construcflie
europeanæ. Argumentelor noastre politice le adæugam argumentele noastre
de autoritate moralæ øi pe cei care, într°un fel, ne justificæ în prezent, venind
din trecut.

La 125 de ani de la naøterea sa, înflelegem nu numai sæ°i aducem un
pios øi binemeritat omagiu, ci sæ ne øi întoarcem, din nou øi din nou, la
el, ca la un model, ca la o sursæ de inspiraflie.

Titulescu ne°a læsat o vibrantæ moøtenire atunci când scria: „Cei ce mor
pentru o idee sunt eroi al cæror testament este un singur cuvânt: continuafli!“
Suntem executori testamentari ai acestui testament politic.

Aniversarea de astæzi, desfæøuratæ sub autoritatea intelectualæ øi moralæ
a Academiei Române, are loc într°un moment, politic, psihologic øi moral
de mare semnificaflie, acela al preluærii de cætre o nouæ generaflie a øtafetei
ideilor pertinente ale înaintaøilor øi al asumærii responsabile a angajamentului
european al celor de ieri øi de azi pentru a asigura o perspectivæ certæ aspi-
rafliilor øi demersurilor nafliunii române.

Uniunea Europeanæ — pentru care Nicolae Titulescu, vizionarul øi
precursorul ei, a acflionat cu statornicie øi dæruire — reprezintæ pentru
nafliunea românæ împlinirea doritæ øi aøteptatæ.
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În spafliul sæu generos øi sigur, al libertæflii, justifliei øi democrafliei, poporul
român are perspectiva realæ de a dobândi orizontul øi prosperitatea flærilor
avansate, pe care contemporanii noøtri le nutresc øi la care au aspirat atâtea
generaflii de înaintaøi, care au avut în intelectualii flærii fæclii ale conøtiinflei
europene a nafliunii române.

Tuturor acestor directori de conøtiinflæ responsabilæ, româneascæ øi
europeanæ, le evocæm cu emoflie øi recunoøtinflæ numele.

Væ mulflumesc pentru atenflie.
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Publicarea operei politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu a fost
resimflitæ øi afirmatæ ca o necesitate cu cel puflin un sfert de veac în urmæ,
atunci când, în 1966, s°au comemorat, în România øi stræinætate, 25 de
ani de la trecerea în nefiinflæ a marelui om politic øi diplomat român.

Parcursul efortului întreprins de atunci pânæ în prezent, de recuperare
— prin identificare øi editare — a unui volum cât mai mare de documente
Titulescu se impune a fi evocat, cel puflin în linii generale øi momente
substanfliale, trecând în revistæ hotærâri, proiecte, ample culegeri de docu-
mente, de varii tipuri, editate în diverse perioade, dar øi apariflii aleatorii,
nu puflin importante, succese øi neîmpliniri, oameni care s°au dedicat unor
asemenea demersuri, fracturile impuse în timp de cenzura ideologicæ, într°o
anumitæ perioadæ, sau blocajul birocratic, în care s°a reunit diletantismul
unor nechemafli cu dezinteresul altora, care au dus lâncezeala pânæ la
abandon, fæcând munca celor capabili øi doritori sæ publice acest corpus
de documente, cu valoare naflionalæ øi internaflionalæ, sæ nu°øi gæseascæ ani
de zile fructificarea øi finalizarea.

Dintr°o asemenea perspectivæ va putea fi mai bine înfleles demersul nostru
øtiinflific de astæzi, vor fi apreciate mai exact locul, rostul øi valoarea sa,
elementele de continuitate, dar øi ceea ce distinge întreprinderea actualæ
de cele anterioare prin construcflie, rigoare øi flinutæ.
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George G. Potra

Editarea operei politico°diplomatice 
a lui Nicolae Titulescu*

* Studiu publicat în volumul Nicolae Titulescu, Opera politico°diplomaticæ (iulie 1927–iulie
1928), Partea I, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2003, pp. XCI–CXII.
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Într°un climat de oarecare dezghefl ideologic s°a reuøit tipærirea volumului
Nicolae Titulescu. Documente diplomatice (colectiv de redacflie: George
Macovescu, redactor responsabil; Dinu C. Giurescu; Gheorghe Ploeøteanu;
George G. Potra; Constantin I. Turcu), Editura Politicæ, Bucureøti, 1967,
894 p. + 31 ilustraflii. Volumul a fost realizat în cadrul Oficiului de Studii
øi Documentare, Direcflia Politicæ de Sintezæ a Ministerului Afacerilor
Externe. Au væzut atunci lumina tiparului 491 de documente, în marea
lor majoritate inedite, înscrise în perioada 1920–1939.

Volumul, o adeværatæ premieræ în istoriografia româneascæ postbelicæ,
a fost primit cu mare interes de cercurile de specialitate (istorici, juriøti,
economiøti, filosofi, sociologi, diplomafli), dar øi de publicul larg, punând
la dispoziflie un corpus compact de documente esenfliale pentru cunoaøterea
gândirii øi acfliunii lui Nicolae Titulescu, pentru mai buna înflelegere øi tratare
øtiinflificæ a direcfliilor øi demersurilor de politicæ externæ româneascæ dintre
cele douæ ræzboaie mondiale oferind, în ultimæ instanflæ, un nou orizont
ideatic øi faptic.

Constrângerile regimului — motivate direct sau subtextual de rafliuni
interne øi externe — au împiedicat, în ciuda tuturor tentativelor øi de-
mersurilor fæcute, includerea în volumul tipærit atunci a unor înscrisuri
esenfliale privind probleme de fond øi evenimente referenfliale ale istoriei
naflionale, ale politicii interne øi externe a României, a unor pagini impor-
tante ale gândirii øi acfliunii lui Nicolae Titulescu în probleme ca: regimul
de proprietate, reforma agraræ, legislaflia fiscalæ, statutul minoritæflilor,
pluripartitismul interbelic, Partidul Comunist din România øi Miøcarea
Legionaræ, sistemul parlamentar, frontierele României, semnificaflia øi
importanfla Ræzboiului de Reîntregire, acfliunea politicæ øi diplomaticæ a
clasei politice øi a monarhiei pentru fæurirea României Mari øi recunoaøterea
Unirii pe plan internaflional, pozifliile øi inifliativele Micii Înflelegeri øi ale
Înflelegerii Balcanice, consolidarea relafliilor cu marile democraflii occidentale,
spiritualizarea frontierelor ø.a. Din volumul pregætit au fost scoase referiri
la Basarabia, Bucovina de Nord, Cadrilater, teritorii ce aveau sæ fie înstræi-
nate, în 1940, prin øantaje øi presiuni externe øi care, prin Tratatul de Pace
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de la Paris din 1947, impus flærii noastre, aveau sæ ræmânæ în afara graniflelor
istorice ale României.

Ignorând realitæflile din România acelei perioade, cronicari øi comentatori
din stræinætate au reproøat îngrijitorilor acestui volum lipsa documentelor
privind poziflia lui Nicolae Titulescu în toate acele probleme mai sus
menflionate, læsând pe alocuri sæ transparæ acuza unei selecflii arbitrare øi
neøtiinflifice din partea editorilor, ceea ce era øi ræmâne total nedrept.

Confruntafli cu aceastæ realitate, de nedepæøit atunci, editorii primului
volum de documente diplomatice privind marele om politic øi diplomat
român au alcætuit, în perspectiva schimbærii ce avea sæ vinæ, un corpus de
documente Nicolae Titulescu, de uz intern, însumând 7 volume, ce au
adunat 1 336 piese, totalizând 3 039 pagini dactilografiate. Departe de a
grupa toate materialele de interes privind pe Nicolae Titulescu — fie cæ
avem în vedere arhivele de stat, bibliotecile naflionale øi colecfliile particulare
din România, pe de o parte, fie cæ ne referim la arhivele din stræinætate,
cu precædere la cele din Statele Unite ale Americii (Hoover Archives), la
cele ale ministerelor de Externe øi ale unor fundaflii, din Franfla, Marea
Britanie, Germania, Italia, Federaflia Rusæ de astæzi, la arhivele poli-
tico°diplomatice din statele vecine øi, nu în ultimul rând, la Arhivele øi
Biblioteca Societæflii Nafliunilor de la Geneva, pe de altæ parte — acest corpus
de documente a fost conceput ca o premisæ substanflialæ, de neocolit, pentru
noi demersuri de investigare, colectare, ordonare øi valorificare øtiinflificæ
ale fondurilor Nicolae Titulescu.

În acelaøi an cu Nicolae Titulescu. Documente diplomatice a væzut lumina
tiparului Nicolae Titulescu. Discursuri (studiu introductiv, texte alese øi
adnotæri de Robert Deutsch), Editura Øtiinflificæ, Bucureøti, 1967, 621 p +
53 ilustraflii. Sub acest titlu, înglobând 76 documente, ce acoperæ perioada
1904–1939, pe lângæ discursuri propriu°zise sunt reunite conferinfle, lecflii
introductive la diverse cursuri, ræspunsuri la interpelæri parlamentare,
interviuri, declaraflii de presæ, articole de presæ, prefefle la lucræri øtiinflifice
øi conferinfle publice ø.a. Reunind documente privind atât politica internæ,
cât øi politica externæ, unele editate deja în Nicolae Titulescu. Documente
diplomatice, culegerea Nicolae Titulescu. Discursuri a contribuit øi ea — în
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ciuda insuficienflelor øtiinflifice, date mai ales de apelul la formule secundare,
atunci când existau în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe actele oficiale
originale, tipærite în broøuri în flaræ sau în stræinætate sau aflate în manuscris
— la susflinerea efortului de a°l reda pe ilustrul înaintaø publicului românesc,
mai ales celui care nu îi fusese contemporan øi care fusese privat timp de
peste douæ decenii øi jumætate de ideile sale.

La împlinirea a 100 de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu, s°a fæcut
— nu færæ dificultæfli complexe øi prelungite — un nou pas pe linia restituirii
omului politic øi diplomatului român cercurilor intelectuale, dar øi opiniei
publice din stræinætate. Antologia Titulescu, notre contemporain (édition
soignée par Valentin Lipatti, George G. Potra, Constantin I. Turcu;
avant°propos de Øtefan Andrei, ministre des Affaires Etrangères), Les
Editions Nagel, Paris, 1982, 222 p.+31 ilustraflii — un adeværat document
— a încercat cu onestitate øi acribie o structurare a ideilor universului
intelectual, politic øi moral al celui pe care îl numim, pe bunæ dreptate,
contemporanul nostru, titlu onorific acceptat azi de tofli cei avizafli øi de
bunæ credinflæ, de la noi sau de aiurea.

Nu ar putea fi trecute cu vederea contribufliile documentare aduse, din
1966 pânæ astæzi, de cercetætori români øi stræini, la cunoaøterea vieflii lui
Nicolae Titulescu, care au îmbogæflit øi informaflia necesaræ articolelor,
studiilor øi lucrærilor ce îi sunt sau vor fi consacrate. Istorici, juriøti, diplomafli,
publiciøti au fæcut sæ aparæ, mai mult sau mai puflin aleatoriu, în reviste
de istorie, de drept, de istoria relafliilor internaflionale, în gazete øi reviste
de culturæ generalæ, o serie de documente de real interes. Chiar dacæ
demersurile acestora nu au condus la editarea unor volume distincte de
documente, chiar dacæ sub semnætura lor au apærut texte ambivalente,
exegezele øi comentariile fiind îngemænate cu documente propriu°zise în
lucræri, studii øi articole, øi chiar dacæ rigorile øtiinflifice nu au fost onorate
în toate cazurile pânæ la cap øi cu toatæ acribia, aceste întreprinderi inte-
lectuale îøi meritæ pe deplin locul în orice evocare. Nu intenflionæm øi, cu
atât mai puflin, nu pretindem o enumerare exhaustivæ a acestor demersuri,
nu pentru cæ ar fi fastidioase, ci, poate, pentru cæ ar ocupa prea mult spafliu
øi, în mod sigur, ar depæøi cadrul øi rostul acestei note asupra edifliei.
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Documentele aparflinând acestei categorii de editæri sunt revelatorii pentru
cunoaøterea unor probleme øi aspecte ca: reperele cronologice øi genealogice
ale familiei Titulescu; studiile din flaræ øi stræinætate, precum øi etapele carierei
sale universitare; participarea sa la lucrærile Consiliului Naflional pentru
Unitatea Românæ în 1918, conferinflele publice øi întâlnirile cu personalitæfli
politice în cadrul cærora a susflinut cauza unitæflii naflionale a României;
relafliile cu Academia Românæ; særæcirea patrimoniului omului politic român;
tentativele cercurilor øi grupærilor extremiste din flaræ øi stræinætate de a°l
lichida fizic; spionarea sa de cætre serviciile secrete româneøti øi stræine;
responsabilii demiterii lui Nicolae Titulescu; reacfliile române øi stræine faflæ
de scoaterea sa din viafla politicæ; testamentele sale succesive; eøecul lui
Nicolae Titulescu la alegerile de deputafli din judeflul Olt din 1937;
conferinflele flinute în stræinætate în timpul mandatului sæu de ministru al
României la Londra øi în anii emigrafliei; factorii øi personajele care au
împiedicat înmormântarea sa în flaræ în martie 1941 øi readucerea osemin-
telor sale ulterior, în ciuda tuturor solicitærilor fæcute pânæ în 1992; relafliile
cu oameni politici, diplomafli øi oameni de culturæ precum Take Ionescu,
Ion I.C. Brætianu, Vintilæ I.C. Brætianu, Octavian Goga, Iuliu Maniu,
Alexandru Vaida°Voevod, Ion Antonescu, Carol al II°lea, Gheorghe
Tætærescu, Gheorghe Argeøanu, Stelian Popescu, Petru Groza, Viorel Virgil
Tilea, Constantin Viøoianu, Carol (Citta) Davila, Constantin (Dinu)
Cesianu, Sextil Puøcariu, Ion Cantacuzino, Dimitrie Gusti, Vasile Pârvan
ø.a.; relafliile României cu Franfla, Marea Britanie, Italia, Germania, URSS,
Polonia, Iugoslavia; pozifliile adoptate de Nicolae Titulescu în chestiuni ca
reglementarea datoriilor de ræzboi faflæ de Franfla, Marea Britanie, Statele
Unite ale Americii øi Canada; reacflia Bucureøtilor faflæ de proiectul Pactului
celor Patru Puteri prin care se dorea realizarea unui directorat european øi
demersurile de contracarare fæcute la Paris øi la Londra; pozifliile cercurilor
politice româneøti øi stræine faflæ de proiectul semnærii unui Pact de asistenflæ
mutualæ româno°sovietic, eforturile de contracarare a demersurilor diplo-
matice ale lui Nicolae Titulescu, presiunile acestora pentru înlæturarea sa
de la Palatul Sturdza; relafliile cu oameni politici ca Austen Chamberlain,
Winston Churchill, Louis Barthou, Joseph Paul°Boncour, Yvon Delbos,
Maksim Maksimovici Litvinov, Edvard Benes, Milan Stojadinoviç,
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Miroslaw Arciszewski ø.a. Un aport considerabil la cunoaøterea pieselor
documentare privind pe Nicolae Titulescu l°a constituit indiscutabil iden-
tificarea øi prezentarea a 435 documente — integrale, extrase sau rezumate
— aflate la Hoover Archives. Øi°au legat numele de asemenea contribuflii
documentare cercetætori români øi stræini, unii mai vârstnici, alflii mai tineri,
fiecare dintre ei øi tofli la un loc meritând aprecierea øi respectul nostru pentru
interesul øi pasiunea lor faflæ de problematica titulescianæ: Costin Murgescu,
Walter Bacon, Valeriu Florin Dobrinescu, George G. Potra, Ioan Læcustæ,
V. Matei, D. Ivænescu, Emil Popescu, Gheorghe Buzatu, Dinu C. Giurescu,
Alexandru Dobre, Robert Deutsch, Nicolae Petrescu, Emil Pæunescu,
Grigore Geamænu, Jacques de Launay, Aurelia Grosu, Laurenfliu Guflicæ,
Cristina Pæiuøan, Constantin I. Turcu, Ion Calafeteanu, Marian Øtefan,
Iosif Constantin Drægan, Mihai Pelin, Ion M. Oprea, Ion C. Grecescu,
Tatiana Pokivailova, Laura Cosovanu, Viorica Moisuc, Luchian Deaconu,
Otilia Gherghe, George Corbu, Dan Radu Vlad, Alexandru Øerban, Ioan
Øerb, Mircea Muøat, Leon Kalustian ø.a.

Sfârøitul anului 1989 a deschis noi perspective istoriografiei naflionale,
iar, în acest cadru, øi celei titulesciene.

La 15 martie 1991 s°a semnat Actul de constituire a Fundafliei Europene
Titulescu.

„Obiectivul principal al Fundafliei Europene Titulescu — aøa cum este
el definit în Actul de constituire din 15 martie 1991, modificat prin Actul
adiflional, înregistrat ca legal de Judecætoria Sectorului 1, Bucureøti, la 12
martie 2002 — este de a onora memoria acestui mare jurist, diplomat øi
om politic, încurajând studiul relafliilor internaflionale contemporane,
dreptului internaflional øi organizafliilor internaflionale. Ea se va strædui sæ
menflinæ interesul pentru aceastæ personalitate istoricæ care a fost Nicolae
Titulescu øi pentru opera sa teoreticæ øi practicæ. Acest interes øi°a gæsit
expresia consacratæ în analiza acfliunilor diplomatice øi politice pe care le°a
întreprins în serviciul României, al cooperærii, pæcii øi securitæflii în Europa
øi în lume.

În acest scop, Fundaflia îøi propune:
sæ editeze opera øtiinflificæ, diplomaticæ øi politicæ a lui Nicolae Titulescu

în limbi europene de largæ circulaflie […]“. (Adrian Næstase, Nicolae Titulescu.
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Contemporanul nostru. // Notre contemporain, ediflia a doua revæzutæ øi
adæugitæ, Regia Autonomæ Monitorul Oficial, Bucureøti, 2002, pp.175,
184, 406, 414).

Statutul Fundafliei Europene Titulescu, adoptat tot la 15 martie 1991
— modificat prin Actul adiflional autentificat din 7 martie 2002 — fixa
øi el, prin articolul 4, obiectivul Fundafliei Europene Titulescu în termeni
aproape identici cu cei folosifli în Actul de constituire. (Adrian Næstase,
op. cit., pp.181, 187, 411, 415).

La 14 august 1991, Guvernul României a adoptat Hotærârea nr. 563
privind valorificarea Arhivei Ministerului Afacerilor Externe („Monitorul
Oficial al României“, Partea I, Legi, decrete, hotærâri øi alte acte, an III,
nr. 261, 21 decembrie 1991).

Articolul 8 al acestei Hotærâri prevedea:
„Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde demersurile øi mæsurile

necesare în vederea publicærii lucrærii lui Nicolae Titulescu asupra politicii
externe a României, scrisæ în 1937, în limba englezæ. Lucrarea va fi tipæritæ
în limba românæ øi în versiunea originalæ.

Se va edita, de asemenea, opera diplomaticæ completæ a lui Nicolae
Titulescu“.

La 17 octombrie 1991, George G. Potra a elaborat øi înaintat conducerii
Ministerului Afacerilor Externe øi Fundafliei Europene Titulescu Proiectul
publicærii integrale a operei politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu
(Opera politico°diplomaticæ a lui Nicolae Titulescu, în „Lumea“, nr. 28, 9
iulie 1992; Adrian Næstase, op. cit., pp. 194–199; 426–431).

Colecflia de documente privind opera politico°diplomaticæ a lui Nicolae
Titulescu urma sæ cuprindæ — potrivit Proiectului iniflial, amendat øi ame-
dabil pe parcurs — 16 volume, de cca. 400–500 de pagini fiecare, structurate
øi editate dupæ criterii øtiinflifice, similare tuturor celor folosite øi respectate
de marile colecflii de documente publicate sub auspiciile ministerelor de
Externe din flæri ca Franfla, Italia, Germania, Marea Britanie, Statele Unite
ale Americii ø.a.

Editorii îøi propun sæ publice toate actele semnificative avându°l ca
emitent direct sau asociat pe Nicolae Titulescu (în diferite ipostaze publice:
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deputat, publicist, ministru de Finanfle, trimis extraordinar øi ministru
plenipotenfliar al României la Londra, reprezentant al României la diferite
organisme internaflionale sau ca participant°delegat la diverse conferinfle
specializate, la nivel subregional, regional øi mondial, ca øi în calitate de
ministru de Externe). În mod firesc editorii vor publica toate actele
semnificative, avându°l drept autor principal sau asociat pe Nicolae Titulescu
(rapoarte, memorandumuri, aide°memoire°uri, note, circulare, telegrame,
interviuri, declaraflii, cuvântæri, conferinfle, intervenflii la tribuna inter-
naflionalæ, în plen, consilii sau comisii, ræspunsuri la interpelæri parlamentare,
decizii de numire sau revocare a unor diplomafli români, testamente, procuri,
mesaje, articole, prefefle, evocæri ale unor momente istorice øi personalitæfli
politice), precum øi actele majore (tratate, acorduri, convenflii, protocoale,
hotærâri de aderare la organisme internaflionale, acte de ratificare, hotærâri
privind organizarea sau reorganizarea Ministerului Afacerilor Stræine, de
stabilire a relafliilor diplomatice sau consulare cu diverse state, de înfiin-
flare, desfiinflare sau întrerupere a unor misiuni diplomatice øi consulare
româneøti în stræinætate, depline puteri ø.a.).

Avem convingerea cæ în culegerea de documente a cærei realizare treptatæ
o urmærim trebuie sæ°øi gæseascæ locul atât activitatea de politicæ internæ,
cât øi activitatea de politicæ externæ. Øi aceasta pentru mai multe rafliuni.
Nu se poate face o strictæ delimitare, nici de fond, nici formalæ, între aceste
douæ ipostaze, invocarea unui punct cronologic fiind totdeauna discutabilæ.
Ca om politic — membru al unui partid politic de marcæ, ca deputat în
Parlamentul României — Nicolae Titulescu s°a pronunflat în mari probleme
(reforma agraræ, reforma fiscalæ, reforma constituflionalæ), de interes naflional
øi internaflional, a promovat øi susflinut decizii majore privind ræzboaiele
balcanice, dar mai ales intrarea României de partea Aliaflilor pentru ducerea
øi victoria Ræzboiului de Reîntregire. Ca angajat prioritar într°o activitate
politico°diplomaticæ, Nicolae Titulescu nu a încetat, øi nici nu putea sæ o
facæ, sæ°øi exprime punctul de vedere, cæutat, urmat øi ascultat în probleme
de politicæ internæ (criza dinasticæ, criza economico°financiaræ, degradarea
climatului social°politic, ecloziunea curentelor øi  formafliunilor extremiste,
autoritarismul monarhiei ø.a.). Nu trebuie uitat cæ, în câteva rânduri, din

551

ZIDITOR DE IDEALURI ed2 p10_fin  10/22/08  11:07 AM  Page 551



înaltele funcflii øi îndatoriri ce le avea pe plan extern, Nicolae Titulescu a
fost chemat øi i s°a încredinflat mandatul de a forma guvernul, având ample
øi complexe consultæri, pertractæri, negocieri, purtate, de astæ datæ, de omul
politic øi diplomatul român în jurul unor chestiuni de politicæ internæ. Sunt
suficiente argumente pentru a trata omul politic integral, chiar dacæ o fafletæ
sau alta a activitæflii sale au avut ponderi diferite în anume perioade.

Nutrim speranfla cæ editarea operei politico°diplomatice a lui Nicolae
Titulescu va contribui în mod hotærâtor la descifrarea biografiei politice a
marelui om politic øi diplomat român, la evaluarea corectæ øi nuanflatæ a
efortului sæu în politica internæ, dar øi, într°o mæsuræ relevantæ — având
în vedere perioada îndelungatæ în care acesta s°a ilustrat pe scena politicæ
øi diplomaticæ româneascæ øi internaflionalæ — la punerea în luminæ a
principiilor cardinale øi obiectivelor majore ale politicii externe româneøti.
Ideile lui Titulescu privind exigenflele dezvoltærii social°economice, legali-
tatea øi moralitatea internaflionale, pacea, ræzboiul, securitatea, dezarmarea,
revizionismul, terorismul politic, cooperarea economicæ øi cultural°øtiinflificæ
internaflionalæ, abordare globalæ ca spafliu øi problematicæ, locul øi rolul
organismelor de vocaflie mondialæ în apærarea pæcii, eliminarea pericolului
de ræzboi, prevenirea øi sancflionarea agresiunii, în promovarea øi apærarea
drepturilor omului, în lichidarea særæciei, foametei, analfabetismului, bolilor
endemice, dezvoltarea conlucrærii internaflionale pentru a da øanse progre-
sului, democrafliei øi umanismului prezintæ prin conflinutul lor original øi
caracterul lor realist un deosebit interes, pæstrându°øi — în ciuda trecerii
timpului øi a tuturor atentatelor la aceste valori — deplinæ øi permanentæ
actualitate, certificându°i lui Nicolae Titulescu titlul de mare Român, mare
European, mare Contemporan.

Între adoptarea acestui program editorial øi apariflia primelor volume
consacrate lui Nicolae Titulescu s°au scurs doi ani, dincolo de care se
identificæ disfuncflii guvernamentale, dificultæfli birocratice øi financiare, ca
sæ ne limitæm la factori „obiectivi“, un asemenea proiect, øi la noi øi aiurea,
nefiind ocolit de adversitæfli mai mult sau mai puflin subtile.

În anii 1994–1996, sub egida Fundafliei Europene Titulescu, au fost
editate lucrærile: Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937),
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Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1994, 423 p. + 25 ilustraflii; Nicolae
Titulescu, Romania’s Foreign Policy (1937), Encyclopaedic Publishing House,
Bucureøti, 1994, 403 p. + 25 ilustraflii; Nicolae Titulescu, La Politique
extérieure de la Roumanie (1937), Editions Encyclopédiques, Bucureøti, 439
p. + 25 ilustraflii, toate volumele fiind îngrijite de George G. Potra øi
Constantin I. Turcu.

Elaboratæ cu peste 66 de ani în urmæ, aceastæ lucrare, cunoscutæ de unii
sub sintagma „cartea secretæ a lui Titulescu“, n°a putut fi tipæritæ pânæ în
anii 1994–1996, din cauza conjuncturilor complexe øi contradictorii,
potrivnice oricum — regimurile carlist, antonescian øi comunist — întâlnite
pe parcursul acestui întreg interval.

Timp de aproape trei decenii, în ciuda informafliilor certe cæ o asemenea
carte existase, inclusiv ca øpalturi, cercetætorii români øi cei din stræinætate
nu au avut acces la amintita lucrare, riscând sæ presupunæ cæ s°a pierdut.

În anii ’60, lucrarea Politica externæ a României a intrat în Arhiva
Ministerului Afacerilor Externe, în douæ variante øi mai multe exemplare.

O primæ variantæ, în englezæ, dupæ pærerea noastræ un original, în trei
exemplare, a fost încredinflatæ Ministerului Afacerilor Externe, în 1965,
alæturi de numeroase documente øi fotografii, de unul dintre cei mai apro-
piafli colaboratori, Savel Rædulescu, profesor universitar, subsecretar de stat
la Ministerul Afacerilor Stræine, executor testamentar al marelui dispærut.

O a doua variantæ, în englezæ, dupæ pærerea noastræ un original, în douæ
exemplare, reprezintæ de fapt textul definitiv al lucrærii, în care sunt inserate
toate observafliile, adnotærile øi corijærile lui Nicolae Titulescu. Aceastæ
versiune, în douæ exemplare, a intrat în posesia Ministerului Afacerilor
Externe al României, prin achiziflionarea, cu forme legale, în 1968, la Paris,
împreunæ cu alte documente diplomatice româneøti, de la doamna Maria
(Marize) Neniøor (næscutæ Iuca), prima soflie a lui Gheorghe (Georgel)
Neniøor, nepot de soræ al lui Nicolae Titulescu.

În 1995, Fundaflia Europeanæ Titulescu a avut øansa, graflie amabilitæflii
domnului Gilbert Monney Câmpeanu, sæ intre în posesia textului francez
al lucrærii lui Nicolae Titulescu. Potrivit informafliilor ce ni s°au dat, textul
a ræmas, dupæ moartea lui Nicolae Titulescu, în arhiva personalæ a diplo-
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matului român George Anastasiu, care primise încæ din 1935, din partea
ministrului de Externe al flærii noastre, sarcina de a°i strânge øi ordona toate
înscrisurile necesare unor eventuale memorii.

Analiza criticæ a versiunilor dovedeøte cæ textul în limba francezæ a servit
drept bazæ textului în limba englezæ.

Debutul colecfliei, atât de încurajator, n°a avut o continuare la fel de
fericitæ. În ciuda interesului manifestat de îngrijitorii colecfliei, a faptului
cæ s°a procedat la pregætirea øi definitivarea altor volume ce figurau în
Proiectul aprobat al Operei politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu, timp
de câfliva ani n°a mai apærut niciunul dintre ele. S°au dat explicaflii øi se
mai pot adæuga încæ. Cert este cæ nu au operat considerente politice, ci
mai ales schimbæri de echipæ, birocraflia øi nu în ultimul rând diletantismul
øi dezinteresul unor persoane care au fæcut ca Fundaflia Europeanæ Titulescu
sæ nu°øi mai exercite toate funcfliile, dintre care cea de editor în primul rând.

Aøa fiind, nu se poate spune însæ cæ în România a încetat sæ se mai publice
documente, articole, studii, lucræri consacrate lui Nicolae Titulescu.

La mijlocul anilor ’90, în colecflia „Biblioteca de istorie contemporanæ
a României“, a apærut volumul Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace
(ediflie îngrijitæ de George G. Potra øi Constantin I. Turcu; studiu introductiv
de George G. Potra), Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 1996, 727 p.+ 38
ilustraflii. 

Discursurile, cuvântærile, conferinflele lui Nicolae Titulescu ocupæ un
loc aparte în oratoria româneascæ.

Includerea sa de timpuriu în prestigioasa Antologie a oratoriei româneøti
realizatæ în anul 1944 de V.V. Haneø certificæ înalta apreciere pe care
contemporanii o acordau altitudinii ideatice øi frumuseflii stilistice ale
intervenfliilor publice având drept autor pe marele om politic øi diplomat
român.

Prezenfla lui Nicolae Titulescu în acest plan se întinde pe mai mult de trei
decenii, mai exact de la 20 decembrie 1913 — primul sæu discurs în Adu-
narea Deputaflilor — pânæ la 27 iunie 1937 — ultima sa conferinflæ flinutæ
la Bordeaux, la Congresul Asociafliei Mutilaflilor øi Foøtilor Combatanfli.
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Nu dispunem de o listæ completæ øi exactæ a tuturor intervenfliilor publice
ale lui Nicolae Titulescu. Putem afirma însæ cu certitudine cæ marile sale
discursuri, cuvântæri øi conferinfle au fost identificate, în ciuda faptului cæ
sunt ræspândite în numeroase arhive din flaræ øi, mai ales, din stræinætate,
ca øi în publicaflii româneøti øi stræine greu accesibile.

Din perspectiva publicærii întregii opere politico°diplomatice a marelui
bærbat de stat român o cercetare exhaustivæ a acestei laturi a activitæflii sale
se impune în mod stringent.

La capætul unei cercetæri îndelungate øi a unui efort de selecflie care a
ridicat nu pufline întrebæri, editorii s°au oprit asupra unui numær de 22 in-
tervenflii publice.

Criteriile de selecflie au avut în vedere, în mod firesc, importanfla acestor
intervenflii, precum øi ilustrarea întregului interval temporal øi a întregului
spafliu geografic în care s°a manifestat.

Cititorii acestui volum au putut remarca preocuparea editorilor pentru
cuprinderea întregii perioade de manifestare a ilustrului nostru înaintaø øi,
în mod indiscutabil, pentru editarea tuturor marilor discursuri, cuvântæri
øi conferinfle, apreciate de cætre titulescologi ca fiind în cel mai înalt grad
ilustrative pentru bogæflia øi originalitatea ideilor lui Nicolae Titulescu.

Densitatea prezenflelor sale în acest plan este inegalæ în timp. Potrivit
informafliilor de care dispunem, segmentele temporale cele mai dense din
acest punct de vedere sunt anii 1913–1915, 1929–1931, 1933–1936, 1937.

Faptul cæ Nicolae Titulescu s°a putut manifesta pe acest teren øi
dupæ°eliminarea sa nedreaptæ øi dæunætoare din Guvernul României, la 29
august 1936, atestæ prefluirea pe care i°o acordau unele cercuri politice,
academice øi opinia publicæ din diverse flæri, dovedind încæ o datæ øi încæ
o datæ cæ ecoul discursurilor øi conferinflelor sale nu era legat în mod direct
de calitæflile sale oficiale, ci era întotdeauna un reflex al punctelor de vedere
exprimate, al coerenflei gândirii, al soliditæflii argumentelor, al arhitecturii
democrafliei, al patetismului pledoariei, al perfecfliunii formei.

S°a afirmat — øi pe bunæ dreptate — cæ marile idei ale lui Nicolae
Titulescu îøi pæstreazæ, în ciuda trecerii timpului, o inalterabilæ actualitate.
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Selecflia oferitæ atunci — reunind luæri de poziflie în problemele unitæflii
naflionale øi integritæflii teritoriale, independenflei øi suveranitæflii flærii,
dezvoltærii relafliilor bilaterale, politice, economice, culturale øi umane,
spiritualizærii frontierelor, ale construcfliei unui sistem viabil de securitate
regionalæ øi continentalæ, ale raportului dintre securitate øi dezarmare, ca
øi dintre revizionism øi terorism, ale contracarærii curentelor øi politicilor
extremiste øi totalitare, ale consolidærii organizafliilor de vocaflie universalæ,
ale prezerværii pæcii øi preîntâmpinærii ræzboiului — nu face decât sæ confirme
în mod strælucit o asemenea afirmaflie.

Demersul care a condus la apariflia volumului Pledoarii pentru pace se
distinge de altele precedente prin câteva elemente de substanflæ.

Pentru prima datæ au fost reunite în acest volum doar discursuri, cuvântæri
øi conferinfle, ceea ce îl deosebeøte de experienflele, færæ doar øi poate utile,
pe care le°au reprezentat la vremea lor volumele Nicolae Titulescu. Documente
diplomatice, Editura Politicæ, Bucureøti, 1967 øi Nicolae Titulescu.
Discursuri, Editura Øtiinflificæ, Bucureøti, 1967, care, pe lângæ discursuri,
cuvântæri, conferinfle au inclus interviuri, declaraflii de presæ, comunicate
de presæ — indiscutabil acte importante, care deøi flin de sfera manifestærii
publice nu au nicio legæturæ cu oratoria — ca øi documente de alt gen,
care flin de laboratorul intim al oricærei cancelarii diplomatice, precum
telegrame, note, rapoarte, memorandumuri ø.a.

Aøa fiind, el are o evidentæ øi deplinæ coerenflæ.
Volumul cuprinde pentru prima datæ conferinflele flinute de Nicolae

Titulescu în Marea Britanie în vara anului 1937, cunoscute pânæ atunci
doar prin relatærile fragmentare øi reduse ca dimensiuni, pe care presa celei
de°a doua jumætæfli a deceniului al patrulea le°a inclus în condifliile de
manifestæ ostilitate a cercurilor guvernante de la Bucureøti.

Aøa fiind, volumul Pledoarii pentru pace are un conflinut în mare mæsuræ
inedit, accentuând caracterul de restituire documentaræ øi sporindu°i cota
de interes.

În fiecare dintre cazuri au fost cercetate arhivele øi publicafliile, româneøti
øi stræine, pentru a descoperi piesele originale, eliminând, pe bazæ de
confruntare, formulele primare sau prelucrærile de presæ în scopul unor redæri
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abreviate. Aceastæ operafliune s°a impus cu atât mai mult cu cât nu în toate
cazurile am putut intra în posesia versiunii autorizate de cætre Nicolae
Titulescu.

Dorinfla de a nu altera în niciun fel frumuseflea expresiei i°a determinat
pe editori sæ includæ în toate cazurile textul original øi traducerea lui. Din
cele 22 de discursuri, cuvântæri øi conferinfle, unul a fost rostit în limba
românæ, 7 în limba englezæ, 13 în limba francezæ øi unul în limba germanæ.
Pentru discursul Inima României nu am dispus de o traducere în limbi
stræine, astfel cæ l°am însoflit de o traducere de primæ apariflie în limba
englezæ. În cazul conferinflei Progresul ideii de pace, al cærei text în limba
englezæ nu a fost gæsit pânæ în prezent (existæ riscul sæ se fi pierdut) am
procedat la includerea unei traduceri în limba englezæ, limbæ în care cu
siguranflæ a fost rostitæ.

Din rafliuni metodologice fiecare dintre textele în limba românæ a fost
aøezat lângæ textul în limba stræinæ respectivæ, permiflând duble confruntæri,
atât pentru români, cât øi pentru stræini (în special romaniøti).

Volumul asiguræ astfel o cameræ de rezonanflæ infinit mai mare
discursurilor, cuvântærilor øi conferinflelor titulesciene, oferind un
extraordinar material de studiu deopotrivæ istoricilor, juriøtilor, politologilor
øi stiliøtilor.

În afara cazurilor în care discursurile, cuvântærile øi conferinflele respective
au intrat în istoria oratoriei româneøti cu titluri date de însuøi Titulescu
— Politica øi pacea, Dinamica pæcii, Societatea Nafliunilor øi minoritæflile,
Progresul ideii de pace, România øi revizuirea tratatelor, Ordinea în gândire
— pe toate celelalte le°am titrat cu sintagme titulesciene, proprii fiecærui
discurs, esenflializând metaforic fiecare demers în parte.

Se asiguræ astfel textelor cuprinse în volum un plus de diversitate øi
plasticitate, sporind puterea de atracflie a fiecærui demers.

Editorii øi°au propus øi au realizat o confruntare a traducerilor, fie cæ
este vorba de traducerea din englezæ, francezæ øi germanæ în limba românæ,
fie cæ este vorba de retroversiunea din românæ în una din limbile mai sus
citate. În cazul traducerilor în limba românæ, publicate la vremea respectivæ,
multe dintre ele în ziare øi reviste din flaræ, s°a intervenit masiv, textele având
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numeroase inadvertenfle date de transmiterea lor parazitatæ din stræinætate
în România, de traducerea græbitæ øi adesea superficialæ impusæ de exigenflele
publicærii operative, de la o zi la alta, de culegerea plinæ de greøeli øi omisiuni.
Intervenfliile au fost fæcute cu mare prudenflæ, manifestând grijæ deosebitæ
pentru restituirea sintagmelor titulesciene øi pentru pæstrarea limbajului de
epocæ.

Volumul îøi are astfel asiguratæ o acuratefle mai mare decât toate prece-
dentele în materie. Se impun a fi menflionate, în cadrul preocupærilor titu-
lesciene, lucrærile semnate de Valeriu Florin Dobrinescu: Titulescu øi Marea
Britanie, Editura Moldova, Iaøi, 1991, 220 p. øi Titulescu, Antonescu øi
relafliile anglo°române din anii ’20, Editura Neuron, Focøani, 1995, 154 p.
Autorul fructificæ cu sagacitate øi rigoare frecvente øi îndelungate cercetæri
în arhivele britanice, americane øi româneøti, dându°ne studii aprofundate
privind relafliile româno°britanice, la care adaugæ documente inedite, având
legæturi directe sau indirecte cu persoana, viafla øi activitatea lui Nicolae
Titulescu: 85 de documente în primul volum, 30 de documente în al doilea
volum, ambele citate mai sus. Aportul editorului la cunoaøterea fondului
documentar Nicolae Titulescu este valoros øi acoperæ un segment în cea
mai mare parte neinvestigat, care fundamenteazæ cercetærile de pânæ acum
øi altele noi posibile, atât privind relafliile bilaterale ale celor douæ flæri, cât
øi prezenfla øi acfliunea lui Nicolae Titulescu în spafliul politic, economic øi
cultural britanic.

Trecând în revistæ demersurile întreprinse în anii ’90 pentru tipærirea
documentelor privind pe Nicolae Titulescu, ne oprim sumar øi asupra
lucrærilor lui Ion Grecescu, Nicolae Titulescu. Documente confidenfliale,
Editura Academiei Române, Bucureøti, 1992, 176 p. øi Nicolae Titulescu.
Basarabia pæmânt românesc, Editura Rum°Irina, Bucureøti, 1992, 136 p.
„Volumul de faflæ — afirmæ autorul în prima lucrare citatæ de noi — cu-
prinde unele din memoriile, rapoartele øi scrisorile cu caracter confidenflial
prezentate sau trimise øefului statului øi primului°ministru al României de
cætre Nicolae Titulescu în timp ce funcfliona ca ministru al Afacerilor Externe
øi mai ales dupæ înlæturarea sa din aceastæ funcflie. Fragmente, extrase sau
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citate din aceste documente au fost inserate de diverøi cercetætori în lucrærile
lor, însæ publicarea în întregime a acestora nu s°a putut face decât în prezent.“

Afirmaflia este cel puflin inexactæ.
Unele din aceste documente fuseseræ publicate cu ani în urmæ, fie în

flaræ, fie în stræinætate: Memoriul adresat de cætre Nicolae Titulescu Regelui
Carol al II°lea în legæturæ cu Proiectul Pactului celor Patru Puteri, 9 aprilie
1933 — de cætre Dinu C. Giurescu, La diplomatie roumaine et le Pacte des
Quatre (1933), în „Revue Roumaine d’Histoire“, tom III, nr.1, 1969, pp.
77–102; Memoriul adresat de cætre Nicolae Titulescu Regelui Carol al II°lea
privind relafliile româno°sovietice, sfârøitul anului 1939–începutul anului
1940 — în Antonescu, mareøalul României øi ræzboaiele de întregire, vol.III
(mærturii øi documente îngrijite de Iosif Constantin Drægan), Editura
Nagard, Milano, 1989, pp. 44–76; Scrisoarea trimisæ de cætre Nicolae
Titulescu lui Winston Churchill, prim°ministru al Marii Britanii, 10 decem-
brie 1940 — în Titulescu øi strategia pæcii, Editura Junimea, Iaøi, 1982,
pp. 467–470; Deplinele puteri acordate de cætre guvernul român lui Nicolae
Titulescu pentru semnarea unui pact de asistenflæ mutualæ cu Uniunea
Sovieticæ, 14 iulie 1936 — în Nicolae Titulescu. Documente diplomatice,
Editura Politicæ, Bucureøti, 1967, pp. 796–797; Textul protocolului Nicolae
Titulescu–Maksim Litvinov privind Pactul de asistenflæ mutualæ româno°so-
vietic, 21 iulie 1936 — de cætre Jacques de Launay, Titulescu et l’Europe,
Editions Byblos, Nyon, 1976, pp. 155–158, de cætre Gheorghe Zaharia,
Constantin Botoran, Politica de apærare naflionalæ a României în contextul
european, Editura Militaræ, Bucureøti, 1981, p. 389 øi de cætre Valeriu Florin
Dobrinescu, Bætælia pentru Basarabia, Editura Junimea, Iaøi, 1991, pp. 193–194;
Testamentul lui Nicolae Titulescu prin care solicitæ sæ fie îngropat la Braøov,
5 ianuarie 1940 — de cætre Grigore Geamænu, Testamentul politic al lui
Nicolae Titulescu, în „Magazin Istoric“, an XV, nr. 9, septembrie 1981, pp.
8–11, 61, øi Grigore Geamænu, Nicolae Titulescu’s Political Testament, în
„Romania Today“, nr. 1, ianuarie 1982, pp. 47–49.

La împlinirea a 120 de ani de la naøterea marelui nostru înaintaø, Fundaflia
Europeanæ Titulescu i°a adus un vibrant omagiu, publicând Albumul Nicolae
Titulescu, un mare Român, un mare European, un mare Contemporan (o
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restituire foto°documentaræ realizatæ de George G. Potra, Cristina Pæiuøan
øi Dumitru Preda; cuvânt înainte de Adrian Næstase), Bucureøti, 2002, 453
p. (in folio).

Adeværatæ istorie în imagini a ilustrului nostru compatriot, acest album
este o necesaræ øi fericitæ complementaritate a operei scrise de omul politic
øi diplomatul român — pe care Fundaflia Europeanæ Titulescu øi°a propus
øi o urmæreøte în integralitatea ei — øi a culegerilor de documente,
antologiilor øi exegezelor tot mai numeroase, elaborate øi editate în flaræ øi
în stræinætate în ultimele câteva decenii.

Albumul se întemeiazæ pe munca anevoioasæ, de investigare øi cercetare
efectuatæ în arhive, biblioteci, anticariate, în colecflii particulare, în flaræ øi
stræinætate, øi fructificæ rezultatele identificærii øi selecfliei unei mari cantitæfli
de material foto°documentar, din fonduri care — în nu pufline cazuri —
au fost øi continuæ sæ nu fie aranjate dupæ rigorile fototecilor de specialitate
(având, mai grav încæ, referinfle pline de inadvertenfle), acoperind aproape
un secol de istorie, gândul øi fapta, viafla øi moartea, contemporaneitatea
øi posteritatea lui Nicolae Titulescu.

În ciuda cæutærilor, în Album nu se regæsesc unele segmente ale prezenflei
øi activitæflii sale în spaflii temporale øi geografice substanfliale, fie cæ mærturiile
au fost pierdute sau distruse în timp, cæ ræmân rætæcite în fonduri ce nu
au cunoscut prelucrarea arhivisticæ øi, ca atare, nu au fost puse la dispoziflia
nici mæcar a cercetætorului, fie cæ egoismul le oculteazæ, cu efecte dæunætoare
asupra efortului nostru de reconstituire integralæ.

În spafliul românesc, mulfli dintre oamenii politici øi diplomaflii români
ai perioadei interbelice au fost lipsifli, la arestare, în crunflii ani ai stali-
nismului, de o mare parte a înscrisurilor øi fotografiilor lor — adeseori chiar
în totalitate —, familiile lovite de nenorocire, nu pufline, procedând la
distrugerea a tot ceea ce le mai ræmæsese, pentru a nu fi invocate ca probe
incriminatorii în procesele ce li se înscenaseræ.

Documentele lui Nicolae Titulescu — inclusiv materialul iconografic
— au avut ele însele un destin cel puflin ciudat, o traiectorie care nici pânæ
astæzi nu poate fi reconstituitæ cu exactitate, aflându°se nu doar în arhive
øi biblioteci publice din România, ci øi în stræinætate, ale cæror fonduri din
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perioada respectivæ sunt uneori închise sau doar restrictiv deschise, pe de
o parte, øi în colecflii particulare, în care adesea moøtenitorii nu øtiu ce au
øi cum ar trebui sæ procedeze cu aceste mærturii, pe de altæ parte.

În ciuda celor peste 600 de imagini reunite în Album, editorii au încercat
pærerea de ræu de a nu fi putut include secvenfle de la întâlnirile lui Nicolae
Titulescu cu: preøedintele SUA, Calvin Coolidge; cu secretarul de Stat
american Frank Billings Kellogg; de la prezentarea scrisorilor de acreditare
Regelui Marii Britanii, George al V°lea; de la convorbirile cu Winston
Churchill, Ramsay MacDonald, Austen Chamberlain, Edgar Algernon
Robert Cecil of Chelwood, Samuel John°Guerney Hoare of Templewood,
Arthur Henderson, Edward Wood Halifax, Robert Anthony Eden of Avon,
Frederick William Leith°Ross, Otto Niemeyer; de la primirea de cætre
preøedintele Franflei, Albert Lebrun øi de la alte contacte øi convorbiri cu
Philippe Berthelot øi Alexis Léger Léger; de la discufliile cu Salazar øi
Mussolini; de la convorbirile cu preøedintele Turciei, Kemal Atatürk sau
cu Regele Iugoslaviei, Alexandru I Karadjordjeviç; de la primirea de cætre
Papa Pius al XI°lea øi Negusul Etiopiei, Haile Selassie; de la complexele øi
frecventele schimburi de opinii cu Eric Drummond øi Joseph Avenol,
secretari generali ai Societæflii Nafliunilor; de la onorarea sa cu titlul de doctor
honoris causa al Universitæflii din Atena; de la conferinflele flinute la Academia
Diplomaticæ Internaflionalæ, Camera Comunelor, Universitæflile de la
Cambridge øi Oxford, de la întâlniri cu multe, multe ale personalitæfli.

Albumul, primul de acest fel de la noi, reprezintæ o construcflie organicæ,
reunind un relevant eseu semnat de preøedintele Fundafliei Europene Titulescu,
prof. univ. dr. Adrian Næstase; o amplæ evocare a reperelor temporale øi
acflionale ale demersului ce a dus la apariflia lucrærii; setul masiv de
foto°documente, ce beneficiazæ de explicaflii øi repere bibliografice toate în
limbile românæ, francezæ øi englezæ, în fine, restituiri genealogice.

Construcflie deopotrivæ riguroasæ øi imaginativæ, Albumul, prin el însuøi
un document, reconstituie, cu o fluenflæ aproape filmicæ, biografia indi-
vidualæ øi cea publicæ, intelectualæ øi politicæ, a marelui dispærut, viafla,
moartea øi posteritatea sa, cu oamenii øi locurile sale, cu ineditul øi parfumul
lor de epocæ, peste care timpul a trecut nemilos.
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Albumul restituie celor de azi — intelectuali sau oameni de rând,
politicieni sau diplomafli, tineri sau mai puflin tineri, români øi stræini —
itinerarii ale cunoaøterii, tensiuni øi confruntæri, pagini ale luptei cu blocaje
egoiste sau conservatoriste, cu interese înguste sau ostile, ale succesului øi
descurajærii, momente ale victoriei øi înfrângerii træite de conaflionalul nostru,
investit cu misiunea de luptætor pentru demnitatea øi dreptatea neamului
românesc.

În acelaøi An Titulescu, sub egida Fundafliei Europene Titulescu, s°a
adæugat restituirilor de documente, publicate anterior, volumul Pro øi contra
Titulescu (selecflie, cuvânt înainte, note biografice, adnotæri øi explicaflii, indice
de nume de George G. Potra), Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 2002, 687 p.

Acesta reuneøte 284 mærturii, având ca autori doar contemporani ai lui
Nicolae Titulescu; øefi de stat, prim°miniøtri români øi stræini, nu puflini
miniøtri de Externe, alfli membri ai echipelor guvernamentale, øefi de partid,
oameni politici de la extrema stângæ pânæ la extrema dreaptæ, din România,
dar øi din democrafliile occidentale, din regimurile totalitare sau profasciste
ø.a., diplomafli prestigioøi, oameni de øtiinflæ øi culturæ, ziariøti, creatori de
opinie, figuri proeminente ale organizafliilor cu vocaflie de universalitate.

Noutatea øi originalitatea volumului constæ, înainte de toate, în faptul
cæ, pentru prima oaræ, personalitatea øi opera lui Nicolae Titulescu sunt
prezentate din perspective contradictorii aparflinând partizanilor, colabo-
ratorilor øi susflinætorilor, guvernanfli sau nu, pe de o parte, opozanflilor øi
adversarilor din interior øi exterior, pe de altæ parte, sub semnæturi dând
expresie unei palete de orientæri øi interese politice, economice øi militare
foarte diverse. Dispare, dintr°o asemenea perspectivæ, o unilateralitate
dæunætoare, redând cercurilor øtiinflifice øi opiniei publice un om politic
øi diplomat viu, care a fost chemat sæ urmæreascæ o linie naflionalæ, în
condifliile unei confruntæri permanente cu diverse partide, facfliuni, grupæri
sau persoane care s°au înscris pe un larg diapazon de atitudini øi poziflii,
færæ a cæror cunoaøtere nu s°ar putea înflelege tensiunea, dramatismul øi
tragismul destinului politic al marelui nostru înaintaø.

Au væzut astfel lumina tiparului — dintr°o asemenea perspectivæ øi pentru
a reconstitui tocmai o asemenea proiecflie — aprecieri øi poziflii provenind
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dintr°o mare diversitate de surse: telegrame, rapoarte, memorandumuri,
scrisori, însemnæri zilnice, amintiri, memorii, interviuri, declaraflii, inter-
pelæri øi intervenflii parlamentare, articole øi comentarii de presæ ø.a.

Alæturându°se celor editate (uneori redate fragmentar), abuziv citate øi
defectuos reproduse, mai ales în cazul unor traduceri, sau puflin cunoscute,
mærturiile nou introduse în circuitul public larg — în marea lor majoritate
inedite — reintegreazæ imaginea noastræ despre lume øi actorii ei, aducând
în prim°plan interese, tensiuni, conflicte, valori, virtufli, tare politice øi
morale.

În mod deliberat editorul a læsat cititorului, specialist sau nu, revelaflia
uneia sau alteia dintre mærturii, propria judecatæ, posibilitatea de a compara
sursele øi evaluærile, de a le confrunta valoarea øi autenticitatea, importanfla
lor ca izvor pentru cercetærile istorice øi literare.

Analistului øi criticului nu le vor scæpa valoarea documentaræ a acestui
volum, în care a predominat preocuparea de a surprinde øi aduce o selecflie
cât mai largæ de voci, curente, poziflii, atitudini, înscrise pe o gamæ largæ
de genuri, în care se regæsesc analize øi comentarii, elogii pline de cælduræ
umanæ øi diatribe færæ rezerve, pagini poematice sau de pamflet. Pagini
memorabile, oriunde s°ar afla, care se citesc cu o plæcere indicibilæ sau doar
cu interes, sub semnæturi nedrept ignorate sau prea puflin cunoscute.

În acest an, sub egida Fundafliei Europene Titulescu, a væzut lumina
tiparului culegerea de documente Nicolae Titulescu–Nicolae Raicoviceanu.
Mærturiile unei prietenii (editat de Emil Pæunescu, Nicolae Petrescu, George
G. Potra), Bucureøti, 2003, 221 p. + 21 ilustraflii. Volumul reuneøte mai
întâi 8 texte memorialistice, pe care Nicolae Raicoviceanu le°a consacrat
lui Nicolae Titulescu, dintre care 7 se pæstreazæ în acelaøi caiet°manuscris
øi se referæ la perioada 1913–1936. În acelaøi volum, a fost publicatæ
corespondenfla primitæ de Nicolae Raicoviceanu de la soflii Nicolae øi
Ecaterina Titulescu, care însumeazæ 103 piese (57 scrisori, 38 telegrame,
5 bilete øi 3 cærfli poøtale ilustrate, din care 9 au fost expediate de Ecaterina
Titulescu). Din pæcate, din corespondenfla trimisæ de Nicolae Raicoviceanu
pentru „Patronul“ sæu nu au fost depistate pânæ în prezent decât 12 piese
(4 scrisori øi 8 telegrame). Lotul de documente editat este completat cu 2
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declaraflii de avere, un proces-verbal øi o adresæ. Acest segment de corespon-
denflæ, totalizând 119 piese, acoperæ cronologic intervalul 1918–1940.

În marea lor majoritate inedite, piesele reunite în acest volum, desfæøurate
pe un arc temporal de peste douæ decenii, se referæ la un evantai larg de
probleme, personale øi oficiale. Prin numeroasele øi substanflialele informaflii
necunoscute, la care textele oficiale nu fac decât rareori referiri, aceste
documente permit (re)scrierea unor momente sau segmente de existenflæ,
reconsiderarea øi completarea unor pagini consacrate biografiei private øi
politice a lui Nicolae Titulescu.

Activizarea relafliilor profesionale øi colegiale cu cercetætori din domeniul
istoriei politicii externe øi diplomafliei româneøti, sub auspiciile Fundafliei
Europene Titulescu, deschide noi orizonturi investigærii øi fructificærii
fondurilor sau pachetelor documentare Titulescu aflate în mai multe centre
din flaræ. Se prefigureazæ într°un termen rezonabil alcætuirea øi editarea unor
volume de documente privind relafliile lui Nicolae Titulescu cu Savel
Rædulescu, George Oprescu, Constantin Viøoianu øi nu numai, existând
suportul faptic øi ideatic pentru a putea afirma posibilitatea publicærii unor
culegeri similare privind prietenia dintre Titulescu øi Raicoviceanu, cu aceeaøi
convingere cæ ele vor îmbogæfli substanfla aprecierilor datorate exegeflilor
titulescieni privind evenimente, personalitæfli, relaflii oficiale sau personale,
ecouri øi reacflii, împliniri øi insuccese, sau, pe deasupra tuturor, dimen-
siunea intelectualæ øi moralæ a vieflii unui om care a træit cu o intensitate
færæ egal istoria øi politica veacului sæu.

Preocuparea noastræ pentru editarea documentelor Nicolae Titulescu
existente în România a fost dublatæ în timp de stæruitoarea cercetare a unor
arhive din stræinætate øi de efortul de a le aduce acasæ în flaræ, în original
sau în copii, dupæ posibilitæfli.

Demersurile Fundafliei Europene Titulescu întreprinse în acest sens se
adaugæ în mod fericit acfliunilor similare urmærite cu succes în anii anteriori
de Ministerul Afacerilor Externe  øi Arhivele Naflionale ale României.

În toamna anului 2002, domnul doctor Gilbert Monney Câmpeanu,
cetæflean elveflian de origine românæ, a donat Fundafliei Europene
Titulescu un important pachet de documente privind pe omul politic øi
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diplomatul român. Prin actul semnat la 26 octombrie 2002, la Vétroz
(Elveflia), între Gilbert Monney Câmpeanu, ca donator, øi directorul
Fundafliei Europene Titulescu, ca donatar, au fost preluate øi aduse în aceeaøi
lunæ în România un total de 1 630 pagini°document (telegrame, note perso-
nale, note de convorbiri, memorandumuri, declaraflii de presæ, discursuri
ø.a.) øi 425 scrisori adresate lui Nicolae Titulescu de personalitæfli române
øi stræine, elaborate în perioada 1923–1931, toate piesele fiind originale øi
în cvasitotalitatea lor inedite.

Printre scrisorile øi telegramele trimise lui Nicolae Titulescu, intrate în
posesia noastræ, gæsim înscrisuri semnate de: Regina Maria a României,
Patriarhul Miron Cristea, Alexandru Averescu, Ion I.C. Brætianu, I.G. Duca,
Vintilæ I.C. Brætianu, Nicolae Iorga, Iuliu Maniu, G.G. Mironescu, Barbu
Øtirbey, C.I.C. Brætianu, Ion Mihalache, Virgil Madgearu, dr. N. Lupu,
Victor Slævescu, dr. Constantin Angelescu, Ion Inculefl, dr. Ion Costinescu,
Stelian Popescu, general Traian Moøoiu, Mihai Popovici, Virgil Potârcæ,
Sever Bocu, Constantin Hiott, Gheorghe Buzdugan, colonel Ion
Antonescu, colonel Constantin Sænætescu, general Paul Anghelescu, general
Dumitru Iliescu, general I. Dumitrescu, Ion Cantacuzino, Ion Mitilineu,
Dimitrie I. Ghyka, Grigore Gafencu, Constantin Viøoianu, Nicolae
Petrescu°Comnen, Mihail R. Sturdza, Vespasian V. Pella, Constantin
Diamandy, Carol (Citta) Davila, Ion Lugoøianu, Viorel Virgil Tilea,
Alexandru Zeuceanu, Alexandru N. Lahovary, Alexandru Cretzianu,
Dimitrie N. Ciotori, Henri Catargi, Alexandru Gurænescu, Mihai Arion,
Alexandru Telemaque, Dimitrie Dræghicescu, Constantin Laptew, Mitiflæ
Constantinescu, Victor Bædulescu, C.G. Dissescu, Dimitrie Gusti, Vasile
Pârvan, Ion Bianu, Onisifor Ghibu, Sextil Puøcariu, Alexandru Lapedatu,
Dimitrie Negulescu, G.G. Longinescu, Barbu Dimitrescu, Constantin
Hamangiu, Mircea Djuvara, I. Ræducanu, Anastase Simu, Eliza Brætianu,
Martha Bibescu, Elena Væcærescu, Irina Procopiu, Alexandrina Cantacuzino,
Cincinat Pavelescu, Louis Steurmann, Benno Bræniøteanu, Regina Olga a
Greciei, Eric Drummond, Erik Colban, Vernon Bartlett, Pierre Comert,
Mineichiro Adatci, José Gustavo Guerrero, Edouard Herriot, Joseph
Paul°Boncour, François Poncet, Robert Coulondre, Eugène Lautier,
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H. Franklin°Bouillon, Gabriel Puaux, Henri Bonnet, Aimé de Fleuriau,
Madeleine Brisson, Louise Weiss, Ramsey MacDonald, Austen Chamberlain,
Robert Grey, Lord Cecil, Winston Churchill, F.W. Leith°Ross, Philip
Noel°Baker, R.W. Seton°Watson, Harold Nicolson, Wickham Steed,
Charles Upson Clark, Ifor L. Evans, D. Madge, Otto Niemeyer, Gustav
Stresemann, Dino Grandi, Giuseppe Volpi di Misurata, Eleutherios
Venizelos, Nikolaos Politis, Jan Garrigue Masaryk, Frank Billings Kellogg,
Joseph de Fontenay, A.F. Frangulis, R.N. Coudenhove°Kalergi, Lucien Wolf
ø.a., pe care le°am menflionat dincolo de orice rigori formale sau de fond.

Timp de 40–50 de ani, aceste documente au fost deflinute de domnul
George Anastasiu (1905–1992), diplomat român de carieræ, licenfliat în drept
al Universitæflii din Bucureøti øi diplomat al Academiei de Drept Inter-
naflional de la Haga. În 1934, George Anastasiu a fost chemat ca øef de
cabinet al lui Nicolae Titulescu. În toamna anului 1935, aflat în vacanflæ
la Cap Martin, Nicolae Titulescu — de acord cu Ecaterina Titulescu, Savel
Rædulescu, Nicolae Raicoviceanu — a încredinflat lui George Anastasiu
sarcina de a°i clasa toate înscrisurile sale în scopul redactærii ulterioare de
cætre „Patron“ a unor eventuale memorii. În anii urmætori, rând pe rând,
din partea lui Nicolae Titulescu personal øi ulterior din partea Ecaterinei
Titulescu øi a lui Ion Burcæ (la cererea Ecaterinei Titulescu), George
Anastasiu a primit noi øi noi documente, constituind un fond compact,
cuprinzând o mare cantitate de piese în original, dar øi în copie. Dinamica
intrærilor øi ieøirilor din acest fond, ca surse øi destinaflii, poate constitui
subiectul unei abordæri øi unei prezentæri distincte. O mare parte din
documentele Nicolae Titulescu, care au fost un timp în custodia lui George
Anastasiu (øi amintim doar cele 187 caiete personale, format mare, aparfli-
nând fostului om politic øi diplomat român), au ajuns prin decizia Ecaterinei
Titulescu — greu de spus dacæ prin vânzare sau donaflie — la The Hoover
Institution on War, Revolution and Peace, Hoover Archives, Stanford
University, Palo Alto, California, SUA. La 26 septembrie 1986, George
Anastasiu a desemnat ca moøtenitor al tuturor bunurilor sale din Elveflia
(inclusiv cele privind pe Nicolae Titulescu) pe domnul doctor Gilbert
Monney Câmpeanu.
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Documentele donate pe aceastæ cale Fundafliei Europene Titulescu au
fæcut deja obiectul unor prezentæri publice øi sunt integrate, treptat, în
volumul de faflæ øi în cele în pregætire, în funcflie de perioada avutæ în vedere. 

Volumul pe care îl supunem atenfliei specialiøtilor øi marelui public
acoperæ primul mandat ca ministru de Externe al lui Nicolae Titulescu
(6 iulie 1927–30 iulie 1928).

Oricare dintre cititori ar putea pune întrebarea: de ce acesta øi nu altul?
De ce aceastæ perioadæ øi nu alta?

Înainte de toate, editorii flin sæ afirme hotærârea øi dorinfla lor de a urmæri
øi aplica întregul program de publicare a Operei politico°diplomatice a lui
Nicolae Titulescu, programul suferind, aøa cum afirmam ceva mai sus,
amendæri care privesc încadrarea cronologicæ de cætre unul sau altul dintre
volume. Rafliunile pentru care ne°am oprit acum asupra acestui segment
temporal sunt multiple. Prima dintre ele — øi cea mai importantæ — este
cæ acest volum reflectæ o perioadæ cu adeværat substanflialæ øi relevantæ a
activitæflii sale politico°diplomatice. O a doua ar putea fi aceea cæ, dupæ
lucrarea lui Nicolae Titulescu, Politica externæ a României (1937) (în cele
trei versiuni), publicarea volumului de faflæ se impunea cu prioritate. În
fine, o spunem cu toatæ sinceritatea, câteva volume acoperind alte perioade
aøteaptæ documente din unele surse externe, identificate dar neintrate în
posesia noastræ, din motive care ne depæøesc, pe de o parte, iar altele urmeazæ
abia sæ fie puse în lucru, pe de altæ parte, resursele umane øi materiale de
care dispunem fiind limitate. 

Sunt reunite în paginile acestui volum un numær de 383 de documente
(note de lucru, telegrame, rapoarte, memorii, memorandumuri, interpelæri
øi ræspunsuri la interpelæri parlamentare, procese-verbale ale Comisiei juridice
a Ministerului Afacerilor Stræine, intervenflii în structurile Societæflii
Nafliunilor — Adunare øi Consiliu —, cuvântæri, conferinfle, declaraflii øi
comunicate de presæ, interviuri, înalte decrete, decizii ministeriale, scrisori
ø.a.), faflæ de doar 20 de documente în Nicolae Titulescu. Documente diplo-
matice øi faflæ de doar 2 documente în Nicolae Titulescu. Discursuri, ceea
ce impune de la sine sub raportul capacitæflii de cuprindere.
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Sursele la care am apelat pentru acest volum au fost în ordinea importanflei
øi a cantitæflii materialului pe care ni le°au oferit: Arhivele Diplomatice ale
Ministerului Afacerilor Externe, Arhivele Naflionale Istorice Centrale,
Biblioteca Academiei Române, Muzeul Judeflean de Istorie Galafli, Arhiva
Fundafliei Europene Titulescu (Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George
Anastasiu).

Faptul cæ dispunem de øi publicæm azi mai multe documente privind
anii 1927–1928 decât în demersurile anterioare mai sus citate se explicæ
prin extinderea investigafliei noastre. Am reluat fonduri cercetate în anii
1964–1967, am atacat fonduri neabordate pânæ acum (printre care amintim
dosarele personale ale diplomaflilor øi consulilor români, aøa°zisele
„caziere“) øi am despuiat colecflii de ziare de vocaflie naflionalæ, care ne°au
oferit nu numai documente øi informaflii complementare, ci øi note, articole
øi comentarii, care ne°au permis sæ înflelegem øi sæ facem inteligibile docu-
mentele pe care le-am inserat. Prin bunævoinflæ, am obflinut în urmæ cu
luni câteva documente din Hoover Archives. În bogata øi prestigioasa arhivæ
americanæ se aflæ un preflios fond de documente Nicolae Titulescu, inclusiv
pentru anii 1927–1928, a cærui consultare øi, mai ales, a cærui fructificare
au fost restricflionate prin termenii øi exigenflele proprii arhivei în general
øi fondului arhivistic respectiv în particular. Decesul lui George Anastasiu,
al lui Gheorghe Antoniade øi al Mariei Yvonne Antoniade înlæturæ unele
restricflii. Fundaflia Europeanæ Titulescu a convenit la mijlocul acestui an
o înflelegere cu Hoover Archives privind consultarea øi publicarea libere a
acestor documente începând cu anul 2004. În mod firesc, aceste documente
— øi nu putem evalua cu exactitate în momentul de faflæ numærul de piese
øi de pagini însumate — vor fi incluse în volumele aflate în lucru sau vor
face obiectul unei Adende la actualul volum. Vor fi încercate noi cercetæri
în arhivele diplomatice ale Ministerelor de Externe din Marea Britanie,
Franfla, Germania, Italia ø.a. — din care Arhivele Naflionale au adus în
România øi au pus la dispoziflia publicului numeroase înscrisuri — pentru
a consulta noi fonduri sau dosare deschise cercetærii. Nu putem aøtepta cu
publicarea pânæ în momentul când vom avea certitudinea — dacæ o vom
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avea vreodatæ — cæ suntem în posesia tuturor documentelor Nicolae
Titulescu.

Construcflia volumului se articuleazæ dupæ cum urmeazæ: un Cuvânt
înainte semnat de prof. univ. dr. Adrian Næstase, preøedintele Fundafliei
Europene Titulescu, de al cærui nume se leagæ lansarea øi reluarea acestei
colecflii; Prefaflæ (de fapt un ministudiu introductiv); Notæ asupra edifliei
semnate de editori; Rezumatul documentelor; Documente propriu°zise; Repere
privind viafla øi activitatea lui Nicolae Titulescu pe durata primului portofoliu
de ministru al Afacerilor Stræine (6 iulie 1927–30 iulie 1928); Scurte note
biografice privind personalitæfli politice, diplomatice, øtiinflifice øi culturale
evocate sau citate; Ilustraflii; Legendele ilustrafliilor; Indice de persoane.

Cât priveøte reperele biografice privind pe Nicolae Titulescu, acestea au
la bazæ, în principal, Însemnæri zilnice ale „Patronului“ cuprinse în agende
format 11 x 13 1/2 cm., legate în marochin roøu, de 365 pagini fiecare,
hârtie cretatæ, flinute la zi, cu pufline excepflii, ceea ce ne permite sæ restabilim
programul øi întâlnirile politice, diplomatice øi personale de fiecare zi. Aceste
Însemnæri zilnice, în numær de 9 agende  (anii 1922, 1923, 1924, 1925,
1926, 1927, 1928, 1929, 1930) au fost puse la dispoziflia statului român,
în 2002, de domnul Vlad Antoniade, nepotul filosofului øi diplomatului
român Constantin Antoniade, colaborator apropiat al lui Nicolae Titulescu,
îndeplinind funcflia de delegat al României la Societatea Nafliunilor øi,
ulterior, trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Berna.
O asemenea agendæ, acoperind anul 1938 se aflæ în Arhiva Diplomaticæ a
Ministerului Afacerilor Externe. Ea a fost prezentatæ în lucrarea lui George
G. Potra, Nicolae Titulescu. În fiara Drepflilor, Editura Fundafliei „Univer-
sitatea pentru tofli“, Slatina, 2001, 176 p. Suntem îndrituifli sæ presupunem
cæ Nicolae Titulescu a fæcut însemnæri zilnice øi în acei ani pentru care nu
avem agende, pe care speræm sæ le putem identifica totuøi cândva. Fundaflia
Europeanæ Titulescu îøi propune ca, în anul 2004, sæ publice, în primul
semestru, Însemnærile zilnice pe anii 1927 øi 1928. Apreciem aceste docu-
mente ca o sursæ remarcabilæ de informaflii pentru editorii volumului de
faflæ, pentru cercetætorii istoriei politicii externe øi ai diplomafliei româneøti,
umplând goluri øi invitând la noi direcflii øi subiecte de cercetare. Conflinutul
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sumar al acestei agende — calificate de unii, în mod nejustificat, ca memorii
— trebuie væzut doar ca un reper faptic øi cronologic utilizabil de Nicolae
Titulescu pentru memoriile ce ar fi putut sæ le scrie. Cæ agendele reprezentau
doar una dintre surse a acestor posibile memorii o dovedeøte øi faptul cæ
marele nostru diplomat realiza øi alte notaflii, dintre care menflionæm, în
primul rând, cele 187 caiete format mare, aflate la Hoover Archives (poate
au fost chiar mai multe?!). Descifrarea acestor însemnæri zilnice a fost
deosebit de dificilæ, majoritatea notafliilor fiind fæcute în condiflii de obosealæ
øi stres, cele mai multe în cursul nopflii, uneori bolnav, sub imperiul mereu
prezent al crizei de timp. Dat fiind cæ aceste pagini sunt scrise uneori cu
prescurtæri doar de el øtiute, færæ nicio intenflie de a ascunde identitatea
interlocutorilor, faptul cæ ici°colo se amestecæ unele cuvinte în care se regæsesc
influenfle ortografice ale limbii franceze sau ale limbii engleze, cæ pe alocuri
apar inconsecvenfle sub raportul notærii numelor de persoane, de localitæfli
sau de instituflii, înflelegerea øi transcrierea lor (notate destul de des cu creion
moale, cuvinte sau pærfli ale cuvintelor se øterg de pe paginile de hârtie cretatæ,
devenind aproape ilizibile) a fost øi ræmân un exercifliu de efort, perseverenflæ
øi profesionalism, apelându°se la studii de grafologie, la comparaflii cu alte
manuscrise titulesciene, la dicflionare de limbæ øi enciclopedii istorice,
diplomatice, la atlase geografice.

Am elaborat scurte note biografice pentru un numær de 420 persoane.
În ciuda consultærii unui mare numær de enciclopedii øi dicflionare, generale
sau specializate, din flaræ øi stræinætate, de anuare, a dosarelor personale din
Arhiva Diplomaticæ a Ministerului Afacerilor Externe øi a documentarelor
aflate în Biblioteca øi Arhivele Oficiului Nafliunilor Unite pentru Europa
de la Geneva, pentru unii dintre cei citafli n°am gæsit niciun fel de informaflii
sau atât de pufline ajungând în final doar la redactarea câtorva rânduri.
Îndræznim totuøi sæ credem cæ notele biografice incluse în volum vor fi
apreciate drept contribuflii øi corecflii utile la un necesar dicflionar de perso-
nalitæfli øi oameni politici, diplomafli, scriitori øi oameni de øtiinflæ°diplomafli
ai perioadei interbelice.

Documentele selectate au fost reproduse în integralitatea lor, mergând
la formula originalæ, læsând de°o parte forme secundare, inserate mai ales
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în presa vremii. Nu ne°am permis abrevieri sau eliminæri din text. În cazul
proceselor-verbale ale lucrærilor Adunærii øi Consiliului Societæflii Nafliunilor,
incluzând în una sau alta din øedinfle mai mulfli vorbitori, ne°am oprit doar
la intervenfliile lui Nicolae Titulescu.

Textele tipærite sau nu, dactilografiate sau în manuscris, au fost culese
øi confruntate cu rigoare, intervenind în text, doar atunci când a fost cazul,
pentru a îndrepta evidente greøeli de decriptare sau de ortografiere a
termenilor comuni, a numelor de persoane sau de localitæfli, a dezacordurilor
de caz sau de gen ø.a.

Am procedat la traducerea integralæ în limba românæ a documentelor
redactate øi transmise în scris, pe cale diplomaticæ, sau prezentate oral, în
limbile francezæ, englezæ, germanæ, italianæ, inclusiv a locufliunilor în limba
latinæ. Fideli stilului titulescian øi lexicului vremii, am pæstrat în traducere
formule øi cuvinte care pot pærea astæzi vetuste, dar care au un incontes-
tabil parfum de epocæ.

Dimensiunea volumului ne°a impus organizarea materialului documentar
în douæ pærfli consistente, paginile acestora fiind numerotate în continuare
øi bucurându°se de un singur indice.

Dat fiind cæ nu dispunem în momentul de faflæ de toate documentele
posibile, pe care intenflionæm sæ le aducem în corpusul Opera politico°diplo-
maticæ a lui Nicolae Titulescu, faptul cæ nu putem evalua anticipat, cu
exactitate, dimensiunea acestora ca numær de pagini, precum øi în ce mæsuræ
construcflia poate afecta ordinea iniflialæ în 16 volume øi, nu în ultimul rând,
faptul cæ nu am urmærit tipærirea acestora în ordine strict cronologicæ, am
procedat — øi o vom face la fel øi ulterior — la indicarea pe coperte øi
paginile de titlu a perioadelor strict delimitate. 

Gratitudinea noastræ se îndreaptæ spre conducerile tuturor institufliilor
care au ræspuns cu amabilitate solicitærilor noastre, în primul rând celor
din flaræ, care ne°au deschis consultærii toate fondurile de interes øtiinflific,
mulflumirile noastre se adreseazæ domnilor Gilbert Monney Câmpeanu,
Vlad Antoniade øi doamnei Elena Danielson, domnilor Nicolae Nicolescu,
Øtefan Stanciu øi Gheorghe Neacøu, care ne°au semnalat øi ne°au facilitat
accesul la documente de interes imediat, doamnei Ana Potra, care a contri-
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buit substanflial øi calificat la descifrarea însemnærilor zilnice ale lui Nicolae
Titulescu din anii 1927 øi 1928, ale cæror date, informaflii øi aprecieri le°am
folosit pe larg în paginile acestui volum.

În colaborare cu Regia Autonomæ „Monitorul Oficial“ am întâlnit
constantæ receptivitate, spirit de echipæ øi dedicare pentru lucrul bine fæcut.

Editorii volumului de faflæ øi colaboratorii lor au avut în prof. univ. dr.
Adrian Næstase, preøedintele Fundafliei Europene Titulescu, un sprijin
permanent, ataøamentul intelectual øi moral al Domniei Sale faflæ de proiecte
majore, faflæ de publicarea Operei politico°diplomatice a lui Nicolae Titulescu,
fiind întotdeauna încurajator øi stimulator pentru noi, asigurând efortului
øi demersului nostru un cadru fertil øi mijloace adecvate pentru împlinirea
fericitæ a unui nou pas semnificativ, pe calea datoriei pe care o avem faflæ
de Nicolae Titulescu.

Vom ræmâne profund îndatorafli tuturor celor care — din flaræ sau din
stræinætate — ne vor împærtæøi pærerile øi sugestiile lor øi, mai ales, ne vor
semnala sau încredinfla documente de interes care nu se gæsesc în volumul
de faflæ sau în cele aflate în pregætire.

Solidaritatea intelectualæ øi moralæ a tuturor celor care se vor regæsi într°un
fel sau altul asociafli acestui proiect va fi esenflialæ pentru succesul demersului
naflional care încearcæ sæ°l redea pe Nicolae Titulescu oamenilor care se
hrænesc din ideile unui Om care a fæcut istorie în veacul asupra cæruia øi°a
pus pecetea ca demiurg al Pæcii.
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Stimafli colegi,
Pe întreg parcursul existenflei sale, de 15 ani, Fundaflia Europeanæ

Titulescu — organizaflie nonguvernamentalæ, de utilitate publicæ, færæ scop
patrimonial — s°a afirmat ca un for cultural°øtiinflific de prestigiu naflional
øi european.

Participând la activitæflile Fundafliei Europene Titulescu, v°afli convins
de substanfla øi prestigiul demersurilor ei, de climatul academic al tuturor
manifestærilor sale øi de rigoarea øtiinflificæ a tot ceea ce întreprinde, precum
øi de faptul cæ activitæflile sale nu sunt legate în niciun fel de determinæri,
exigenfle, considerente politice, de partid sau de grup.

Bilanflul este, neîndoielnic, pozitiv øi încurajator, în ciuda tuturor
dificultæflilor financiare øi organizatorice; el ne onoreazæ pentru trecut øi
ne obligæ pentru viitor.

2002 a fost declarat Anul Titulescu la împlinirea a 120 de ani de la
naøterea sa.

Am dorit sæ omagiem pe cel care a fost, dar mai ales pe cel care ræmâne,
un simbol de devenire româneascæ, de gândire europeanæ, un inifliator al
construcfliei unui sistem de securitate øi cooperare, pe continent øi în lume,
o flacæræ vie a umanismului mileniului III.
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Adrian Næstase

Raport de activitate al 
Consiliului Fundafliei Europene Titulescu 

pe perioada 2002–2006*

* Prezentat de Adrian Næstase, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, în fafla Adunærii
membrilor fondatori øi a celorlalfli membri ai Fundafliei Europene Titulescu, 10 noiembrie 2006,
Bucureøti, Casa Titulescu.
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Rectitorirea Casei Titulescu în 2002 — dupæ un efort susflinut de conso-
lidare, reparaflie, restaurare, protecflie øi conservare — a coincis cu inaugurarea
unei noi etape în existenfla Fundafliei Europene Titulescu.

În centrul activitæflii sale s°au aflat adaptarea øi readaptarea la noi forme
de organizare, care sæ asigure, dincolo de conjuncturi, continuitate, coerenflæ,
dinamism, o abordare pragmaticæ øi sistemicæ a problematicii aferente, o
legæturæ nemijlocitæ cu mediile academice øi diplomatice din flaræ øi stræ-
inætate, o proiecflie convingætoare a sensului øi substanflei demersului ideatic
pe care°l avem în vedere, o percepflie plinæ de receptivitate øi consideraflie
a procesului european de azi, care sæ deschidæ tribuna rostirii unor discursuri
magistrale ale personalitæflilor establishment°ului politic din lumea
contemporanæ.

Væ supunem atenfliei, într°o formæ sinteticæ, principalele direcflii, obiective
øi realizæri, ale perioadei 2002–2006.

I. a) În cadrul Fundafliei Europene Titulescu s°au lansat douæ colecflii,
constituind programe naflionale: Nicolae Titulescu. Opera politico°diplomaticæ
øi Nicolae Titulescu. Opera øtiinflificæ. În cadrul acestor douæ programe, au
fost elaborate, editate øi lansate câteva volume de real interes, inedite ca
substanflæ øi profil. Aceste lucræri au fost salutate ca adeværate evenimente
editoriale, bucurându°se de semnalæri, recenzii øi comentarii în ziare, reviste
de larg interes øi de specialitate, emisiuni de radio øi televiziune.

b) În perioada de referinflæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu a lansat o a
treia colecflie, conturând un program naflional: Organizarea instituflionalæ
a Ministerului Afacerilor Externe, în 4 volume, din care au apærut primele
douæ. Cercurile øi presa de specialitate au subliniat cæ acest program este
primul demers de acest fel în România, oferind o carte de vizitæ edificatoare
pentru una din cele mai prestigioase instituflii ale flærii øi un instrument de
lucru indispensabil cercetætorilor øi analiøtilor de politicæ externæ øi ai
diplomafliei româneøti.

c) Sub egida Fundafliei Europene Titulescu, au fost elaborate, editate øi
lansate alte importante lucræri: o cronografie integralæ a politicii externe
româneøti; un tratat privind diplomaflia secolului XX; primele douæ volume
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ale unui ciclu de 10 volume, reconstituind politica externæ a României în
perioada 1990–1992; o traducere a unei monografii de referinflæ consacrate
unui lider a lumii politice a secolului XX. 

d) În aceeaøi perioadæ, 2002–2006, experflii Fundafliei Europene Titulescu
au contribuit cu studii la realizarea volumului colectiv Nicolae Titulescu,
un destin exemplar, Editura Fundafliei „Universitatea pentru tofli“, Slatina,
2005, 246 p.; cu articole øi studii la publicafliile „Magazin Istoric“, „Adeværul
literar øi artistic“, „Lumea“, „Dosarele Istoriei“, „Economistul“, „Amarusia“
(Atena), „New York Magazine“, au participat la emisiuni de radio øi
televiziune dedicate lui Nicolae Titulescu.

e) Experflii Fundafliei Europene Titulescu au investigat în continuare
fondurile documentare Nicolae Titulescu din flaræ (Arhivele Naflionale —
Bucureøti; Biblioteca Academiei Române — Bucureøti; Biblioteca Naflio-
nalæ a României, Colecflii speciale — Bucureøti; Muzeul Judeflean Dolj —
Craiova; Muzeul Judeflean „Teoharie Antonescu“ — Giurgiu; Muzeul
Judeflean Olt — Slatina; Arhivele Naflionale, Filiala Olt — Slatina) øi
stræinætate (Arhivele Hoover — Palo Alto, Stanford, California, SUA;
Biblioteca Palatului Nafliunilor — Geneva; Arhiva Academiei Diplomatice
Internaflionale — Paris; Colecflia George Anastasiu/Gilbert Monney-Câm-
peanu — Vetroz, Elveflia.

Referindu°ne doar la documentele identificate în stræinætate øi aduse,
în original sau în copie, în flaræ, precizæm cæ fondurile documentare ale
Fundafliei Europene Titulescu s°au îmbogæflit cu 1.630 pagini°document
(telegrame, note personale, note de convorbiri, memorandumuri, declaraflii
de presæ, interviuri, discursuri) øi 425 scrisori, adresate de personalitæfli
române øi stræine, toate elaborate în perioada 1923–1931 (imensa majoritate
originale, provenind din Colecflia George Anastasiu/Gilbert Monney°Câm-
peanu) øi cu întregul Fond Nicolae Titulescu de la Arhivele Hoover (copiat
pe 25 role microfilm), însumând circa 12.000 pagini°document. Unele au
fost valorificate, altele se aflæ în curs de publicare în volume de documente
comentate øi adnotate de cætre experflii Fundafliei Europene Titulescu.

Cât priveøte documentele existente în flaræ, în colecflii particulare, Fun-
daflia Europeanæ Titulescu a primit, în copie, din partea prof. George Corbu,
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28 de scrisori schimbate între membrii familiei Titulescu, iar din partea
dnei Irina Raicoviceanu câteva ziare, din anii 1917–1918, cuprinzând
cuvântæri (sau ample referiri) rostite de omul politic român în Franfla øi
Italia, în sprijinul cauzei unitæflii naflionale a tuturor românilor.

f) Fundaflia Europeanæ Titulescu a urmærit consecvent în anii 2002–2006
sporirea øi completarea fondului iconografic Nicolae Titulescu, numærând
astæzi peste 1.000 de imagini alb/negru øi color — portrete, grupuri, docu-
mente fundamentale, caricaturi (aflate pe suport electronic; pozitive øi
negative), obflinute prin donaflie, cumpærare, copiere contra cost din colecflii
personale sau publice, multe din ele fructificate în lucrærile øi pliantele editate
de øi în expozifliile organizate de Fundaflia Europeanæ Titulescu.

g) Arhiva Fundafliei Europene Titulescu s°a îmbogæflit cu câteva piese
de excepflie: prin cumpærare — discul cuprinzând un fragment din discursul
parlamentar Idealul creator, pronunflat de Nicolae Titulescu în 1921 øi
înregistrat de BBC, în 1927, în colecflia „His Master’s Voice“ (în 2006,
înregistrarea a fost copiatæ pe CD); prin donaflie — insemnul de preøedinte
al celei de a XII°a sesiuni a Adunærii Societæflii Nafliunilor, care a aparflinut
lui Nicolae Titulescu.

h) Fundaflia Europeanæ Titulescu a avut, în aceastæ perioadæ, alæturi de
sau împreunæ cu Ministerul Afacerilor Externe, un aport substanflial la
pregætirea intelectualæ, punerea pe simeze øi prezentarea la fafla locului a
unor prestigioase expoziflii dedicate lui Nicolae Titulescu, însumând peste
30 de prezenfle, urmate, de fiecare datæ, de simpozioane, conferinfle, interviuri
mass°media. O premieræ de mare anverguræ au fost expozifliile din Statele
Unite ale Americii. Concomitent, Fundaflia Europeanæ Titulescu a avut o
contribuflie substanflialæ la expozifliile Nicolae Titulescu organizate la Acade-
mia Românæ øi Parlamentul României. Menflionæm prezenfla øi intervenflia
la multe dintre ele, prin cuvântæri sau alocufliuni, a preøedintelui Fundafliei
Europene Titulescu, prof. univ. dr. Adrian Næstase, a ambasadorilor Româ-
niei în flærile de reøedinflæ, a directorului Fundafliei Europene Titulescu,
George G. Potra, a unor membri ai corpului diplomatic øi consular româ-
nesc, a unor oameni de øtiinflæ øi culturæ.
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i) În anii 2002–2006, România a asigurat — prin colaborarea dintre
Guvernul României (recte Ministerul Afacerilor Externe) øi Fundaflia
Europeanæ Titulescu — inaugurarea unui grup statuar (Palatul Nafliunilor,
Geneva), a unor efigii (Hotel des Bergues, Geneva; Academia Diplomaticæ
Internaflionalæ, Paris; Salonul românesc al Palatului Nafliunilor, Geneva),
a unor busturi (Casa Titulescu, Bucureøti; Universitatea „Komensky“,
Bratislava; Ambasada României de la Geneva; Curtea Internaflionalæ de
Justiflie, Haga; Universitatea „Robert Schuman“, Strasbourg ø.a.). La mani-
festærile de la Geneva, a participat, în douæ rânduri, directorul general al
Oficiului pentru Europa al Nafliunilor Unite, Serghei Ordjonikidze.

Fundaflia Europeanæ Titulescu a fost prezentæ, prin preøedintele sæu øi
prin directorul sæu, la dezvelirea unui bust similar în comuna Nicolae
Titulescu, judeflul Olt.

j) Casa Titulescu a fost gazdæ a unor expoziflii organizate cu diverse
prilejuri, de ambasadele Franflei, Germaniei, Greciei, Comitetul Olimpic
Român, Muzeul Sportului, Uniunea Artiøtilor Plastici, Romfilatelia, onorate
de prezenflele øi alocufliunile unor oficialitæfli, a unor scriitori, artiøti plastici,
istorici, ziariøti, iar Fundaflia Europeanæ Titulescu a fost prezentæ, prin
directorul ei sau prin experfli, la alte manifestæri de acelaøi gen, organizate
la Caracal, Ploieøti, Giurgiu ø.a.

k) Deopotrivæ, sub auspiciile Fundafliei Europene Titulescu, s°au lansat:
tratate privind dreptul internaflional; sistemul jurisdicfliilor internaflionale;
lucræri substanfliale privind istoria relafliilor româno°polone, româno°chineze,
româno°bulgare, România°Vatican, româno°elene, româno°arabe; mono-
grafii privind România øi Organizaflia Nafliunilor Unite; Curtea Penalæ
Internaflionalæ; personalitatea juridicæ øi competenflele Comunitæflii Euro-
pene/Uniunii Europene; criza din Orientul Mijlociu; exegeze privind
ecourile integrærii europene; social°democraflia europeanæ între tradiflie øi
globalizare; politica externæ în epoca globalizærii; economia integrærii
europene; memorii ale unor diplomafli din perioada interbelicæ sau ale unor
diplomafli din a doua jumætate a secolului XX, la încheierea mandatului
lor ø.a. De fiecare datæ, aceste lansæri, acoperind un diapazon problematic
øi stilistic divers, au prilejuit alocufliuni din partea unor personalitæfli din
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mediile academic, diplomatic, universitar, jurnalistic, precum øi semnalæri
(recenzii, note de lecturæ) în publicaflii de specialitate.

l) În perioada de referinflæ, anterior creærii Centrului de Studii Strategice,
la Casa Titulescu, sub auspiciile Fundafliei Europene Titulescu sau în cola-
borare cu aceasta, au fost organizate conferinfle naflionale sau internaflionale,
simpozioane, mese rotunde øi au avut loc expuneri consacrate unor teme
ca: activitatea øi perspectivele relafliilor bilaterale (româno°americane, româ-
no°ruse; româno°chineze, româno°polone, româno°italiene, România°Vati-
can, româno°bulgare, româno°cehe, româno°macedonene); factorul
imagine în relafliile bilaterale; evolufliile øi perspectivele de pace în Orientul
Mijlociu; managementul informafliei øi strategiile de gestionare a crizelor;
perspectivele OSCE în noile condiflii din spafliul euro°atlantic; reforma
ONU, proiecte øi decizii; avantajele øi dezavantajele globalizærii; globalizare
øi regionalizare; extinderea NATO øi a Uniunii Europene; rolul parla-
mentelor în integrarea europeanæ; raporturile sociale în procesul de integrare;
agenda integrærii României în Uniunea Europeanæ; lecflia øi mesajul
cooperærii între flærile nordice; etica în relafliile internaflionale contemporane;
problematica delimitærii spafliilor maritime ale României øi Ucrainei în Marea
Neagræ; interoperabilitatea øi cooperarea militaræ; curente, momente øi
personalitæfli în istoria româneascæ — premise, context, semnificaflii, conse-
cinfle, evaluæri istorice; traficul de persoane øi rolul cheie al flærilor de graniflæ;
comunitæfli româneøti de dincolo de graniflele României; construcflia unei
noi imagini øi sistemele mediatice.

m) În realizarea activitæflilor øtiinflifice øi culturale, politico°diplomatice,
istorico°juridice, de politologie øi geostrategie, Fundaflia Europeanæ Titulescu
a colaborat cu Academia Românæ, Ministerul Afacerilor Externe al României
(cu centrele culturale române de la New York, Paris, ambasadele Româ-
niei), Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Ministerul Integrærii
Europene al României, Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Interna-
flionale (ADIRI), Asociaflia Românæ de Politicæ Externæ (ARPE), Institutul
Naflional pentru Studiul Totalitarismului, Institutul Social Democrat
„Ovidiu Øincai“, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Asociaflia de geopoliticæ
„Ion Conea“, Institutul Italian pentru Comerflul Exterior — Oficiul din
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Bucureøti, Fundaflia Culturalæ Magazin Istoric, Fundaflia Universitaræ a Mærii
Negre, Centrul de Studii Sovietice øi Ruse, Fundaflia Eurisc, Fundaflia Nippo-
nica, Societatea Uresenke România, Fundaflia Università IULM°Milano,
ambasade (Bulgariei, Republicii Populare Chineze, Finlandei, Franflei,
Germaniei, Greciei, Iranului, Israelului, Italiei, Japoniei, Macedoniei, Marii
Britanii, Republicii Moldova, Statului Palestina, Poloniei, Federafliei Ruse,
Slovaciei, Statelor Unite ale Americii, Turciei) øi institute culturale (ale
Poloniei øi Italiei) de la Bucureøti, cu mass°media: „Rompres“; „Multimedia
Political Communication“; grupul de presæ „Moskovskie Novosti“; Agen-
flia de øtiri, informaflii øi comentarii „Rusia la zi“; cu posturile de televiziune
TVR øi TVRI, Antena 1, Realitatea TV, N.24, cu publicafliile „Adeværul“,
„Curierul Naflional“, „Economistul“, „Jurnalul Naflional“, „Magazin Istoric“,
„Lumea“, „Dosarele Istoriei“, „Historia“, s°a bucurat de participarea unor
personalitæfli din stræinætate øi a unor øefi de misiuni diplomatice din
Bucureøti, a unor nume reprezentative pentru domeniile politologiei, istoriei,
dreptului, culturii.

La Casa Titulescu au fost prezenfli în aceastæ perioadæ prim°miniøtrii
Regatului Danemarcei, Republicii Cehe, Regatului Suediei; cancelarul
federal al Republicii Austria; preøedintele Consiliului Naflional al Republicii
Slovace; ministrul de Externe al Federafliei Ruse.

n) În anii 2002–2004, Fundaflia Europeanæ Titulescu, în colaborare cu
Ministerul Afacerilor Externe, a organizat Cursurile de varæ „Nicolae
Titulescu“ pentru tinerii diplomafli.

Apelând la experienfla, informafliile øi relafliile proprii, ale Academiei
Diplomatice, ale Institutului Român de Studii Internaflionale, ale unor
institute diverse ca profil funcflionând sub egida Academiei Române, Fun-
daflia Europeanæ Titulescu a avut o contribuflie esenflialæ, prin prof. univ.
dr. Adrian Næstase, preøedintele Fundafliei Europene Titulescu, prin acad.
Dan Berindei, membru al Consiliului, desemnat director øtiinflific al cursu-
rilor, la pregætirea intelectualæ a acestor cursuri, atât sub raportul tematicii,
cât øi al desemnærii øi capacitærii personalitæflilor din stræinætate øi din flaræ,
chemate sæ susflinæ conferinfle øi seminarii cu participanflii.
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Evaluærile fæcute la sfârøitul acestor cursuri cu tinerii diplomafli au confir-
mat o alegere inteligentæ a temelor, o abordare profesionalæ a subiectelor,
asigurarea unui cadru autentic colocvial în dezbateri, o lærgire a orizontului
de cunoaøtere øi o apropiere de România realæ.

În anii 2005–2006, Fundaflia Europeanæ Titulescu a fost exclusæ, færæ
nicio justificare øi færæ nicio explicaflie, de la organizarea øi acreditarea acestor
cursuri, pe care le°a inifliat øi cærora le°a dat autoritate øi profesionalism mai
mult de un deceniu.

o) Fundaflia Europeanæ Titulescu a acordat un concurs constant organelor
judeflene Olt, pe parcursul întregii perioade 1990–2006, pentru organizarea
Zilelor „Nicolae Titulescu“. În anii 2002–2006, Fundaflia Europeanæ
Titulescu, împreunæ cu Consiliul Judeflean Olt, Direcflia Judefleanæ Olt
pentru Culturæ, Culte øi Patrimoniu Naflional, Asociaflia „Nicolae Titulescu“
— Olt, au patronat øi organizat edifliile XIII–XVI, ansamblu de manifestæri
øtiinflifice øi culturale (simpozioane, mese rotunde, lansæri de carte, prezentæri
video, expoziflii de fotografii, de documente sau de picturæ, vizite la Casa
memorialæ Titulescu øi Te Deum°uri la Biserica Sf. Gheorghe din comuna
Nicolae Titulescu øi la mormântul familiei Titulescu). Fundaflia Europeanæ
Titulescu a sensibilizat segmente diverse de cercetætori — istorici, juriøti,
sociologi, politologi — din Bucureøti øi din mai multe centre universitare
pentru a participa, cu studii øi conferinfle, pe teme inedite, la manifestærile
ocazionate de Zilele „Nicolae Titulescu“.

p) Preocupatæ de mai larga øi mai profunda cunoaøtere a personalitæflii
øi operei lui Nicolae Titulescu, cu precædere de cætre tânæra generaflie, elevi
øi studenfli, Fundaflia Europeanæ Titulescu a sprijinit intelectual øi acflional
inifliativa Asociafliei Nicolae Titulescu — Olt øi a Inspectoratului judeflean
pentru învæflæmânt — Olt privind Concursul interjudeflean „Nicolae
Titulescu — personalitate de anverguræ a diplomafliei mondiale“. La cele
4 ediflii (2003–2006), au participat echipaje de elevi din judeflele Olt,
Mehedinfli, Dolj, Gorj øi Vâlcea, gæzduitæ în Sala de festivitæfli a Colegiului
Naflional Vocaflional „Nicolae Titulescu“ — Slatina. Fundaflia Europeanæ
Titulescu s°a aflat alæturi de celelalte instituflii menflionate la pregætirea
tematicii øi bibliografiei fiecærei ediflii, la desfæøurarea lor, prin alcætuirea
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øi funcflionarea juriilor concursului øi prin onorarea participanflilor cu premii,
diplome, lucræri consacrate lui Nicolae Titulescu sau alte cærfli de culturæ
generalæ.

II. În primævara anului 2006, consecventæ cu sine însæøi øi cu scopul
declarat al existenflei sale, Fundaflia Europeanæ Titulescu a inifliat, în
primævara anului 2006, prin crearea Centrului de Studii Strategice, o nouæ
formæ de abordare øi dezbatere a problematicii internaflionale de actualitate,
dupæ regulile Chatham House. Activitatea desfæøuratæ în acest cadru, pe
parcursul unei jumætæfli de an, a înglobat o problematicæ geograficæ øi politicæ
diversæ øi s°a bucurat de prezenfla unui public interesat, din rândurile diplo-
maflilor de carieræ, universitarilor, cercetætorilor în domeniile politologiei,
dreptului, istoriei, economiei, ziaristicii ø.a. fiinem sæ remarcæm prezenfla,
ca raportori, la unele din aceste mese rotunde, a unora din øefii misiunilor
diplomatice acreditafli la Bucureøti, precum øi a unui numær constant de
studenfli în ani terminali øi doctoranzi.

III. a) În anii 2002–2006, Fundaflia Europeanæ Titulescu a urmærit, prin
inifliativele øi acfliunile sale, capacitarea unui spectru cât mai larg øi divers
de interesafli în problematica internaflionalæ, cu precædere cea europeanæ øi
euroatlanticæ, a politicii externe øi diplomatice româneøti, în studiile øi
aparifliile editoriale pe care le°a patronat. Personalitæflilor din lumea politicæ
øi diplomaticæ sau din cadrul academic, li s°au adæugat universitari,
cercetætori din domeniile øtiinflelor politice øi juridice, istoriei, sociologiei,
filosofiei.

La numeroase acfliuni au participat, în anii 2002–2006 (cu precædere
în anii 2002–2004) numeroøi membri ai guvernului, øefi de misiuni
diplomatice acreditafli la Bucureøti, membri ai Academiei Române, înalte
fefle bisericeøti, universitari, directori de institute de cercetare, ziariøti ø.a.

La lansarea lucrærii România dupæ Malta. 875 de zile la Externe volumele
1–2, (28 iunie–31 decembrie 1990), au participat circa 200 de persoane.
Presa a reflinut, ca o premieræ absolutæ, prezenfla a 6 miniøtri de Externe (Øtefan
Andrei, Adrian Næstase, Teodor Meleøcanu, Adrian Severin, Petre Roman,
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Mihai-Ræzvan Ungureanu), din care doi fost prim°miniøtri (Petre Roman
øi Adrian Næstase) øi a fostului preøedinte a României, Ion Iliescu.

Aproximæm, cu marjæ de eroare de plus/minus 10 la sutæ, cæ, în acest
interval, la Casa Titulescu s°au aflat prezente, în cadru oficial sau particular,
circa 4.000 de persoane.

b) Pentru manifestærile oficiale, în ciuda personalului extrem de restrâns,
Fundaflia Europeanæ Titulescu a acflionat statornic pentru informarea
mass°mediei øi a tuturor institufliilor øi persoanelor interesate, punând la
dispoziflie în scris (kituri de presæ) sau oral informaflia solicitatæ.

c) Deøi Casa Titulescu nu are statut de muzeu, experflii Fundafliei Euro-
pene Titulescu au manifestat o exemplaræ øi statornicæ grijæ pentru sælile
ce gæzduiesc piese de patrimoniu, asigurând accesul, însoflirea øi informafliile
utile pentru vizitatori din flaræ øi stræinætate.

IV. În scopul de a lærgi camera de rezonanflæ a României, a politicii externe
øi diplomafliei româneøti, øi de a face cunoscute demersurile øi rezultatele
cercetærilor sale øtiinflifice, Fundaflia Europeanæ Titulescu a pus la dispo-
ziflie, cu titlu gratuit, cea mai mare parte a lucrærilor reprezentative elaborate
øi editate de ea pe întreg parcursul anilor 2002–2006, unor instituflii øi centre
de cercetare, unor mari biblioteci, arhive, universitæfli, institute øi centre
de cercetare, tuturor personalitæflilor stræine — diplomatice sau øtiinflifice
— care ne°au vizitat; demersul s°a extins øi asupra unor importante instituflii
øi personalitæfli politico°diplomatice, academice øi universitare din flaræ,
fundaflii culturale de interes public, asupra membrilor øi colaboratorilor
Fundafliei Europene Titulescu, a studenflilor øi elevilor, ræspunzând inte-
resului lor real (în total s°au difuzat gratuit aproape 3.000 volume).

V. De°a lungul ultimilor 4 ani de activitate, Fundaflia Europeanæ Titulescu
øi factorii ei responsabili au fost onorafli cu distincflii pentru contribuflia adusæ
la conservarea øi perpetuarea memoriei lui Nicolae Titulescu, la valorificarea
moøtenirii sale culturale øi la organizarea de manifestæri publice, øtiinflifice
øi culturale, la elaborarea de studii øi lucræri de specialitate.
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VI. a) În anii 2003–2004, fondurile pentru acoperirea cheltuielilor
Fundafliei Europene Titulescu (utilitæfli, materiale, salarii, deplasæri) au fost
asigurate din rezerva bugetaræ a Secretariatului General al Guvernului
României, precum øi pentru o parte a costurilor aferente publicærii unor
lucræri de referinflæ. 

Gestionarea folosirii banului public de cætre Fundaflie a fost asiguratæ
øi supravegheatæ de câteva direcflii de specialitate din Secretariatul General
al Guvernului României.

În anul 2005, gestiunea Fundafliei Europene Titulescu a fost verificatæ
de o echipæ de inspectori a Ministerului Finanflelor. În concluzie, echipa
de control a constatat respectarea riguroasæ a reglementærilor legale privind
toate operafliunile contabile: contractele de editare cu unitæfli poligrafice
(pe bazæ de licitaflie), contractele de achiziflii (echipamente electronice, biroticæ
etc.), efectuarea la timp a plæflilor contractuale øi a salariilor, decontarea în
termen a tuturor cheltuielilor. Nu s°au constatat nereguli majore, ci doar
unele inadvertenfle în înregistrarea øi comunicarea situafliilor statistice de
cætre Contabilitatea RAPPS pentru Fundaflia Europeanæ Titulescu.

b) Începând cu anul 2005, Fundaflia Europeanæ Titulescu nu a mai primit
nicio subvenflie din partea Guvernului României, deøi prin statut øi profil,
acela de asociaflie de utilitate publicæ, færæ scop patrimonial, având în tofli
anii precedenfli o orientare øi o prezenflæ øtiinflificæ dintre cele mai substanfliale
øi valoroase pe plan naflional øi internaflional, avea dreptul la acest sprijin.

La aceasta se adaugæ faptul cæ Ministerul Afacerilor Externe nu a livrat
Fundafliei Europene Titulescu sumele reprezentând cota parte din obliga-
fliile financiare asumate pentru acoperirea utilitæflilor Asociafliei de Drept
Internaflional øi Relaflii Internaflionale.

Fundaflia Europeanæ Titulescu a beneficiat doar în primul trimestru al
anului 2005 de modice sponsorizæri din partea unor instituflii bancare sau
financiare, care nu au putut acoperi costurile legate de administrare, utilitæfli,
salarii.

În ciuda tuturor eforturilor, a sponsorizærilor aleatorii øi limitate, Fundaflia
Europeanæ Titulescu nu a putut acoperi timp de 15 luni cheltuielile, nici
cele privind utilitæflile, nici cele privind salariile. 
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Datoriile Fundafliei Europene Titulescu s°au acumulat øi au condus la
penalizæri.

RAPPS–SAIFI a dat în judecatæ Fundaflia Europeanæ Titulescu pentru
aceste debite, cerând executarea institufliei noastre.

Lipsa oricærei subvenflii din partea Guvernului României a avut efecte
negative asupra desfæøurærii activitæflii Fundafliei Europene Titulescu: s°au
acumulat utilitæfli neplætite, costurile sporind cu penalizærile de rigoare; staful
s°a redus la doar 2 persoane datoritæ incapacitæflii de a se plæti celor angajafli
salariile cuvenite; cei ce au ræmas în funcflie au fæcut°o færæ platæ; nu s°a
mai putut apela la colaboratori externi øi nici nu s°a mai putut angaja
tipærirea unor lucræri elaborate; deplasærile în stræinætate pentru investigarea
fondurilor de documente privind istoria politicii externe øi a diplomafliei
româneøti aflate în mari arhive øi biblioteci din importante centre ale lumii
au fost anulate; n°au mai putut fi expediate partenerilor øi corespondenflilor
noøtri lucrærile editate pentru a putea fi incluse în fondurile de cercetare
øtiinflificæ sau de utilitate publicæ; s°a ajuns la neonorarea minimului de
obligaflii protocolare implicate de evenimente internaflionale sau cu partici-
pare internaflionalæ; lipsa fondurilor a afectat buna funcflionare a mijloacelor
tehnice din dotare etc.

La sfârøitul anului 2005 øi începutul anului 2006, Fundaflia Europeanæ
Titulescu a lichidat debitul faflæ de RAPPS.

Ministerul Afacerilor Externe øi°a achitat datoria de bazæ, dar a refuzat
categoric sæ plæteascæ penalitæflile ce°i reveneau. Restul debitului a fost
acoperit graflie sponsorizærii generoase a unui grup economico°financiar de
pe piafla româneascæ.

Fundaflia Europeanæ Titulescu a folosit o parte a sponsorizærilor primite
în 2006 pentru tipærirea a trei lucræri importante.

În prezent, resursele Fundafliei Europene Titulescu sunt într°atât de
limitate încât colectivul acesteia riscæ sæ funcflioneze în perioada imediat
urmætoare în regim de avarie.

În ciuda lipsei oricærui sprijin financiar din partea Guvernului României,
a costurilor în continuæ creøtere øi a dificultæflilor în relafliile birocratice cu
diverse instituflii din administraflie, ne propunem sæ dæm un øi mai puternic
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impuls activitæflii noastre, prin lærgirea ariei de preocupæri politico°diplo-
matice øi cultural°øtiinflifice, a studiilor consacrate relafliilor øi organizafliilor
internaflionale, precum øi problemelor geostrategice la nivel european øi
euroatlantic, sæ perfecflionæm structurile noastre de conducere, pentru a le
da un plus de autoritate øi eficienflæ, sæ stæruim în efortul nostru de iden-
tificare a unor surse reale pentru suportul financiar al activitæflilor Fundafliei
Europene Titulescu, care sæ o elibereze de efectele negative ale tuturor
conjuncturilor øi sæ°i asigure normalitatea øi independenfla existenflei.

VII. În actuala structuræ, Consiliul nu îøi mai poate îndeplini în bune
condifliuni obiectivele — date fiind fie decesul sau sænætatea precaræ a unora
dintre membri, fie îndepærtarea altora de la obiectivele øi sarcinile Fundafliei
prin noile lor preocupæri øi funcflii — ceea ce presupune alegerea unui nou
Consiliu. 

În consecinflæ, væ propunem ca noul Consiliu sæ fie compus la fel ca øi
pânæ acum din 17 membri (din care fac parte de drept preøedintele Aca-
demiei Române øi ministrul Afacerilor Externe), ca aceøtia sæ fie aleøi de
dumneavoastræ din rândul unor personalitæfli cunoscute prin autoritatea
lor intelectualæ, øtiinflificæ, culturalæ øi artisticæ, prin ataøamentul lor faflæ
de valorile democratice øi umanist°europene, prin contribuflia de idee øi
acfliune la viafla øi personalitatea Fundafliei Europene Titulescu, listæ pe care
un grup de inifliativæ o supune analizei øi judecæflii dumneavoastræ.

Væ invitæm sæ væ exprimafli opiniile în legæturæ cu Raportul de activitate
pe perioada 2002–2006, sæ împuternicifli Consiliul sæ analizeze modificærile
la Statut, aflate acum în curs de definitivare, sæ procedeze la alegerea
preøedintelui øi a celor trei vicepreøedinfli, sæ investeascæ noul Comitet
director (director executiv, director adjunct øi secretar general), sæ anali-
zeze øi sæ aprobe Raportul de activitate pe anii 2002–2006, precum øi
Proiectul planului de activitæfli pentru urmætoarele 6 luni, la a cærui con-
strucflie øi definitivare avem nevoie de ideile øi propunerile dumneavoastræ.

Væ mulflumesc pentru atenflie.
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Programe naflionale ale editærii de documente Nicolae Titulescu

a) Opera politico°diplomaticæ a lui Nicolae Titulescu
– Titulescu — contemporanul nostru/Nicolae Titulescu — notre contem-

porain de Adrian Næstase, ediflia II°a, revizuitæ øi adæugitæ, Fundaflia
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2002, 476 p. 

– Titulescu — Un mare Român, un mare European, un mare Contem-
poran. O restituire foto°documentaræ realizatæ de George G. Potra, Cristina
Pæiuøan, Dumitru Preda; cuvânt înainte de Adrian Næstase; 600 de fotografii
øi facsimile color øi alb°negru, cu texte traduse în englezæ øi francezæ, Fundaflia
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2002, 464 p.

– Pro øi contra Titulescu. Ediflie îngrijitæ de George G. Potra (selecflie,
cuvânt înainte, note biografice, adnotæri øi explicaflii, indice), Fundaflia
Europeanæ Titulescu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti, 2002, 688 p.

– Nicolae Titulescu — Nicolae Raicoviceanu. Mærturiile unei prietenii.
Culegere de documente alcætuitæ de Emil Pæunescu, Nicolae Petrescu,
George G. Potra, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2003, 222 p.
+ 21 ilustraflii.

– Nicolae Titulescu. Opera politico°diplomaticæ. Iulie 1927–iulie 1928,
partea I øi partea a II°a. Volum îngrijit, prefaflæ øi note asupra edifliei de
George G. Potra øi Costicæ Prodan; în colaborare cu Daniela Boriceanu,
Delia Ræzdolescu, Cristina Pæiuøan, Bucureøti, 2003, 1 202 p. + 38 ilustraflii.

– Nicolae Titulescu. Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ. Vol. I
(1921–1931), partea I øi partea a II°a. Volum îngrijit de George G. Potra;
în colaborare cu Delia Ræzdolescu, Gilbert Monney°Câmpeanu, Daniela
Boriceanu, Cristina Pæiuøan, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti,
2004, 1 240 p. + 32 ilustraflii.

b) Opera øtiinflificæ a lui Nicolae Titulescu
– Nicolae Titulescu, Drept civil. Ediflie îngrijitæ øi postfaflæ de Vasile Val

Popa øi Mihaela Christi; cuvânt înainte de Adrian Næstase, Fundaflia
Europeanæ Titulescu, Editura All Beck, Bucureøti, 2004, 420 p.
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– Nicolae Titulescu, Drept civil, vol. I–II. Ediflie îngrijitæ øi postfaflæ de
Vasile Val Popa øi Mihaela Christi; cuvânt înainte de Adrian Næstase,
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura All Beck, Bucureøti, 2005, 566 p.

Programul naflional privind tipærirea actelor øi documentelor
fundamentale referitoare la organizarea instituflionalæ a Ministerului
Afacerilor Externe

– Organizarea instituflionalæ a Ministerului Afacerilor Externe. Acte øi
documente. Vol. I (1859–1919). Ediflie îngrijitæ de Ion Mamina, Gheorghe
Neacøu øi George G. Potra; cuvânt înainte de Adrian Næstase, Fundaflia
Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2004, 758 p.

– Organizarea instituflionalæ a Ministerului Afacerilor Externe. Acte øi
documente. Vol. II (1920–1947). Ediflie îngrijitæ de Ion Mamina, George
G. Potra, Gheorghe Neacøu øi Nicolae Nicolescu, Fundaflia Europeanæ
Titulescu, Bucureøti, 2006, 582 p.

Alte lucræri elaborate øi editate sub egida Fundafliei Europene
Titulescu

– Istoria politicii externe româneøti în date. Ediflie coordonatæ de Ion Cala-
feteanu, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Editura Enciclopedicæ, Bucureøti,
2003, 896 p.

– Diplomaflia secolului XX de Constantin Vlad, Fundaflia Europeanæ
Titulescu, Bucureøti, 2006, 792 p.

– România dupæ Malta, 875 de zile la Externe. Vol. 1–2 (28 iunie–31
decembrie 1990) de Adrian Næstase, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti,
2006, 708 p. + 32 ilustraflii alb°negru øi color; 458 p. + 39 ilustraflii alb°negru
øi color.
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– Wilson — Un cruciat la Casa Albæ de Charles Zorgbibe. Traducere
dupæ originalul în limba francezæ de Daniela Boriceanu, Fundaflia Europeanæ
Titulescu, Bucureøti, 2003, 404 p.

Expoziflii foto°documentare øi cu piese de inventar, consacrate lui 
Nicolae Titulescu, organizate de Fundaflia Europeanæ Titulescu, 
în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe

a) în stræinætate:
– Ambasada României la Tokyo (martie 2002)
– Centrul cultural român — Paris (8 martie 2002)
– Academia Diplomaticæ Internaflionalæ — Paris (12 martie 2002)
– Institutul de Relaflii Politice øi Economie Internaflionalæ — Belgrad
(9 aprilie 2002)
– Palatul Nafliunilor, Sala Paøilor Pierdufli — Geneva (15 aprilie 2002)
– Ambasada României la Atena (15 aprilie 2002)
– Ambasada României la Copenhaga (28 aprilie 2002)
– Centrul cultural al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria —
Gyüla (Jula) (24 mai 2002)
– Biblioteca centralæ „Elias Sourasky“ — Tel Aviv (6 iunie 2002)
– Consulatul general al României — Cernæufli (1 iulie 2002)
– Accademia di Romania — Roma (8 noiembrie 2002)
– Øcoala românæ de la Veneflia (Casa Romena) — Veneflia (13 noiembrie
2002)
– Centrul cultural român — New York (29 noiembrie 2002)
– Catedrala Ortodoxæ Românæ — Detroit (30 noiembrie 2002)
– Ambasada României la Londra (1 decembrie 2002)
– Ambasada României la Washington (2 decembrie 2002)
– Catedrala Ortodoxæ Românæ — Cleveland (6 decembrie 2002)
– Crystal Palace — Chicago (8 decembrie 2002)
– Hotel Luxor — Las Vegas (9 decembrie 2002)
– Universitatea internaflionalæ de aviaflie — Kiev (18 decembrie 2002)
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b) în flaræ:
– Biblioteca Academiei Române (14 martie 2002)
– Muzeul Parlamentului (10 iunie 2003)
– Centrul cultural „Mihai Eminescu“ — Bucureøti (9 mai 2006)

Alte expoziflii organizate de Fundaflia Europeanæ Titulescu, în
colaborare cu ambasade stræine la Bucureøti øi organisme naflionale
øi internaflionale

22 ianuarie 2003, Bucureøti. Expoziflia Prietenia franco°germanæ în
imagini, marcând aniversarea a 40 de ani de la încheierea Tratatului de la
Elysée dintre Republica Francezæ øi Republica Federala Germanæ cu privire
la cooperarea franco°germanæ, semnat de preøedintele Charles de Gaulle
øi cancelarul Konrad Adenauer.

9 mai 2003, Bucureøti. Casa Titulescu a gæzduit expoziflia filatelicæ
România øi Europa, ocazionatæ de særbætorirea Zilei Europei, prilej cu care
Poøta Românæ a lansat emisiunea filatelicæ Europa.

30 iunie 2004, Bucureøti. Casa Titulescu a gæzduit expoziflia Prezenfle
româneøti la olimpiadele moderne (mærturii, imagini, echipament, trofee).

23 septembrie 2004, Bucureøti. Casa Titulescu a gæzduit expoziflia
sculptorului Ion Sideri, cu tema Mitologie øi olimpism.

Lucræri lansate sub auspiciile Fundafliei Europene Titulescu
– România øi criza din Orientul Mijlociu (1965–1971) de Ion Calafe-

teanu øi Alexandru Cornescu°Coren (21 noiembrie 2002)
– Path to Truth de Dumitru Mazilu în dialog cu Vasile Val Popa (26 no-

iembrie 2002)
– International Criminal Court a New Stage de Ion Diaconu (17 de-

cembrie 2002)
– Indicatorul dezvoltærii umane. O altæ perspectivæ asupra performanflei

economice de Petru Dumitriu (17 decembrie 2002)
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– Valiza diplomaticæ de Noti Constantinide (26 februarie 2003)
– Curcubeie de Mathila Ghyka (24 aprilie 2003)
– Politica externæ în epoca globalizærii de Igor Ivanov (5 mai 2003)
– Rolul diplomatic al fanarioflilor de Ion C. Filitti (23 mai 2003)
– România–Vatican. Relaflii diplomatice. 1920–1950, vol. I de Dumitru

Preda, Ion Marius Bucur, Cristina Pæiuøan, Ion Popescu (11 noiembrie
2003)

– România–Polonia. Relaflii diplomatice, vol. I (1918–1939) de Florin
Anghel, Dumitru Preda, Nicolae Mareø (18 noiembrie 2003)

– Economia integrærii europene de Mircea Coøea (24 martie 2004)
– Aromânii în optica albano°românæ de Kopi Kyçyku (26 martie 2004)
– Douæ Europe — Un divorfl intelectual de Ræzvan Theodorescu în dialog

cu istoricul Kopi Kyçyku (17 mai 2004)
– Curtea Penalæ Internaflionalæ de Victor Ponta øi Daniela Coman (11

iunie 2004)
– Elemente fundamentale de drept internaflional de Adrian Severin (29

iunie 2004)
– Românii în Armata Habsburgicæ de Liviu Maior (6 iulie 2004)
– Tratatul între România øi Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie

1940. Trecut øi prezent de Aurel Preda°Mætæsaru (14 iulie 2004)
– Social°democraflia contemporanæ, între tradiflie øi globalizare de Adrian

Severin øi colectiv (24 august 2004)
– La Moldavie — histoire tragique d’une region européene de Jean Nouzille

(5 octombrie 2004)
– Venizelos øi românii de Constantin Iordan (4 noiembrie 2004)
– Victoria normalitæflii — Construirea României europene de Adrian

Næstase (9 decembrie 2004)
– Întru cinstirea lui Øtefan cel Mare. Simboluri de for public dedicate

memoriei sale de Virgiliu Z. Teodorescu (15 decembrie 2004)
– Istoria relafliilor României cu China din cele mai vechi timpuri pânæ în

zilele noastre de Ion Buzatu (21 ianuarie 2005)
– Dialoguri despre lege — legea în tranziflie de Victor Babiuc în dialog

cu Vasile V. Popa (11 februarie 2005)
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– Cælæuza juristului de Tudor R. Popescu (17 februarie 2005)
– Tratat de drept internaflional public, vol. I–III de Ion Diaconu (23

februarie 2005)
– General Vasile Rudeanu. Memorii din timpuri de pace øi ræzboi

(1884–1929) (21 martie 2005)
– Ambasador la Atena, vol. 4 În umbra zeilor de Ion Brad (5 aprilie 2005)
– Ambasador la Atena, vol. 5 Zonæ de cutremur de Ion Brad (5 aprilie

2005)
– Romania Redux — a View from Harvard de Dan Dimæncescu (19 mai

2005)
– Diplomaflie øi destin de Alexandru Niculescu (16 iunie 2005)
– Carnet pestrifl de Valentin Lipatti (22 septembrie 2005)
– Din istoria Poloniei øi a relafliilor româno°polone de Ion Constantin (29

septembrie 2005)
– România øi Polonia 1932–1939. Relaflii politice øi diplomatice de Daniel

Hrenciuc (29 septembrie 2005)
– Scrisori cætre tovaræøa Ana de Ion Calafeteanu (17 noiembrie 2005)
– Sistemul jurisdicfliilor internaflionale de Bogdan Aurescu (21 decembrie

2005)
– Ambasador la Atena, vol. 6 Final cu prelungiri de Ion Brad (7 aprilie

2006)
– Personalitatea juridicæ øi competenflele Comunitæflilor Europene/Uniunii

Europene de Ion M. Anghel (25 aprilie 2006)
– Rolul doctrinei în evoluflia dreptului internaflional de Adrian Næstase

(11 mai 2006)
– Un Talleyrand pentru România. Trecut imperfect. Prezent obsedant de

George Apostoiu (22 mai 2006)
– Tratat de drept internaflional public de Aurel Preda°Mætæsaru (23 mai

2006)
– Deciziile politico°administrative øi organizarea teritoriului. Studiu geografic

cu aplicare la teritoriul României de Dænufl°Radu Sægeatæ (29 iunie 2006)
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– Nicolae Titulesco — l’européen avant l’heure. «Le Figaro»
1932–1936/Nicolae Titulescu — personalitate europeanæ, de Ioana Veturia
Ciupercæ (20 iulie 2006)

– La Roumanie et la Grèce dans le quotidien bucarestois «La Roumanie»:
l’image du monde hellénique et des relations roumano°greques (octobre
1912–juillet 1916) de Constantin Iordan (26 septembrie 2006)

– Întâlnire cu trecutul. Din amintirile unui ambasador în Golful Arab de
Aurel Turbæceanu (5 octombrie 2006)

– The Romanian Millennium. 1000 Years of History in 2 500 Images de
Georgeta Filitti øi Dorin Matei (16 octombrie 2006)

– Construim cu succes elitismul unilateral dezvoltat de Paul Everac (18
octombrie 2006)

Conferinfle naflionale øi internaflionale, simpozioane, mese rotunde,
colocvii, expuneri consacrate unor probleme øi organisme inter-
naflionale, relafliilor bilaterale ale României cu diverse state, unor
momente øi personalitæfli diplomatice româneøti øi stræine, organizate
de sau desfæøurate sub auspiciile Fundafliei Europene Titulescu

8 martie 2002, Paris. Colocviul aniversar Nicolae Titulescu — 120 de
ani la Centrul cultural român din Paris. Au rostit cuvântæri: scriitorul Virgil
Tænase; George G. Potra; Dumitru Preda, director al Direcfliei Arhivelor
Diplomatice din Ministerul Afacerilor Externe; prof. univ. dr. Robert Frank.

12 martie 2002, Paris. Simpozion consacrat lui Nicolae Titulescu la
Academia Diplomaticæ Internaflionalæ, cu participarea doamnei Kyra
Hermers Bodart, secretar general al Academiei Diplomatice Internaflionale;
Dumitru Preda, director al Direcfliei Arhivelor Diplomatice din Ministerul
Afacerilor Externe; prof. univ. dr. Jacques Barrat; George G. Potra.

14 martie 2002, Bucureøti. Simpozion aniversar Nicolae Titulescu în
Aula Academiei Române. Au rostit cuvântæri: Mircea Vlæduflescu, vice-
preøedinte al Academiei Române; prof. univ. dr. Adrian Næstase,
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prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu;
Mircea Geoanæ, ministru de Externe.

9 aprilie 2002, Belgrad. Simpozion consacrat lui Nicolae Titulescu,
organizat sub auspiciile Institutului de Relaflii Politice øi Economice Inter-
naflionale øi ale Fundafliei Europene Titulescu. Au rostit cuvântæri: Øtefan
Glævan, ambasador al României la Belgrad øi Dumitru Preda, director al
Direcfliei Arhivelor Diplomatice din Ministerul Afacerilor Externe.

15 aprilie 2002, Geneva, Institutul Universitar de Înalte Studii
Internaflionale (IUHEI). Prof. univ. dr. Adrian Næstase, prim-ministru al
României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, rosteøte conferinfla
Viziunea lui Nicolae Titulescu asupra politicii de pace ca fundament al relafliilor
internaflionale.

15 aprilie 2002, Geneva. Palatul Nafliunilor. Inaugurarea expozifliei
foto°documentare Un mare Român. Un mare European. Un mare Contem-
poran. 120 de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu, organizatæ în Sala Paøilor
Pierdufli din Palatul Nafliunilor. Prof. univ. dr. Adrian Næstase, prim°mi-
nistru al României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, a rostit
cuvântul de inaugurare.

15 aprilie 2002, Atena. Simpozion consacrat lui Nicolae Titulescu la
împlinirea a 120 de ani de la naøtere, gæzduit în saloanele Ambasadei Româ-
niei în Grecia. Au rostit cuvântæri: Caius Traian Dragomir, ambasador al
României la Atena; Dumitru Preda, director al Direcfliei Arhivelor Diplo-
matice din Ministerul Afacerilor Externe, øi Costicæ Prodan.

24 mai 2002, Gyüla (Jula). Simpozionul Nicolae Titulescu — viafla øi
opera. Au conferenfliat: Cælin Fabian, ambasador al României la Budapesta;
Andrei Oancea, consul general al României la Szeghed; George G. Potra,
director al Fundafliei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Vasile Val Popa,
rector al Universitæflii „Banatul“ — Timiøoara; Romeo Sændulescu, director
în Ministerul Afacerilor Externe; Alexandru Ghiøa, consilier, Ambasada
României la Budapesta.

6 iunie 2002, Tel Aviv. Simpozion consacrat lui Nicolae Titulescu cu
ocazia împlinirii a 120 de ani de la naøtere, organizat sub auspiciile Fundafliei
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Europene Titulescu, Ambasadei României în Israel øi Universitæflii din Tel
Aviv.

1 iulie 2002, Cernæufli. Inaugurarea expozifliei foto°documentare 120
de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu, organizatæ de Fundaflia Europeanæ
Titulescu øi Ministerul Afacerilor Externe la Consulatul general al României
din Cernæufli. Au luat cuvântul: Alexandru Cornea, ambasador al Româ-
niei la Kiev; George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu;
Ilie Ivan, ministru°consilier în Ministerul Afacerilor Externe; Romeo
Sændulescu, director în Ministerul Afacerilor Externe; istoricul Ilie Luceac
din Cernæufli.

4 septembrie 2002, Bucureøti. Lansarea lucrærii Nicolae Titulescu —
Contemporanul nostru de Adrian Næstase, publicatæ sub egida Fundafliei
Europene Titulescu. Au luat cuvântul: Eugen Simion, preøedintele Acade-
miei Române; Mircea Geoanæ, ministru de Externe al României; prof. univ.
dr. Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei
Europene Titulescu.

30 octombrie–1 noiembrie 2002, Bucureøti. Seminarul Uniunea
Europeanæ: Dezbateri actuale øi viitorul ei, organizat de Academia Diplo-
maticæ, Institutul Olandez de Relaflii Internaflionale Clingendael (cu
participarea experflilor Rob Boudewijn øi Mendeltje van Keulen) øi Fundaflia
Europeanæ Titulescu.

8 noiembrie 2002, Roma. Dezbatere ocazionatæ de inaugurarea
expozifliei foto°documentare Nicolae Titulescu, organizatæ de Fundaflia
Europeanæ Titulescu, cu participarea Ambasadei României la Roma, a
Ambasadei României pe lângæ Sfântul Scaun øi a Accademiei di Romania.
Au luat cuvântul: Mihail Dobre, ambasador al României pe lângæ Sf. Scaun;
Dan Pineta, director al Accademiei di Romania; prof. univ. Francesco Guida
øi Dumitru Preda, director al Direcfliei Arhivelor Diplomatice din Ministerul
Afacerilor Externe.

12 noiembrie 2002, Bucureøti. Lansarea albumului Nicolae Titulescu
— un mare Român, un mare European, un mare Contemporan, elaborat sub
egida Fundafliei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: prof. univ. dr. Adrian
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Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei Europene
Titulescu øi George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu.

16 noiembrie 2002, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Casa
NATO au organizat conferinfla The Clash of Ideologies a E.S. dl ambasador
Richard Schifter, preøedintele Comisiei pentru Relaflii Internaflionale al
American Jewish Committee.

21 noiembrie 2002. Bucureøti. Lansarea lucrærii România øi criza din
Orientul Mijlociu (1965–1971) de prof. univ. dr. Ion Calafeteanu øi Alexandru
Cornescu°Coren. Apariflia a fost salutatæ de acad. Dan Berindei, preøedintele
Secfliei de Istorie øi Arheologie a Academiei Române; acad. Florin
Constantiniu; ambasador Nicolae Ecobescu øi George G. Potra, director
al Fundafliei Europene Titulescu.

26 noiembrie 2002, Bucureøti. Lansarea lucrærii Path to Truth realizatæ
de ambasador Dumitru Mazilu în dialog cu prof. univ. dr. Vasile Val Popa.
Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu;
ambasador Dumitru Mazilu; prof. univ. dr. Vasile Val Popa.

29 noiembrie 2002, New York. Vernisajul expozifliei Nicolae Titulescu
— 120 de ani la Centrul cultural român din New York. Au luat cuvântul:
Sanda Viøan, director al Centrului cultural român øi George G. Potra,
director al Fundafliei Europene Titulescu.

30 noiembrie 2002, Detroit. La inaugurarea expozifliei consacrate lui
Nicolae Titulescu, a luat cuvântul George G. Potra, director al Fundafliei
Europene Titulescu.

1 decembrie 2002, Londra. Cu ocazia Zilei naflionale a României a
fost inauguratæ expoziflia foto°documentaræ Nicolae Titulescu — 120 de ani,
pregætitæ øi organizatæ de reprezentanflii Fundafliei Europene Titulescu. Cu
aceastæ ocazie au luat cuvântul: Dan Ghibernea, ambasador al României
în Marea Britanie, øi Nicolae Rafliu, preøedintele Fundafliei „Ion Rafliu“.

3 decembrie 2002, Monaco. Cu ocazia særbætoririi Zilei naflionale a
României, Dumitru Preda, ministru-consilier al României pe lângæ UNESCO,
rosteøte conferinfla Nicolae Titulescu et la construction européenne.
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6 decembrie 2002, Cleveland. La inaugurarea expozifliei foto°docu-
mentare Nicolae Titulescu — 120 de ani, realizatæ de Fundaflia Europeanæ
Titulescu øi patronatæ de Ambasada României din Washington DC øi Oficiul
domnului Consul Onorific al României din Cleveland, George G. Potra,
director al Fundafliei Europene Titulescu, a fæcut o amplæ expunere despre
personalitatea øi opera lui Nicolae Titulescu.

6 decembrie 2002, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, Fundaflia
Universitaræ a Mærii Negre øi Asociaflia Românæ pentru Clubul de la Roma
au organizat conferinfla The Great Challenges of the Counter°ageing Society
in the New Service Economy a prof. univ. Orio Giarini.

9 decembrie 2002, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Asociaflia
de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale au marcat public Aniversarea
a 20 de ani de la deschiderea spre semnare a Convenfliei ONU de la Montego
Bay, 1982. Au susflinut prelegeri: Palitha T.B. Kohona, øeful Secfliei Tratate
a Oficiului pentru afaceri juridice al ONU, New York; ambasador Dumitru
Mazilu; Mihai Silviu Gherman, membru al Comisiei ONU pentru limitele
platoului continental; moderator: Cristian Diaconescu, secretar de stat în
Ministerul Afacerilor Externe. 

18 decembrie 2002, Kiev. La expoziflia Nicolae Titulescu — 120 de ani,
organizatæ de Fundaflia Europeanæ Titulescu, desfæøuratæ în sala de Consiliu
a Universitæflii Internaflionale de Aviaflie, au luat cuvântul: prof. dr. Oleg
Grigorovici Mirosnicenko, vicerector pentru relaflii internaflionale; George
G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu; Alexandru Cornea,
ambasador al României la Kiev; Ilie Ivan, ministru°consilier în Ministerul
Afacerilor Externe al României; docent Iaroslav Viktorovici Kazaciok, pro-
rector si prof. Vasili Kazak, øeful Departamentului sistemelor electronice. 

22 ianuarie 2003, Bucureøti. La deschiderea expozifliei Prietenia
franco°germanæ în imagini, marcând aniversarea a 40 de ani de la încheierea
Tratatului de la Elysée dintre Republica Francezæ øi Republica Federalæ
Germanæ cu privire la cooperarea franco°germanæ, semnat de preøedintele
Charles de Gaulle øi cancelarul Konrad Adenauer, au luat cuvântul: Mircea
Geoanæ, ministru al Afacerilor Externe al României; E.S. dl Philippe Etienne,
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ambasadorul Franflei la Bucuresti øi E.S dr. Armin Hiller, ambasadorul
Germaniei la Bucureøti.

27 ianuarie 2003, Geneva. La inaugurarea Salonului Românesc la
Palatul Nafliunilor din Geneva, prin dezvelirea unei plæci marcând alegerea
omului politic øi diplomatului român Nicolae Titulescu în douæ rânduri,
în 1930 øi 1931, drept preøedinte al celei de°a XI°a øi al celei de°a XII°a
Sesiuni ale Adunærii Societæflii Nafliunilor, au rostit cuvântæri: prof. univ.
dr. Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei
Europene Titulescu, øi Serghei Ordjonikidze, director general al Oficiului
pentru Europa al Nafliunilor Unite — Geneva.

5 martie 2003, Bratislava. Cu ocazia primirii medaliei de aur a
Universitæflii Komensky din Bratislava, prof. univ. dr. Adrian Næstase,
prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu
rosteøte alocufliunea Nicolae Titulescu. Proiectul european — trecutul, prezentul
øi viitorul sæu.

17 martie 2003, Bucureøti. Lansarea volumului Pro si contra Titulescu,
ediflie îngrijitæ de George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu.
Volumul a fost prezentat de prof. univ. dr. Adrian Næstase, prim°ministru
al României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu; prof. univ. dr.
Valeriu Râpeanu; prof. dr. Georgeta Filitti øi editorul lucrærii Marcel Popa,
directorul Editurii Enciclopedice.

24 aprilie 2003, Bucureøti. Lansarea lucrærii în douæ volume Curcubeie
de Mathila Ghyka, tradusæ de prof. dr. Georgeta Filitti. Cartea a fost
prezentatæ de George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu;
prof. univ. dr. Neagu Djuvara; prof. univ. dr. Mircea Anghelescu; prof.
dr. Georgeta Filitti.

5 mai 2003, Bucureøti. Lansarea lucrærii Politica externæ în epoca
globalizærii de Igor Ivanov, ministru al Afacerilor Externe al Federafliei Ruse.
Lucrarea a fost prezentatæ de acad. Augustin Buzura, preøedintele Fundafliei
Culturale Române, editorul lucrærii øi de acad. Dan Berindei, preøedintele
Secfliei de Istorie øi Arheologie a Academiei Române.
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7 mai 2003, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a gæzduit
workshopul Provocæri moderne pentru diplomaflie, cu participarea lui Hans
Peter Schneider, prim°consilier al Ambasadei Germaniei la Bucureøti.
Manifestarea s°a înscris în cadrul Seminarului diplomatic organizat (5–11
mai) de cætre Asociaflia Studenflilor Europeni øi International Politics
Working Group, sub înaltul patronaj al Ministerului Afacerilor Externe,
øi cu sprijinul Inifliativei Central Europene. Au participat 27 de studenfli
stræini din 15 flæri europene.

9 mai 2003, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Asociaflia de
Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, sub înaltul patronaj al dlui
prof. univ. dr. Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al
Fundafliei Europene Titulescu, au organizat Ziua Europei. Au participat øi
au luat cuvântul: E.S. dl ambasador Jonathan Scheele, øeful Delegafliei
Comisiei Europene din România; E.S. dna Dora Grossomanidu, amba-
sador al Republicii Elene, preøedinte în exercifliu al Uniunii Europene; acad.
Dan Berindei, membru al Consiliului Fundafliei Europene Titulescu;
Hildegard Puwak, ministru al Integrærii Europene, acad. Ræzvan
Theodorescu, ministru al Culturii si Cultelor. 

23 mai 2003, Bucureøti. Lansarea volumului Rolul diplomatic al
fanarioflilor de I.C. Filitti; traducere de prof. dr. Georgeta Filitti. Cartea a
fost prezentatæ de acad. Florin Constantiniu øi acad. Paul Cernovodeanu.

10 iunie 2003, Bucureøti. Expoziflia Nicolae Titulescu organizatæ la
Muzeul Parlamentului de Camera Deputaflilor, împreunæ cu Fundaflia
Europeanæ Titulescu, Ministerul Culturii øi Cultelor, Muzeul Naflional de
Istorie a României øi Muzeul Olteniei din Craiova. La inaugurarea expozifliei
a vorbit prof. univ. dr. Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøe-
dinte al Fundafliei Europene Titulescu.

13 iunie 2003, Bucureøti. Seminarul Avantajele si dezavantajele globali-
zærii în România organizat de Fundaflia Europeanæ Titulescu, Asociaflia de
Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale øi Fundaflia „Friedrich
Naumann“, împreunæ cu World University Service. Cuvântul de salut a
fost rostit de Wolfgang John, director FNSt pentru România. Temele dezba-
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terilor au fost: Integrarea României în comunitatea internaflionalæ — Teodor
Meleøcanu, vicepreøedinte al Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii
Internaflionale; Transportul øi comunicarea — rolul lor în pregætirea globalizærii
— Aleodor Frâncu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, øi
Mircea Coman; Progresele globalizærii economice — prof. univ. dr. Mircea
Coøea; Societatea mondialæ a cunoaøterii — Hans Joachim Hug, World
University Service; Exportul culturii sau inculturii prin globalizare — Ion
Bogdan Lefter, director al publicafliei „Observatorul Cultural“.

19 iunie 2003, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Institutul
Român de Studii Internaflionale „Nicolae Titulescu“ au organizat masa
rotundæ pe tema Interoperability and Military Cooperation, avându°l ca invitat
pe Lt. Col. Erkki Pekonen din Finlanda. Au participat specialiøti din cadrul
Ministerului Apærærii Naflionale øi ai Ministerului Afacerilor Externe,
membri ai corpului diplomatic, experfli în probleme militare øi de securitate,
reprezentanfli ai mass°media.

2 iulie 2003, Bucureøti. Lansarea volumului Nicolae Titulescu — Nicolae
Raicoviceanu. Mærturiile unei prietenii de Nicolae Petrescu, Emil Pæunescu,
George G. Potra, apærut sub egida Fundafliei Europene Titulescu. Au
prezentat volumul prof. univ. dr. Ioan Scurtu; prof. univ. dr. Valeriu
Râpeanu; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu.

4 septembrie 2003, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a
organizat conferinfla primului°ministru al Danemarcei, E.S. dl Anders Fogh
Rasmussen, cu tema: Relaflia transatlanticæ — extinderea NATO øi a Uniunii
Europene, cu participarea corpului diplomatic acreditat la Bucureøti, a presei
øi mediilor universitare.

13 septembrie 2003, Braøov. Adrian Næstase, prim°ministru al Româ-
niei, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, rosteøte o alocufliune cu
ocazia Te Deum°ului oficiat la Biserica „Sf. Nicolae“ din Braøov în memoria
lui Nicolae Titulescu.

26 septembrie 2003, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a
organizat conferinfla domnului Pavol Hrusovsky, preøedinte al Consiliului
Naflional al Republicii Slovace, cu tema: Rolul parlamentelor naflionale în
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integrarea europeanæ, cu participarea corpului diplomatic acreditat la
Bucureøti, a presei øi mediilor universitare.

30 septembrie 2003, Strasbourg. Conferinfla prof. univ. dr. Adrian
Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei Europene
Titulescu: Nicolae Titulescu, ancien Président de la Société des Nations. Sa
vie, son oeuvre, flinutæ la Universitatea „Robert Schuman“.

5 noiembrie 2003, Bucureøti. Fundaflia Universitaræ a Mærii Negre,
împreunæ cu Fundaflia Europeanæ Titulescu, au inaugurat o suitæ de
manifestæri destinate tinerilor sub titulatura Cenaclul juniorilor de la Marea
Neagræ. Tema discufliei: Ce drum al vieflii voi urma? Coordonatorul acestei
inifliative pentru tineret: acad. Mircea Malifla, preøedinte al Fundafliei
Universitare a Mærii Negre. 

11 noiembrie 2003, Bucureøti. Lansarea volumului România —
Vatican. Relaflii diplomatice. Vol. I, 1920–1950. Au rostit alocufliuni: Mircea
Geoanæ, ministru al Afacerilor Externe; acad. Ræzvan Theodorescu, ministru
al Culturii øi Cultelor; E.S. dl Jean°Claude Perisset, Nunfliul Apostolic în
România; George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu.

18 noiembrie 2003, Bucureøti. Lansarea volumului România — Polonia.
Relaflii diplomatice, vol. I (1918–1939). Au participat øi au luat cuvântul:
Marek Siwiec, ministru, consilier al preøedintelui Republicii Polone pentru
probleme de securitate naflionalæ; Ioan Talpeø, consilier prezidenflial pentru
securitate naflionalæ; Jacek Paliszewski, ambasador al Poloniei la Bucureøti;
Cristian Diaconescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

21 noiembrie 2003, Bucureøti. Sesiunea øtiinflificæ 85 de ani de la Marea
Unire din 1918, organizatæ de Fundaflia Europeanæ Titulescu, Institutul
de Istorie „Nicolae Iorga“, Arhivele Naflionale ale României øi Asociaflia
de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale. Au participat cu comu-
nicæri: Gh. Constantin: 1918 — anul autodeterminærii popoarelor europene;
prof. univ. dr. Ioan Scurtu, director al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga“:
O problemæ controversatæ: Ion I.C. Brætianu øi Tratatul minoritæflilor; drd.
Ioana Grigorie: Contribuflia Partidului Naflional Român din Bucovina la
desævârøirea Marii Uniri; drd. Octavian Dascæl: Rolul Sfatului fiærii în
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înfæptuirea unirii Basarabiei cu România; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu:
Opinia publicæ româneascæ între autodeterminare øi Tratatul de alianflæ din
1916.

25 noiembrie 2003, Bucureøti. În Aula Academiei Române, Fundaflia
Europeanæ Titulescu, în colaborare cu Academia Românæ, a organizat
conferinfla Justiflia internaflionalæ în zilele noastre, invitat Francisco Rezek,
judecætor la Curtea Internaflionalæ de Justiflie de la Haga. 

2 decembrie 2003, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Fundaflia
Universitaræ a Mærii Negre au organizat Cenaclul juniorilor de la Marea
Neagræ; invitat: deputatul Varujan Pambuccian, preøedinte al Comisiei
parlamentare pentru tehnologia informafliei øi comunicafliilor. 

4 decembrie 2003, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a organizat
conferinfla Europa, susflinutæ de Dominique Strauss°Kahn, deputat,
membru al Adunærii Naflionale a Franflei. 

16 decembrie 2003, Bucureøti. Masa rotundæ cu tema Relafliile politice
øi economice ale României cu Rusia øi alfli parteneri din Est. Percepflii inter-
naflionale privind raporturile româno°ruse, organizatæ de Fundaflia Europeanæ
Titulescu øi Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale,
moderatæ de ambasador Cristian Diaconescu, secretar de stat în Ministerul
Afacerilor Externe, cu participarea unor diplomafli øi oameni de øtiinflæ,
printre care cosmonautul Dumitru Prunariu, ambasador Nicolae Ecobescu,
ministru°consilier Vasile Buga.

18 decembrie 2003, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi
Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale au organizat
conferinfla susflinutæ de Onno Simons, adjunct al øefului delegafliei Comisiei
Europene de la Bucureøti, cu tema The European Commission Regular Report;
Romania’s Agenda for Accession. 

14 ianuarie 2004, Bucureøti. Fundaflia Universitaræ a Mærii Negre øi
Fundaflia Europeanæ Titulescu au organizat Cenaclul juniorilor de la Marea
Neagræ; invitat: acad. Constantin Bælæceanu°Stolnici.
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24 ianuarie 2004, Bucureøti. Cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la
Unirea Principatelor — 24 ianuarie 1859, a conferenfliat acad. Dan Berindei,
preøedintele Secfliei de Istorie øi Arheologie a Academiei Române.

10 februarie 2004, Bucureøti. Lansarea volumului Nicolae Titulescu
— Opera politico°diplomaticæ, iulie 1927–iulie 1928, partea I øi partea a II°a.
Au prezentat lucrarea: prof. univ. dr. Adrian Næstase, prim°ministru al
României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu; acad. Dan Berindei;
prof. univ. dr. Constantin Buøe, prorector al Universitæflii Bucureøti; prof.
univ. dr. Ioan Chiper; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu. 

16 martie 2004, Bucureøti. Conferinfla E.S. dl Vladimir Spidla,
prim°ministru al Republicii Cehe, cu tema Relafliile ceho°române în lumina
extinderii EU øi NATO, cu participarea corpului diplomatic acreditat la
Bucureøti, a presei øi mediilor universitare.

17 martie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, Asociaflia
Culturalæ România în Lume øi Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii
Internaflionale au patronat simpozionul cu tema Drumul spre centru — în
cæutarea identitæflii naflionale, structurat pe trei secfliuni: Spiritualitate ro-
mâneascæ; Imaginea României prin politica externæ; Economia româneascæ
în competiflia internaflionalæ.

19 martie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, în colaborare
cu Secflia de Integrare Europeanæ a Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii
Internaflionale, au organizat conferinfla dr. Robert Owen, profesor la
Universitatea din Nantes, pe tema Globalization, European Integration and
Stakes of UE Enlargement.

24 martie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, în colabo-
rare cu Secflia de Integrare Europeanæ a Asociafliei de Drept Internaflional
øi Relaflii Internaflionale, au lansat cartea Economia integrærii europene,
prezentatæ de dr. Napoleon Pop øi dr. Ionufl Popescu. 

25 martie 2004, Bucureøti. Fundaflia Universitaræ a Mærii Negre, în
colaborare cu Fundaflia Europeanæ Titulescu, au organizat o masæ rotundæ
cu participare internaflionalæ, cu tema L’humanité à l’heure des grands proces:
globalisation et régionalisation.
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26 martie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a organizat
lansarea volumului Aromânii în optica albano°românæ de Kopi Kyçyku.
Lucrarea a fost prezentatæ de cætre: prof. univ. dr. Stelian Brezeanu, dr.
Victor Cræciun øi dr. Hristu Cândroveanu.

27 aprilie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a organizat
masa rotundæ cu tema 40 de ani de la adoptarea Declarafliei cu privire la
poziflia PMR în problemele miøcærii muncitoreøti øi comuniste internaflionale,
bucurându°se de participarea a 40 de diplomafli, analiøti politici, istorici,
ziariøti. 

3 mai 2004, Bucureøti. E.S. dl Wolfgang Schussel, cancelar federal al
Republicii Austria, a conferenfliat pe tema Perspective pentru Europa dupæ
1 mai 2004, prezentând în premieræ pærerea Austriei despre lærgirea Europei
øi flærile noului val din 1 mai 2004. La conferinflæ au participat miniøtri,
ambasadori ai statelor europene la Bucureøti, analiøti politici, un numær
mare de jurnaliøti øi diplomafli. 

7 mai 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a organizat o
manifestare ocazionatæ de Ziua Europei. La eveniment au conferenfliat: Brian
McElduff, adjunct al øefului misiunii diplomatice a Irlandei la Bucureøti,
preøedinte în exercifliu al Uniunii Europene; acad. Eugen Simion, preøe-
dintele Academiei Române; Alexandru Færcaø, ministru al Integrærii
Europene; Simona Maia Teodoroiu, secretar de stat la Ministerul Justifliei.
Manifestarea s°a bucurat de prezenfla ambasadorilor statelor europene
acreditafli la Bucureøti, diplomafli, cadre universitare, jurnaliøti. 

11 mai 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a gæzduit
conferinfla E.S. dl Goran Persson, prim°ministru al Regatului Suediei, cu
tema România øi Suedia, parteneri în Uniunea Europeanæ. La conferinflæ au
participat membri ai guvernului român, membri ai corpului diplomatic
acreditat la Bucureøti, analiøti politici, profesori øi studenfli, ziariøti de la
televiziunile øi cotidienele din Bucureøti. 

13 mai 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, împreunæ cu
Fundaflia Universitaræ a Mærii Negre øi Young European Movement (Berlin),
au organizat seminarul studenflesc interactiv EU°X. Europe’s Architecture after
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the 2004 Enlargement. Au conferenfliat: acad. Mircea Malifla, preøedinte al
Fundafliei Universitare a Mærii Negre, dr. Hubert Duhot, profesor la
Institutul de Studii Politice din Paris, Monika Wyscka, ataøat de presæ al
Ambasadei Poloniei la Bucureøti etc. La acest seminar au participat studenfli
români, precum øi studenfli din alte 5 flæri. 

13 mai 2004, Bucureøti. Seminarul româno°albanez, cu participarea E.S.
ambasador al Albaniei la Bucureøti øi a numeroøi istorici øi ziariøti. 

17 mai 2004, Bucureøti. Lansarea lucrærii Douæ Europe — Un divorfl
intelectual, academicianul Ræzvan Theodorescu în dialog cu istoricul Kopi
Kyçyku. Volumul a fost prezentat de George G. Potra, director al Fundafliei
Europene Titulescu; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu; ambasador Nicolae
Ecobescu; acad. Dan Berindei, preøedintele Secfliei de Istorie øi Arheologie
a Academiei Române; prof. univ. dr. Gheorghe Zbuchea.

2 iunie 2004, Bucureøti. Lansarea lucrærii lui Charles Zorgbibe, Wilson
— un Cruciat la Casa Albæ, prezentatæ de prof. univ. dr. Constantin Buøe;
prof. univ. dr. Ion Calafeteanu; George G. Potra, director al Fundafliei Euro-
pene Titulescu.

11 iunie 2004, Bucureøti. Casa Titulescu a gæzduit lansarea lucrærii
Curtea Penalæ Internaflionalæ de Victor Ponta øi Daniela Coman, prezen-
tatæ de George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu; prof.
univ. dr. Ion Diaconu; prof. univ. dr. Raluca Beøteliu; dr. Ion Neagu.

25 iunie 2004, Bucureøti. Sesiunea de comunicæri cu tema Dimensiunea
europeanæ a politicii domnitorului Øtefan cel Mare, dedicatæ împlinirii a 500
de ani de la dispariflia marelui voevod. Au conferenfliat: acad. Mircea Malifla;
acad. Ræzvan Theodorescu; prof. univ. dr. Constantin Rezachievici; col.
dr. Petre Otu. 

29 iunie 2004, Bucureøti. Lansarea cærflii Elemente fundamentale de drept
internaflional de prof. dr. Adrian Severin. Au vorbit prof. univ. dr. Brânduøa
Øtefænescu øi prof. dr. Victor Babiuc. 

30 iunie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a organizat,
în colaborare cu Muzeul Sportului øi Ambasada Repubicii Elene la Bucureøti,
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simpozionul cu tema Olimpiadele øi ideea de pace. Conceptul armistifliului
olimpic. Au conferenfliat: Nikos Papadopoulos, consilier al Ambasadei
Republicii Elene la Bucureøti; Alexandru Mironov, secretar general al
Comisiei Naflionale Române pentru UNESCO; Nicolae Petrescu, director
al Muzeului Sportului; George G. Potra, director al Fundafliei Europene
Titulescu øi campionii olimpici ai României: Leon Rotman; Sanda Toma
øi Mihaela Peneø. 

6 iulie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Editura
Enciclopedicæ au lansat volumul prof. univ. dr. Liviu Maior, Românii în
Armata Habsburgicæ. Lucrarea a fost prezentatæ de cætre: George G. Potra,
director al Fundafliei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Corneliu Mihai
Lungu, director general al Arhivelor Naflionale; general dr. Mihai E. Ionescu.

14 iulie 2004, Bucureøit. Lansarea volumului Tratatul între România
øi Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. Trecut øi prezent de
ambasador Aurel Preda°Mætæsaru. Lucrarea a fost prezentatæ de cætre prof.
univ. dr. Ion Calafeteanu; prof. univ. dr. Ion M. Anghel; Ilie Ivan, ministru-con-
silier în Ministerul Afacerilor Externe; George G. Potra, director al Fundafliei
Europene Titulescu.

20 august 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, împreunæ
cu Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, au organizat
masa rotundæ cu tema 23 august 1944 Premise, context, semnificaflii, con-
secinfle, evaluæri istorice coordonatæ de prof. univ. dr. Gh. Buzatu, la care
au avut intervenflii istoricii: prof. dr. Alexandru Duflu; prof. univ. dr. Viorica
Moisuc; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu; general (r) dr. Niculae Spiroiu;
prof. Ilie Drugæ; prof. dr. Radu Ciuceanu. 

24 august 2004, Bucureøti. Casa Titulescu a gæzduit lansarea lucrærii
Social°democraflia contemporanæ, între tradiflie øi globalizare, editatæ de
Institutul Social Democrat „Ovidiu Øincai“ øi prezentatæ de dr. Adrian
Severin, director coordonator al ISD. 

27 august 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, împreunæ
Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, a organizat
seminarul cu tema Personalitatea politicæ øi intelectualæ a lui Ion I.C. Brætianu,
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prilejuit de împlinirea a 140 de ani de la naøterea ilustrului om de stat øi
diplomat. Manifestarea a fost coordonatæ de prof. univ. dr. Ioan Scurtu;
au susflinut intervenflii: George G. Potra, director al Fundafliei Europene
Titulescu; acad. Dan Berindei, preøedintele Secfliei de Øtiinfle Istorice øi
Arheologie a Academiei Române; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; prof. univ.
dr. Ioan Bulei; prof. univ dr. Ion Calafeteanu; publicistul Radu Baltazar. 

6 septembrie 2004, Bucureøti. Casa Titulescu gæzduieøte Simpozionul
øtiinflific marcând împlinirea a 70 de ani de la semnarea Pactului Balcanic
(Înflelegerii Balcanice) — Balkan Understanding — History and Present —
organizat sub auspiciile Preøedinfliei în exercifliu a Procesului de Cooperare
Sud°Est Europeanæ øi a Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Inter-
naflionale. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundafliei Europene
Titulescu; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu.

23 septembrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a gæzduit
expoziflia sculptorului Ion Sideri, cu tema Mitologie øi olimpism. La vernisaj
au luat cuvântul: Cristian fiopescu, Virgiliu Z. Teodorescu øi Octavian
Vintilæ, invitafli de onoare fiind campionii olimpici Iolanda Balaø, Elisabeta
Lipæ øi Leon Rotman.

23 septembrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Secflia
de Drept Internaflional a Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Inter-
naflionale au gæzduit dezbaterea cu tema Metode de delimitare în jurisprudenfla
Curflii Internaflionale de Justiflie, relevanfla acestora în problematica delimitærii
spafliilor maritime ale României øi Ucrainei în Marea Neagræ, având ca invitat
de onoare pe E.S. ambasador dr. Mohammed Bedjaoui, judecætor, fost
preøedinte al Curflii Internaflionale de Justiflie de la Haga.

23 septembrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Secflia
de Drept Internaflional a Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Inter-
naflionale au gæzduit masa rotundæ cu tema Current EU Policy Issues: a UK
Perspective; moderator: dr. Philippa Sherrington, director al Departamentului
de Politici øi Studii Internaflionale al Universitæflii din Warwick.

1 octombrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, Ministerul
Afacerilor Externe øi Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureøti au organizat
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sesiunea de comunicæri cu tema Repere istorice øi perspective în relafliile dintre
România si Bulgaria, manifestare dedicatæ împlinirii a 125 de ani de la
stabilirea relafliilor diplomatice bilaterale.

5 octombrie 2004, Bucureøti. Lansarea volumului La Moldavie —
histoire tragique d’une region europeene de Jean Nouzille. Lucrarea a fost
prezentatæ de acad. Dan Berindei, preøedinte al Secfliei de Istorie øi Arheo-
logie a Academiei Române; general dr. Mihai E. Ionescu; prof. univ. dr.
Mihai Retegan.

5 octombrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Asociaflia
de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale au organizat, împreunæ cu
Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucureøti, sesiunea de comu-
nicæri Raporturile României cu R.P. Chinezæ. Reperele istorice øi perspectivele
cooperærii. 55 de ani de la stabilirea relafliilor diplomatice (5 octombrie 1949).
Au luat cuvântul: ambasadorul R.P. Chineze la Bucureøti; Florea Dumitrescu
øi Nicolae Gavrilescu, foøti ambasadori ai României la Beijing, alfli diplomafli,
economiøti, ziariøti.

6 octombrie 2004, Bucureøti. Lansarea volumului Nicolae Titulescu,
Drept civil. Au luat cuvântul: George G. Potra, coordonatorul colecfliei
Nicolae Titulescu — Opera øtiinflificæ; prof. univ. dr. Nicolae Turcu, preøe-
dintele Secfliei de Drept Privat a Consiliului Legislativ; prof. univ. dr. Victor
Babiuc, preøedinte al Curflii de Arbitraj Comercial Internaflional de pe lângæ
Camera de Comerfl a României; Dorel Pædurariu, director general adjunct
al Editurii All Beck; prof. univ. dr. Vasile Val Popa, consilier la Consiliul
Legislativ.

4 noiembrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a lansat
lucrarea Venizelos øi românii de prof. dr. Constantin Iordan. Volumul s°a
bucurat de comentarii fæcute de: George G. Potra, director al Fundafliei
Europene Titulescu; prof. dr. Georgeta Filitti, Nikos Papadopoulos, consilier
al Ambasadei Republicii Elene la Bucureøti; Elena Lazær, director al Editurii
Omonia, editorul lucrærii.

9 noiembrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Secflia
de Relaflii Internaflionale a Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Inter-
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naflionale au organizat masa rotundæ cu tema Alegerile din Statele Unite ale
Americii — premise, rezultate, urmæri previzibile. Cuvântul introductiv a
aparflinut ambasadorului Mircea Mitran.

16 noiembrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu,
împreunæ cu Secflia de Relaflii Internaflionale a Asociafliei de Drept Interna-
flional øi Relaflii Internaflionale, au organizat masa rotunda Relafliile cu
Republica Moldova — elemente comune øi elemente specifice in drumul cætre
Europa. Expunerea introductivæ a fost flinutæ de ambasador Ion Bistreanu.

23 noiembrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a orga-
nizat masa rotundæ cu tema România, membru nepermanent în Consiliul
de Securitate al ONU. Ion C. Popescu, expert internaflional în problematica
ONU, a susflinut cuvântul introductiv.

9 decembrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, în cola-
borare cu Institutul Social°Democrat „Ovidiu Øincai“, au organizat lansarea
volumului Victoria normalitæflii. Construirea României europene al prof. univ.
dr. Adrian Næstase. Au prezentat lucrarea prof. dr. Adrian Severin; prof.
univ. dr. Vasile Secæreø øi dr. Vladimir Pasti. 

13 decembrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Secflia
de Relaflii Internaflionale a Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Inter-
naflionale au organizat seminarul Delimitæri maritime în practica recentæ a
Curflii Internaflionale de Justiflie. Regimul insulelor. Expunerea introductivæ
a fost susflinutæ de dr. Bogdan Aurescu, secretar de stat în Ministerul Afa-
cerilor Stræine.

15 decembrie 2004, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a orga-
nizat lansarea lucrærii dr. Virgiliu Z. Teodorescu, Întru cinstirea lui Øtefan
cel Mare. Simboluri de for public dedicate memoriei sale.

14 ianuarie 2005, Bucureøti. Conferinfla Dimensiunea externæ a alegerilor
generale din România, susflinutæ de prof. dr. Adrian Severin, preøedintele
Secfliei de Integrare Europeanæ a Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii
Internaflionale, cu participarea diplomaflilor stræini acreditafli la Bucureøti,
urmatæ de o dezbatere pe aceastæ temæ, desfæøuratæ sub egida Fundafliei
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Europene Titulescu, în colaborare cu Asociaflia de Drept Internaflional øi
Relaflii Internaflionale.

19 ianuarie 2005, Bucureøti. Seminarul cu tema Prevention of Human
Trafficking in the Enlargening European Union. Key Role of the Border
Countries, cu participarea specialiøtilor finlandezi, moldoveni øi români în
domeniu, organizat de Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Asociaflia de Drept
Internaflional øi Relaflii Internaflionale, în colaborare cu Ambasada
Finlandei la Bucureøti.

21 ianuarie 2005, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, în cola-
borare cu Asociaflia Românæ de Politicæ Externæ, a organizat o dezbatere
pornind de la lucrarea lui Ion Buzatu, Istoria relafliilor României cu China
din cele mai vechi timpuri pânæ în zilele noastre, cu participarea unor istorici,
analiøti politici øi a ambasadorului Republicii Populare Chineze la Bucureøti.

27 ianuarie 2005, Bucureøti. Casa Titulescu a gæzduit un schimb liber
de opinii cu tema Etica în relafliile internaflionale contemporane (Aspecte privind
principialitatea, legitimitatea, solidaritatea, avantajul tuturor în procesul
globalizærii etc.), patronat de Carnegie Council on Ethics and International
Affairs din New York.

3 februarie 2005, Bucureøti. Conferinfla Titulescu — Portugalia susflinutæ
de George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu, sub auspiciile
Fundafliei Europene Titulescu øi Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii
Internaflionale.

11 februarie 2005, Bucureøti. Lansarea lucrærii Dialoguri despre lege
— legea în tranziflie. Victor Babiuc ispitit de Vasile V. Popa, prezentatæ de
prof. univ. dr. Lucian Mihai, prof. univ. dr. Marin Voicu øi prof. univ.
dr. Dumitru Andrei Florescu.

17 februarie 2005, Bucureøti. Casa Titulescu a gæzduit masa rotundæ
cu tema 10 ani de la stabilirea relafliilor diplomatice dintre România øi
Macedonia. Relevanfla cooperærii bilaterale în context regional, organizatæ în
colaborare cu Ambasada Republicii Macedonia la Bucureøti. Au prezentat
stadiul øi istoricul relafliilor bilaterale E.S. dl Tihomir Ilievski, ambasadorul
Macedoniei la Bucureøti, øi Nicolae Niflu, primul ambasador al României
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la Scopje, cu participarea ambasadorilor Portugaliei, Greciei, Franflei,
Croafliei, Serbiei øi Muntenegrului.

17 februarie 2005, Bucureøti. Lansarea lucrærii Cælæuza juristului, ediflia
a II°a, coordonator Tudor R. Popescu, autori: prof. univ. dr. Dumitru
Andreiu Petre Florescu, dr. Adrian Bordea, dr. Gabriel Bælaøa, prezentatæ
de prof. univ. dr. Nicolae Popa, preøedintele Înaltei Curfli de Casaflie øi
Justiflie; prof. univ. dr. Vasile Val Popa, consilier la Consiliul Legislativ.

22 februarie 2005, Bucureøti. Lansarea volumului Nicolae Titulescu
— Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ, vol. I (1921–1931), partea I
øi partea a II°a, apærut sub egida Fundafliei Europene Titulescu. Lucrarea
a fost prezentatæ de prof. univ. dr. Adrian Næstase, preøedintele Fundafliei
Europene Titulescu; acad. Dan Berindei, preøedintele Secfliei de Øtiinfle
Istorice øi Arheologie a Academiei Române; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu;
ministru-consilier Nicolae Mareø; George G. Potra, director al Fundafliei
Europene Titulescu.

23 februarie 2005, Bucureøti. Lansarea lucrærii Tratat de drept
internaflional public, vol. III de Ion Diaconu, prezentatæ de prof. univ. dr.
Raluca Beøteliu, lect. univ. dr. Bogdan Aurescu, preøedintele Secfliei de Drept
Internaflional a Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale.

18 martie 2005, Bucureøti, Sub auspiciile Fundafliei Europene Titulescu
øi a Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, E.S. dna
Rodica Radian Gordon, ambasador al Statului Israel la Bucureøti, a susflinut
conferinfla Evoluflii recente øi perspective ale pæcii în Orientul Mijlociu.

21 martie 2005, Bucureøti. Lansarea volumului General Vasile Rudeanu,
Memorii din timpuri de pace øi ræzboi (1884–1929), din seria „Memorii.
Biografii diplomatice“, publicat sub egida Ministerului Afacerilor Externe.
Au prezentat lucrarea: acad. Dan Berindei; gen. dr. Mihai E. Ionescu; Dorin
Matei, redactor øef al revistei „Magazin Istoric“; av. Emanoil Rudeanu, fiul
generalului; prof. univ. dr. Dumitru Preda, coordonatorul lucrærii, øi George
G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu.

23 martie 2005, Bucureøti. Lansarea lucrærii Organizarea instituflionalæ
a Ministerului Afacerilor Externe. Acte øi documente, vol. 1, 1859–1919,
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elaboratæ øi editatæ de Fundaflia Europeanæ Titulescu; salutatæ printr°un
mesaj de prof. univ. dr. Adrian Næstase, preøedinte al Fundafliei Europene
Titulescu, øi prezentatæ de prof. dr. Adrian Severin, deputat, fost ministru
de Externe, preøedinte al Secfliei de Integrare Europeanæ a Asociafliei de Drept
Internaflional øi Relaflii Internaflionale, øi George G. Potra, director al
Fundafliei Europene Titulescu.

24 martie 2005, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, în colabo-
rare cu Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, a gæzduit
conferinfla A Topical Polish Initiative: „Draft Elements for a New Political
Act for the United Nations“, susflinutæ de E.S. dl Jacek Paliszewski, ambasador
al Republicii Polone la Bucureøti.

1 aprilie 2005, Bucureøti. Casa Titulescu gæzduieøte dezbaterea cu tema
Strategie comunæ pentru o Românie turisticæ durabilæ, organizatæ de Asociaflia
Românæ pentru Cazare øi Turism Ecologic.

5 aprilie 2005, Bucureøti. Lansarea volumelor 4 În umbra zeilor øi 5
Zonæ de cutremur din seria Ambasador la Atena de Ion Brad. Au luat cuvântul
Øtefan Andrei, fost ministru de Externe; prof. dr. Georgeta Filitti; prof.
univ. dr. Valeriu Râpeanu; George G. Potra, director al Fundafliei Europene
Titulescu; ambasador Ion Brad.

18 aprilie 2005, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Asociaflia
de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale au organizat conferinfla E.S.
Sir Kenneth Keith, judecætor la Curtea Supremæ a Noii Zeelande, cu tema
Rolul Curflii Internaflionale de Justiflie în consolidarea pæcii internaflionale.

20 aprilie 2005, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a organizat
conferinfla acad. Solomon Marcus, cu tema Paradigme universale. Au mai
luat cuvântul acad. Mircea Malifla øi Gheorghe Lupeø, secretar executiv al
Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale.

27 aprilie 2005, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Asociaflia
de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale au gæzduit conferinfla E.S.
dl Fouad Al Bittar, ambasador al Statului Palestina la Bucureøti, cu tema
Recent Evolutions and Peace Prospects in the Middle East.
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10 mai 2005, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Asociaflia de
Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale au gæzduit conferinfla The Big
Journey to the Century of Responsabilities, susflinutæ de E.S. dr. Matyas Erosi,
preøedintele Comitetului de Integrare Europeanæ al Parlamentului ungar,
øeful facfliunii liberale în Consiliul Europei, vicepreøedinte al Internaflionalei
Liberale.

18 mai 2005, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Asociaflia de
Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale au organizat conferinfla E.S.
dl Steven Minikes, ambasador al Statelor Unite ale Americii la OSCE–
Viena, Un punct de vedere asupra perspectivelor OSCE în noile condiflii din
spafliul euroatlantic. O evaluare americanæ asupra înfæptuirilor organizafliei
la împlinirea a 30 se ani de la semnarea Actului de la Helsinki.

19 mai 2005, Bucureøti. Lansarea lucrærii Romania Redux — a View
from Harvard, editatæ de Dan Dimæncescu, consul onorific al României
la Boston. Lucrarea a fost prezentatæ de acad. Mircea Malifla, preøedinte
al Fundafliei Universitare a Mærii Negre; Teodor Meleøcanu, vicepreøedinte
al Senatului României, vicepreøedinte al Asociafliei de Drept Internaflional
øi Relaflii Internaflionale, fost ministru de Externe; general dr. Mihai E.
Ionescu; Dan Dimæncescu.

16 iunie 2005, Bucureøti. Lansarea lucrærii Diplomaflie øi destin de
Alexandru Niculescu, prezentatæ de George G. Potra, director al Fundafliei
Europene Titulescu; acad. Mircea Malifla; Teodor Meleøcanu, vicepreøedinte
al Senatului României, vicepreøedinte al Asociafliei de Drept Internaflional
øi Relaflii Internaflionale; dr. Bogdan Baltazar; ambasador Nicolae Micu øi
gen.(r) dr. Niculae Spiroiu.

28 iunie 2005, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Asociaflia
de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale au gæzduit conferinfla Pe
urmele unui mare diplomat øi navigator chinez Zheng He. 600 de ani de la
începerea activitæflii sale pe „Mærile Vestice“, susflinutæ de sinologul dr. Anna
Eva Budura. Au luat cuvântul George G. Potra, director al Fundafliei
Europene Titulescu; istoricul Kopi Kyçyku.
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29 august 2005, Bucureøti. Ambasada Republicii Populare Chineze
la Bucureøti, împreunæ cu Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Asociaflia de
Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, au organizat manifestarea 60
de ani de la încheierea celui de°al Doilea Ræzboi Mondial în Asia, la care au
participat diplomafli, istorici, ziariøti. Au luat cuvântul: ambasadorul
Republicii Populare Chineze de la Bucureøti; ambasador Florea Dumitrescu;
dr. Anna Eva Budura; arhitect diplomat Tania Iancu.

12 septembrie 2005, Bucureøti. Dezbaterea cu tema OSCE — istorie
øi actualitate; relevanfla Organizafliei astæzi, evocând 30 de ani de la semnarea
documentelor de la Helsinki, organizatæ de Fundaflia Europeanæ Titulescu,
Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale øi Asociaflia Românæ
de Politicæ Externæ. Au luat cuvântul: ambasador Nicolae Micu, ambasador
Constantin Vlad øi Traian Hristea, director al Direcfliei Europa Lærgitæ din
Ministerul Afacerilor Externe.

22 septembrie 2005, Bucureøti. Lansarea lucrærii Carnet pestrifl de
Valentin Lipatti. Au luat cuvântul George G. Potra, director al Fundafliei
Europene Titulescu; ambasadorul Ion Brad; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu;
scriitorul George Corbu (îngrijitor de ediflie); prof. dr. Ioan fiepelea (editor).

29 septembrie 2005, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu, împre-
unæ cu Institutul Polonez din Bucureøti, au organizat lansarea volumelor
Din istoria Poloniei øi a relafliilor româno°polone de Ion Constantin øi România
øi Polonia 1932–1939. Relaflii politice øi diplomatice de Daniel Hrenciuc.
Au vorbit: George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu;
Roland Chojnacki, director al Institutului Polonez; prof. dr. Georgeta Filitti;
prof. dr. Radu Ciuceanu; prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu; prof. univ. dr.
Vladimir Iliescu.

12–13 octombrie 2005, Bucureøti. Academia Românæ, Institutul
Naflional pentru Studiul Totalitarismului øi Fundaflia Europeanæ Titulescu
au organizat conferinfla internaflionalæ Solidaritatea — 25 de ani. Istorie øi
actualitate. Au luat cuvântul prof. dr. Radu Ciuceanu, directorul Institu-
tului Naflional pentru Studiul Totalitarismului; prof. univ. dr. Vladimir
Iliescu; ministru-consilier Nicolae Mareø; George G. Potra, director al
Fundafliei Europene Titulescu; Jacek Paliszewski, ambasadorul Poloniei la
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Bucureøti; general (r) dr. Constantin Olteanu; prof. dr. Jerzy Holzer, director
la Institutul de Studii Politice al Academiei Polone de Øtiinfle; dr. Andrzej
Friszke, cercetætor øtiinflific la Institutul de Studii Politice al Academiei
Polone de Øtiinfle.

19 octombrie 2005, Bucureøti. Conferinfla Globalization and Risk
Management Western Techniques and Japanese Experience, organizatæ de
Nipponica Foundation, cu sprijinul Ambasadei Japoniei, Fundafliei Euro-
pene Titulescu, Centrului SECI, Fundafliei Universitare a Mærii Negre,
Institutului de Economie Mondialæ din Bucureøti.

20 octombrie 2005, Bucureøti. Sub auspiciile Fundafliei Europene
Titulescu øi Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, a
avut loc reuniunea øtiinflificæ dedicatæ împlinirii a 60 de ani de la crearea
Organizafliei Nafliunilor Unite øi a 50 de ani de la primirea României în
Organizaflia Nafliunilor Unite. Expunerea Reforma ONU. Proiecte øi decizii,
susflinutæ de ambasador Nicolae Micu, a fost urmatæ de dezbateri.

28–29 octombrie 2005, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu
gæzduieøte Prima Conferinflæ a istoricilor din România øi Republica Moldova,
organizatæ sub auspiciile Fundafliei Culturale „Magazin Istoric“ øi Departa-
mentului Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe.

3 noiembrie 2005, Bucureøti. Fundaflia Europeanæ Titulescu a gæzduit
conferinfla Noi documente privind activitatea lui Nicolae Titulescu la Londra
— 1937, susflinutæ de George G. Potra, director al Fundafliei Europene
Titulescu.

17 noiembrie 2005, Bucureøti. Lansarea lucrærii Scrisori cætre tovaræøa
Ana de prof. univ. dr. Ion Calafeteanu în cadrul unei manifestæri organizate
sub egida Fundafliei Europene Titulescu, Asociafliei de Drept Internaflional
øi Relaflii Internaflionale (Secflia de Istorie a Relafliilor Diplomatice Româ-
neøti), Editurii Univers Enciclopedic. Au vorbit: George G. Potra, director
al Fundafliei Europene Titulescu; Ion Læcustæ, redactor la revista „Magazin
Istoric“; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu.

22 noiembrie 2005, Bucureøti. Sub egida Fundafliei Europene Titulescu
øi Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, s°a desfæøurat
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conferinfla cu tema US–Romanian Relations: Past, Present and Prospects,
susflinutæ de Mark Taplin, însærcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii
la Bucureøti.

29 noiembrie 2005, Bucureøti. Sub auspiciile Fundafliei Europene
Titulescu øi Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, E.S.
dl Tapio Saarela, ambasador al Finlandei la Bucureøti, a susflinut conferinfla
cu tema Regional Cooperation Among Nordic Countries, Lessons Learned as
a Message to Other Regions of Europe, cu participarea corpului diplomatic
acreditat la Bucureøti, a presei øi mediilor universitare.

9 decembrie 2005, Bucureøti. Simpozionul cu tema Factorul imagine
în relafliile româno°italiene, organizat de Institutul Italian de Culturæ „Vito
Grasso“ din Bucureøti, împreunæ cu Fundaflia Europeanæ Titulescu, sub
patronajul Ministerului Afacerilor Externe român øi al Ministerului
Afacerilor Externe italian.

Comunicæri introductive: Profiluri øi evoluflii istorice în relafliile bilaterale.
În cadrul primei sesiuni Realitatea între istorie øi interpretare au luat cuvântul:
Stefano Rolando, secretar general al Fundafliei Università IULM°Milano,
øi Øerban Stati, fost ambasador al României la Roma; Francesco Guida,
Universitatea Roma 3 øi Ion Bulei, Universitatea din Bucureøti. În cadrul
celei de a doua sesiuni Construcflia unei noi imagini (Legæturile economice.
Localizæri. Cooperæri. Cadrul ocupaflional. Legæturi culturale. Reflecflii) au
luat cuvântul: Paolo Bassetti, director zonal Tenaris–Silcotub; Franco Antiga,
preøedinte al Bæncii Italo°Române, vicepreøedinte Veneto Banco; Giuliano
Tavaroli, director teritorial pentru România, Grupul Pirelli; Maria Grapini,
preøedinte al Grupului Pasmatex, Timiøoara; Bruno Mazzoni, Universitatea
din Pisa; Ioan Pânzaru, rector al Universitæflii din Bucureøti; Sorin Vasilescu,
Universitatea de Arhitecturæ øi Urbanism din Bucureøti; Alberto Abruzzese,
prorector al Universitæflii IULM din Milano; Øtefan Olteanu, vicerector al
Universitæflii din Cluj; Stefano Alborosa, director Cefin. În cadrul celei de
a treia sesiuni Turism øi mass°media: Imaginaflie øi realitate (Legæturile turistice.
Imaginea celor douæ flæri øi popoare în respectivele sisteme mediatice) au luat
cuvântul: Alin Burcea, directorul Societæflii „Paralela 45“; Gerardo Pelosi,
ziarist la „Il Sole 24 Ore“; Mircea Vasilescu, redactor øef al sæptæmânalului
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„Dilema Veche“. În cadrul celei de a patra sesiuni Raporturile sociale în
procesul de integrare (Raporturile sociale øi familiale. Problemele familiei.
Problemele criminalitæflii) au luat cuvântul: Gianni Sgritta, Universitatea
La Sapienza, Roma; Aurora Liiceanu, Institutul de Filosofie øi Psihologie
al Academiei Române; Stefano Caneppelle, Università Catolica del Sacro
Cuore. În încheiere au luat cuvântul: Roberto Antonione, subsecretar de
stat în Ministerul Afacerilor Externe al Italiei; Teodor Baconsky, secretar
de stat în Ministerul Afacerilor Externe al României; Jonathan Scheele, øeful
Delegafliei Comisiei Europene la Bucureøti.

15 decembrie 2005, Bucureøti. Masa rotundæ cu tema Percepflia publicæ
øi managementul informafliei — strategii de gestionare a crizelor, organizatæ
sub egida Fundafliei Europene Titulescu øi Asociafliei de Drept Internaflional
øi Relaflii Internaflionale. A conferenfliat prof. univ. Christopher Coker de
la Departamentul de Relaflii Internaflionale de la London School of
Economics and Political Science.

21 decembrie 2005, Bucureøti. Lansarea volumului Sistemul jurisdicfliilor
internaflionale de lector univ. dr. Bogdan Aurescu, urmatæ de simpozionul
In memoriam Demetru Negulescu — O viaflæ dedicatæ dreptului internaflional,
manifestæri organizate de Fundaflia Europeanæ Titulescu øi Asociaflia de
Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale (Secflia de Drept Internaflional).

7 aprilie 2006, Bucureøti. Lansarea volumului 6 Final cu prelungiri din
ciclul Ambasador la Atena de Ion Brad. Vorbitori: George G. Potra, director
al Fundafliei Europene Titulescu; Øtefan Andrei, fost ministru de Externe;
acad. Dan Hæulicæ; ambasador Ion Brad.

25 aprilie 2006, Bucureøti. Lansarea cærflii Personalitatea juridicæ øi
competenflele Comunitæflilor Europene/Uniunii Europene de prof. univ. dr.
Ion M. Anghel. Vorbitori: prof. univ. dr. Ion M. Anghel; ambasador Aurel
Preda°Mætæsaru; ambasador Dumitru fiâncu.

9 mai 2006, Bucureøti. Manifestarea Titulescu øi Europa, organizatæ sub
auspiciile Primæriei sectorului 2, Centrului cultural „Mihai Eminescu“, în
colaborare cu Fundaflia Europeanæ Titulescu, Asociaflia „Nicolae Titulescu“
Olt, Casa memorialæ Nicolae Titulescu, Muzeul Câmpiei Boianului —
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Drægæneøti, Olt. Au luat cuvântul: dr. Nicolae Cuclelis; George G. Potra,
director al Fundafliei Europene Titulescu; Laurenfliu Guflicæ°Florescu,
director al Muzeului Judeflean Olt; Traian Zorzoliu, director al Muzeului
Câmpiei Boianului — Drægæneøti, Olt.

11 mai 2006, Bucureøti. Lansarea lucrærii Rolul doctrinei în evoluflia
dreptului internaflional de prof. univ. dr. Adrian Næstase, sub auspiciile
Fundafliei Europene Titulescu øi Universitæflii „Nicolae Titulescu“, prezen-
tatæ de lector univ. dr. Bogdan Aurescu, preøedintele Secfliei de Drept Inter-
naflional al Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale, øi
prof. univ. dr. Adrian Næstase, preøedintele Fundafliei Europene Titulescu.

11 mai 2006, Bucureøti. Lansarea CD°ului cu înregistrarea discursului
Idealul creator al lui Nicolae Titulescu, pronunflat în 1921 în Parlamentul
României øi înregistrat pe placæ de patefon în 1927 de BBC în colecflia
„His Master’s Voice“.

22 mai 2006, Bucureøti. Lansarea volumului Un Talleyrand pentru
România. Trecut imperfect. Prezent obsedant de George Apostoiu, sub
auspiciile Fundafliei Europene Titulescu, Asociafliei de Drept Internaflional
øi Relaflii Internaflionale, Asociafliei Culturale România în lume. Au luat
cuvântul: George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu; prof.
univ. dr. Ion Calafeteanu; acad. Florin Constantiniu; ministru-consilier
George Apostoiu; Ovidiu Negufl, doctorand S.N.S.P.A., øef Departament
analizæ øi cercetare al Asociafliei culturale România în lume.

23 mai 2006, Bucureøti. Lansarea lucrærii Tratat de drept internaflional
public de prof. univ. dr. Aurel Preda°Mætæsaru, sub auspiciile Fundafliei
Europene Titulescu, Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Inter-
naflionale, Asociafliei Române de Politicæ Externæ. Au luat cuvântul: George
G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Ion M.
Anghel; dr. Ion Diaconu; lector univ. dr. Bogdan Aurescu.

24 mai 2006, Bucureøti. Lansarea lucrærii Organizarea instituflionalæ a
Ministerului Afacerilor Externe. Acte øi documente. Volumul II. 1920–1947,
Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2006. Au luat cuvântul: prof.
univ. dr. Adrian Næstase, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu; amba-
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sador Adrian Constantinescu, secretar general al Ministerului Afacerilor
Externe; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; George G. Potra, director al Funda-
fliei Europene Titulescu.

10 iunie 2006, Bucureøti, Palatul Parlamentului. Participarea Funda-
fliei Europene Titulescu la Seminarul cu tema Locul istoriei românilor în
învæflæmântul de toate gradele din România, organizat de Comisia Românæ
de Istorie a celui de°al Doilea Ræzboi Mondial; Fundaflia Naflionalæ pentru
Românii de Pretutindeni; Asociaflia de Balcanisticæ øi Slavisticæ din România;
Asociaflia pentru Culturæ øi Literaturæ Românæ din Bucovina; revista
„Dosarele Istoriei“; revista „Magazin Istoric“. George G. Potra, director al
Fundafliei Europene Titulescu, a avut o intervenflie, subliniind necesitatea
editærii documentelor diplomatice româneøti, a evocærii contribufliilor
româneøti în manualele øcolare øi în cursurile universitare a ideilor øi contri-
bufliilor româneøti privind unitatea europeanæ ø.a.

29 iunie 2006, Bucureøti. Lansarea lucrærii Deciziile politico°admi-
nistrative øi organizarea teritoriului. Studiu geografic cu aplicare la teritoriul
României de dr. Dænufl°Radu Sægeatæ, cercetætor la Institutul de Geografie
al Academiei Române, organizatæ de Fundaflia Europeanæ Titulescu,
împreunæ cu Editura Top Form øi Asociaflia de Geopoliticæ „Ion Conea“. 

20 iulie 2006, Bucureøti. Lansarea lucrærii Nicolae Titulesco — l’européen
avant l’heure. «Le Figaro» 1932–1936 / Nicolae Titulescu — personalitate
europeanæ, de Ioana Veturia Ciupercæ, Editura Top Form, Bucureøti, 2006.
Au luat cuvântul: Gabriela Coman, director adjunct la Fundaflia Europeanæ
Titulescu; prof. univ. Radu Øtefan Vergatti øi George G. Potra, director
al Fundafliei Europene Titulescu.

14 septembrie 2006, Bucureøti. Lansarea cærflii România dupæ Malta
(875 zile la Externe), volumele 1–2, de Adrian Næstase; îngrijitor de ediflie
George G. Potra, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Bucureøti, 2006, lucrare
redactatæ øi editatæ de Fundaflia Europeanæ Titulescu. Au luat cuvântul:
George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu; ambasador dr.
Constantin Ene; prof. dr. Adrian Severin, fost ministru de Externe; dr.
Teodor Meleøcanu, fost ministru de Externe, vicepreøedinte al Senatului,
vicepreøedinte al Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale;
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prof. univ. dr. Petre Roman, fost prim°ministru, fost ministru de Externe;
Ion Iliescu, fost preøedinte al României; dr. Mihai-Ræzvan Ungureanu,
ministru de Externe; prof. univ. dr. Adrian Næstase, fost ministru de Externe,
fost prim°ministru, fost preøedinte al Camerei Deputaflilor, preøedinte al
Fundafliei Europene Titulescu.

26 septembrie 2006, Bucureøti. Lansarea cærflii La Roumanie et la Grèce
dans le quotidien bucarestois «La Roumanie»: l’image du monde hellénique
et des relations roumano°greques (octobre 1912–juillet 1916). Anthologie, étude
introductive, commentaires, notes, épilogue, bibliographie et index par
Constantin Iordan. Avant°propos par Georgeta Filitti, Editions Pegasus
Press, Bucarest, 2006. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fun-
dafliei Europene Titulescu, prof. dr. Georgeta Filitti, prof. dr. Constantin
Iordan, Panayiotis Vassos, director al Editurii Pegasus Press.

29 septembrie 2006, Bucureøti. Casa Titulescu gæzduieøte Simpozionul
internaflional cu tema CAP and Euro°regions Development Policies in
EU°25/27. Agricultural Policy Modeling in the pre° and post°accession period.
Experiences and Expectations, organizat de Academia de Studii Economice
din Bucureøti, Consiliul Judeflean Giurgiu, Institutul de Economie Agricolæ
din Bucureøti.

5 octombrie 2006, Bucureøti. Lansarea lucrærii Întâlnire cu trecutul.
Din amintirile unui ambasador în Golful Arab de Aurel Turbæceanu. Au
luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu;
ambasador Dumitru Aninoiu; prof. univ. dr. Ion Avram; Salem Abdellah
Al°Jaber, ambasador al statului Qatar la Bucureøti; ambasador dr. Nicolae
Ecobescu; ministru-consilier Vasile Prunæ, Dorin Matei, directorul revistei
„Magazin Istoric“ øi al Fundafliei culturale „Magazin Istoric“; ambasador
dr. Nicolae Micu.

6–7 octombrie 2006, Bucureøti. Academia Românæ — Institutul
Naflional pentru Studiul Totalitarismului a organizat, în colaborare cu
Ministerul Afacerilor Externe, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Ambasada
Republicii Polone, Institutul Polonez de la Bucureøti, Conferinfla inter-
naflionalæ Masacrele de la Katyn øi rolul lor în construirea memoriei democratice.
Au participat înalfli ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Bisericii
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Romano°Catolice, academicieni, øefi de misiuni diplomatice, universitari,
cercetætori, ziariøti. Din partea Fundafliei Europene Titulescu, a luat cuvântul
George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu.

10 octombrie 2006, Bucureøti. Lansarea „Revistei Române de Drept
Internaflional“, nr. 2, ianuarie–iunie 2006. Au luat cuvântul: prof. univ.
dr. Adrian Næstase, prof. univ. dr. Raluca Beøteliu, lector univ. dr. Bogdan
Aurescu øi directorul Editurii C.H. Beck.

10 octombrie 2006, Bucureøti. Lansarea cærflii Diplomaflia secolului XX
de prof. univ. dr. Constantin Vlad, lucrare editatæ de Fundaflia Europeanæ
Titulescu. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundafliei Europene
Titulescu; dr. Teodor Meleøcanu, vicepreøedinte al Senatului României,
vicepreøedinte al Asociafliei de Drept Internaflional øi Relaflii Internaflionale,
fost ministru de Externe; academician Mircea Malifla; ambasador dr. Nicolae
Ecobescu; prof. univ. dr. ambasador Constantin Vlad. A transmis un mesaj
prof. univ. dr. ambasador Mircea Nicolaescu.

16 octombrie 2006, Bucureøti. Lansarea cærflii The Romanian
Millennium. 1000 Years of History in 2500 Images, introducere prof. Virgil
Cândea, membru al Academiei Române; texte: Georgeta Filitti (secolele
18–20) øi prof. dr. Dorin Matei (secolele 11–17), Editura Litera Inter-
naflional, Bucureøti, 2006. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al
Fundafliei Europene Titulescu; acad. Dan Berindei; acad. Ræzvan Theodorescu;
prof. dr. Georgeta Filitti; Anatol Vidraøcu, directorul editurii.

18 octombrie 2006, Bucureøti. Lansarea cærflii Construim cu succes
elitismul unilateral dezvoltat de Paul Everac, Editura Ager, Bucureøti, 2006.
Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu;
academician Florin Constantiniu; scriitorul Paul Everac. Au citit din carte
actorii Eugen Cristea, Alexandru Bindea øi autorul.

28–29 octombrie 2006, Bucureøti. Fundaflia Nipponica øi Societatea
Uresenke România au organizat un curs de practicæ specialæ Ceremonia
ceaiului, condus de dna Michiko Nojiri, maestru de Ceremonia ceaiului
din Roma, Italia.
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Mese rotunde organizate sub auspiciile Centrului de Studii
Strategice–Fundafliei Europeanæ Titulescu

6 aprilie 2006. Masa rotundæ cu tema „Evolufliile politice din Ucraina“.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: Vasile Buga, director
al Centrului de Studii Sovietice øi Ruse; Bogdan Chireac, jurnalist, redactor
øef al ziarului „Gândul“.

13 aprilie 2006. Masa rotundæ cu tema „Serbia°Muntenegru în preajma
referendumului“. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori:
ambasador Constantin Ghirdæ; prof. univ. dr. Radu Øtefan Vergatti.

27 aprilie 2006. Masa rotundæ cu tema „Alegerile parlamentare din
Ungaria“. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: Kelemen
Hunor, deputat UDMR; Alexandru Ghiøa, consilier, director adjunct al
Direcfliei Arhivelor Diplomatice din Ministerul Afacerilor Externe.

4 mai 2006. Masa rotundæ cu tema „Alegerile parlamentare din Italia“.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: ambasador Øerban
Stati; Radu Bogdan, jurnalist, director al publicafliei „Nine O’Clock“.

11 mai 2006. Masa rotundæ cu tema „Israelul în contextul alegerilor
pentru Knesset“. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: E.S.
dna Rodica Radian Gordon, ambasador al Statului Israel la Bucureøti; Dorel
Dorian, redactor øef al publicafliei „Realitatea evreiascæ“, membru al
Consiliului de conducere a Federafliei Evreilor din România.

18 mai 2006. Masa rotundæ cu tema „Iranul în contextul internaflional
actual“. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: E.S. dl Aly
Akbar Farazy, ambasadorul Republicii Islamice Iran la Bucureøti;
ambasador Niculae Stan, director în Ministerul Afacerilor Externe.

25 mai 2006. Masa rotundæ cu tema „Starea nafliunii ruse øi politica
sa viitoare“. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: Vasile
Buga, director al Centrului de Studii Sovietice øi Ruse; Mircea Popa,
coordonator al Agenfliei de øtiri, informaflii øi comentarii „Rusia la zi“;
Viaceslav Samoøkin, corespondent permanent al Grupului de presæ
„Moskovskie Novosti“.
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1 iunie 2006. Masa rotundæ cu tema „Bulgaria înaintea integrærii în
Uniunea Europeanæ“. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori:
Ghiorghi Panaiotov, ministru-consilier, Ambasada Bulgariei în România;
Radu Enache, director al Departamentului politic de la Multimedia Political
Communication; Cætælin Epurianu, Centrul de Studii Strategice, Fundaflia
Europeanæ Titulescu.

8 iunie 2006. Masa rotundæ cu tema „Situaflia din Transnistria“.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: ambasador Marcel
Dinu; ambasador Aurel Preda°Mætæsaru; Andreea Menna, Universitatea
de Øtiinfle Politice din Bologna; Larisa Pasecinik, consilier pe probleme de
politicæ externæ, Ambasada Republicii Moldova la Bucureøti.

15 iunie 2006. Masa rotundæ cu tema „Alegerile parlamentare din
Cehia“. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: ambasador
Gheorghe Dinicæ; ambasador Nicolae Vulpaøin.

7 septembrie 2006. Masa rotundæ cu tema „Francofonia“. Moderator:
prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: ambasador Dan Hæulicæ, membru
al Academiei Române; consilier George Apostoiu.

21 septembrie 2006. Masa rotundæ cu tema „Situaflia din Transnistria“.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: ambasador Marcel
Dinu; ambasador Aurel Preda°Mætæsaru.

12 octombrie 2006. Masa rotundæ cu tema „Situaflia din Ungaria“.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: Kelemen Hunor,
deputat UDMR; Alexandru Ghiøa, consilier, director adjunct al Direcfliei
Arhivelor Diplomatice din Ministerul Afacerilor Externe.

19 octombrie 2006. Masa rotundæ cu tema „Situaflia din Slovacia“.
Moderator: prof. univ. dr. Adrian Næstase; raportori: E.S. dl Jan Soth,
ambasador al Slovaciei la Bucureøti; ambasador Gheorghe Dinicæ.

26 octombrie 2006. Masa rotundæ cu tema „Criza din Peninsula
Coreeanæ øi chestiunea neproliferærii nucleare“. Moderator: prof. univ. dr.
Adrian Næstase; raportori: ambasador Aurelian Lazær; ambasador Izidor
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Urian; prof. univ. dr. Dumitra Popescu; ambasador Nicolae Ecobescu;
ambasador Nicolae Micu.

Alegerea Consiliului Fundafliei Europene Titulescu

Adunarea Fundafliei Europene Titulescu a procedat la alegerea prin vot
secret a noului Consiliu al Fundafliei Europene Titulescu, alcætuit din
17 membri, din care fac parte de drept preøedintele Academiei Române øi
ministrul Afacerilor Externe al României.

CONSILIUL FUNDAfiIEI EUROPENE TITULESCU:

Preøedinte:

Adrian Næstase, prof. univ. dr., jurist, sociolog, membru fondator al
Fundafliei Europene Titulescu.

Vicepreøedinfli:

Dan Berindei, prof. univ. dr., istoric, academician, membru fondator
al Fundafliei Europene Titulescu;

Georgeta Filitti, prof. dr., istoric;

Laurenfliu Guflicæ°Florescu, istoric, director al Muzeului de Istorie Olt.

Membri:

1. Ionel Haiduc, prof. univ. dr., chimist, academician, preøedinte al
Academiei Române, membru de drept;

2. Mihai°Ræzvan Ungureanu, conf. univ. dr., ministru al Afacerilor
Externe al României, membru de drept;

3. Bogdan Aurescu, lector universitar, jurist, diplomat, Ministerul
Afacerilor Externe;

4. Gheorghe Buzatu, prof. univ. dr., istoric;

5. Traian Chebeleu, ambasador;
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6. Ion Cristoiu, filolog, publicist, director al revistei „Historia“;

7. Marcel Dinu, ambasador, director al Centrului de Studii Strategice
al Fundafliei Europene Titulescu;

8. Constantin Ene, ambasador;

9. Corneliu Mihai Lungu, conf. univ. dr., istoric, director general,
Arhivele Naflionale;

10. Mircea Malifla, prof. univ. dr., matematician, filosof, academician,
membru fondator al Fundafliei Europene Titulescu;

11. George G. Potra, istoric, publicist, director al Fundafliei Europene
Titulescu;

12. Ræzvan Theodorescu, prof. univ. dr., istoric, academician, mem-
bru fondator al Fundafliei Europene Titulescu;

13. Gheorghe Tinca, ambasador.

Consiliul Fundafliei Europene Titulescu a ales noul Comitet director øi
cenzorul.

COMITETUL DIRECTOR:

1. Director: George G. Potra

2. Director adjunct: Marcel Dinu

3. Secretar general: Gheorghe Oanæ

CENZOR:

Marlena°Diana Necula
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1) Nicolae Titulescu. Ministru al Afacerilor Stræine al României
(1927–1928; 1932–1936).

2) 14 martie 2002, Bucureøti. În Aula Academiei Române este omagiatæ,
în øedinflæ solemnæ, figura øi opera lui Nicolae Titulescu, la împlinirea a
120 de ani de la naøtere, prin cuvântæri rostite de Gheorghe Vlæduflescu,
vicepreøedinte al Academiei Române, Adrian Næstase, prim°ministru al
României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, øi Mircea Geoanæ,
ministru al Afacerilor Externe.

3) 14 martie 2002, Bucureøti, Biblioteca Academiei Române. Expoziflia
foto°documentaræ „Nicolae Titulescu. 120 de ani de la naøtere“, organizatæ
de Academia Românæ, Fundaflia Europeanæ Titulescu, Ministerul Afacerilor
Externe, inauguratæ de cætre Adrian Næstase, prim°ministru al României,
preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, însoflit de Mircea Geoanæ,
ministru al Afacerilor Externe al României, alfli înalfli demnitari, acade-
micieni, oameni de øtiinflæ øi culturæ, ziariøti.

4) 14 iunie 2002, Bucureøti. Inaugurarea „Casei Titulescu“ debuteazæ
cu dezvelirea unui basorelief, realizat de artistul Octavian Penda, fixând
în bronz gânduri din testamentul politic al marelui nostru compatriot:
„Fiecare îøi are misiunea sa, cu toflii unifli cum ne°am putea îndoi de succes?
Ce importanflæ are faptul cæ nu vom mai fi prezenfli în ziua când opera va
fi terminatæ?“.

5) 14 iunie 2002, Bucureøti. Adrian Næstase, preøedinte al Fundafliei Euro-
pene Titulescu, inaugureazæ printr°o alocufliune omagialæ „Casa Titulescu“,
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în prezenfla øefilor misiunilor diplomatice acreditafli în capitala României,
a unor membri ai guvernului, a altor distinse personalitæfli ale vieflii publice
øi culturale româneøti.

6) 2002, Bucureøti. Premiul „Grigore Ionescu“ se acordæ Fundafliei
Europene Titulescu øi colectivului de proiectare øi restaurare pentru restau-
rarea Casei „Nicolae Titulescu“ (acordat de Ministerul Culturii øi Culte-
lor, Comisia Naflionalæ a Monumentelor Istorice).

7, 8) 15 iunie 2002, Øcheii Braøovului. La 120 de ani de la naøterea lui
Nicolae Titulescu, Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte
al Fundafliei Europene Titulescu; Mircea Geoanæ, ministru al Afacerilor
Externe; George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu; ofi-
cialitæfli øi personalitæfli publice locale; ierarhi se reculeg øi aduc un pios
omagiu lui Nicolae Titulescu, aflat alæturi de Catherine Titulescu pentru
eternitate în inima Transilvaniei.

9) 15 iunie 2002, Poiana Braøov. Instantaneu de la inaugurarea celei
de a XII°a ediflii a Cursurilor de varæ „Nicolae Titulescu“ pentru tineri
diplomafli.

10, 11) 15 aprilie 2002, Geneva. Inaugurarea statuii lui Nicolae Titulescu
— operæ a sculptorului Nicolae Doru Dræguøin — pe peluza din fafla
Palatului Nafliunilor, în prezenfla lui Adrian Næstase, prim°ministru al
României, øi a lui Serghei Ordjonikidze, director general al Oficiului Nafliu-
nilor Unite pentru Europa, a numeroøi øefi de instituflii specializate din
structura ONU øi de misiuni diplomatice naflionale acreditate de ONU.

12, 13, 14) 15 aprilie 2002, Geneva. Palatul Nafliunilor. Inaugurarea
expozifliei foto°documentare Un mare Român, un mare European, un mare
Contemporan. 120 de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu, organizatæ în
Sala Paøilor Pierdufli din Palatul Nafliunilor. Adrian Næstase, prim°ministru
al României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, a rostit cuvântul
de inaugurare. Expoziflia a fost onoratæ de prezenfla lui Serghei Ordjonikidze,
director general al Oficiului Nafliunilor Unite pentru Europa; Mary
Robinson, înalt comisar al Nafliunilor Unite pentru Drepturile Omului;
de oficialitæfli române, diplomafli stræini øi români.
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15) 28 ianuarie 2003, Paris. Adrian Næstase, prim°ministru al Româ-
niei, øi soflia acestuia, Dana Næstase, sosesc la Universitatea „Sorbona“,
Paris I.

16, 17) 28 ianuarie 2003, Paris, Universitatea „Sorbona“, Paris I. Asis-
tenfla la ceremonia primirii de cætre Adrian Næstase, prim°ministru al
României, a Premiului „Pour le courage politique“, acordat de Asociaflia
pentru politicæ externæ a Universitæflii „Sorbona“, Paris I øi de publicaflia
„La Politique Internationale“.

18, 19) 28 ianuarie 2003, Paris, Universitatea „Sorbona“, Paris I. Patrick
Wajsman, directorul revistei „La Politique Internationale“, acordæ lui Adrian
Næstase, prim°ministru al României, în numele revistei „La Politique
Internationale“, Premiul „Pour le courage politique“.

20, 21) 28 ianuarie 2003, Paris, Universitatea „Sorbona“, Paris I. Adrian
Næstase, prim°ministru al României, rosteøte discursul România øi noua
construcflie europeanæ.

22) 28 ianuarie 2003, Paris, Universitatea „Sorbona“, Paris I. Discursul
România øi noua construcflie europeanæ, rostit de Adrian Næstase, prim°mi-
nistru al României, a fost urmærit cu interes de asistenflæ.

23) 28 ianuarie 2003, Paris. La încheierea ceremoniei de la Universitatea
„Sorbona“, Paris I, Adrian Næstase, prim°ministru al României, øi soflia
acestuia, Dana Næstase, se lasæ fotografiafli alæturi de Patrick Wajsman øi
Charles Zorgbibe.

24) 28 ianuarie 2003, Paris. Adrian Næstase, prim°ministru al Româ-
niei, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, procedeazæ la dezvelirea
unei efigii Nicolae Titulescu la Academia Diplomaticæ Internaflionalæ, al
cærei preøedinte a fost.

25) 28 ianuarie 2003, Paris. Adrian Næstase, prim°ministru al Româ-
niei, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, se întrefline cu Kyra
Hermers Bodart, secretar general al Academiei Diplomatice Internaflionale.

26, 27, 28) 10 iunie 2003, Bucureøti, Parlamentul României. La deschi-
derea expozifliei „Nicolae Titulescu — Mærturii“ organizatæ de Camera
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Deputaflilor, împreunæ cu Fundaflia Europeanæ Titulescu, Ministerul Cul-
turii øi Cultelor, Muzeul Naflional de Istorie a României øi Muzeul Olteniei,
Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei Euro-
pene Titulescu, rosteøte alocufliunea Întâlnire cu Titulescu sub arcadele Parla-
mentului, în prezenta lui Valer Dorneanu, preøedinte al Camerei Deputaflilor;
Ræzvan Theodorescu, ministru al Culturii øi Cultelor; George G. Potra,
director al Fundafliei Europene Titulescu, a unor oficialitæfli române, a unor
ambasadori, personalitæfli din lumea academicæ øi universitaræ, ziariøti.

29) 30 septembrie 2003, Strasbourg. Adrian Næstase, prim°ministru al
României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, rosteøte discursul
O viziune europeanæ. Nicolae Titulescu — Robert Schuman în fafla corpului
profesoral øi al studenflilor Universitæflii „Robert Schuman“.

30) 30 septembrie 2003, Strasbourg. Adrian Næstase, prim°ministru al
României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, participæ la dezvelirea
unui bust Nicolae Titulescu la Universitatea „Robert Schuman“.

31) 22 iunie 1929, Lisabona. Dupæ încheierea celei de a V°a sesiuni a
Consiliului Societæflii Nafliunilor, desfæøuratæ la Madrid, Nicolae Titulescu,
trimis extraordinar øi ministru plenipotenfliar al României la Londra, prim
delegat al României la Societatea Nafliunilor, soseøte cu un avion Junkers
pe aeroportul Alverca, împreunæ cu Catherine Titulescu; Savel Rædulescu,
directorul Diviziei economice din Ministerul Afacerilor Stræine; Dimitrie
G. Buzdugan, secretar de legaflie la Legaflia României de la Londra.

32) Iunie 1929. Ziarele de informaflie din capitala Portugaliei au relatat
pe larg sosirea øi scurta øedere a lui Nicolae Titulescu la Lisabona.

33) 22 mai 1930, Londra. Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi
ministru plenipotenfliar al României în Marea Britanie, primeøte Marele
Cordon al Ordinului Christ, cea mai veche distincflie a Europei (datând
din anul 1200), din partea preøedintelui Portugaliei, Augusto Alves de Costa
Oliveira.

34) 21 octombrie 1933, Atena. Nicolae Titulescu, ministru de Externe
al României, øi Catherine Titulescu, însoflifli de Constantin Collas, ministrul
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Greciei la Bucureøti, øi Constantin Langa°Ræøcanu, ministrul României la
Atena, pe Acropole, cu ocazia vizitei oficiale în Grecia.

35) 9 februarie 1934, Atena. Semnarea, la Academia Elenæ, a Pactului
Înflelegerii Balcanice de miniøtrii de Externe grec, turc, român øi iugoslav:
Demetrios Maximos, Tevfik Rüstü Aras, Nicolae Titulescu øi Bogoljub
Jevtiç.

36) 8 octombrie 1933, Viena. Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor
Stræine, în trecere prin capitala Austriei, în compania membrilor Legafliei.
În rândul din faflæ, Nicolae Titulescu cu Caius Brediceanu, trimis extra-
ordinar øi ministru plenipotenfliar; Raoul Bossy, consilier de legaflie; Lucian
Blaga, consilier de presæ; Nicolae Raicoviceanu, consilier juridic cu rangul
de ministru plenipotenfliar cls. II, secretar personal al lui Nicolae Titulescu.

37) 21 mai 1935, Viena. În Gara Centralæ a capitalei Austriei, Nicolae
Titulescu este salutat de câfliva colaboratori. De la stânga la dreapta: Lucian
Blaga, Cornelia Blaga, Nicolae Titulescu, Catherine Titulescu, Caius
Brediceanu.

38) 21 mai 1935, Viena. În incinta Legafliei României, într°un scurt popas
în capitala Austriei. În rândul întâi, de la stânga la dreapta: Cornelia Blaga,
Nicolae Titulescu, Catherine Titulescu. În rândul al doilea: Lucian Blaga,
Caius Brediceanu.

39) [1933], Viena. Nicolae Titulescu øi Octavian Goga cu un cor de
adolescenfli („Wiener Söngerknaben“).

40) August 1933, Bad Gastein. Trei apropiafli colaboratori ai lui Nicolae
Titulescu. De la stânga la dreapta: Øtefan Neniflescu, consilier în Direcflia
Presei din Ministerul Afacerilor Stræine; Lucian Blaga; Savel Rædulescu,
subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Stræine.

41) 21 mai 1935, Viena. Nicolae Titulescu la o nouæ despærflire de cola-
boratori øi prieteni, gata de drum spre alte orizonturi de întâlniri øi negocieri.

42) 6 mai 1935, Bucureøti, Palatul Sturdza. Stefan Osusky, ministrul
Cehoslovaciei la Paris, pronunflæ o alocufliune la dineul oferit, în onoarea
sa øi a sofliei sale, de Nicolae Titulescu, ministru român al Afacerilor Stræine.
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43) 29 octombrie 1935, Montreux. Note politice ale lui Nicolae Titu-
lescu privind relafliile româno°sovietice.

44) 10 noiembrie 1935, Bucureøti. Note politice ale lui Nicolae Titulescu
privind relafliile româno°sovietice.

45, 46) 29 august 1936, Bucureøti. Telegramæ trimisæ lui Nicolae Titu-
lescu de Gheorghe Tætærescu, preøedinte al Consiliului de Miniøtri al
României, prin care acesta îi comunicæ remanierea cabinetului, decizie care
lasæ în afara sa numai pe ministrul Afacerilor Stræine.

47) Pânæ la moarte, prieteni statornici.

48, 49) 3 iunie 1937, Londra, Parlamentul britanic (exterior). Nicolae
Titulescu fline în Camera Comunelor conferinfla Ceea ce dorim noi este sæ
evitæm ræzboiul, nu sæ°l câøtigæm a doua oaræ. Deøi proscris de cercurile
guvernamentale de la Bucureøti, Nicolae Titulescu continuæ sæ se bucure
de ecouri în presa româneascæ.

50, 51) 4 iunie 1937, Universitatea din Oxford (New College). Nicolae
Titulescu rosteøte conferinfla Milioane de oameni au murit în Marele Ræzboi
pentru ca sæ se poatæ naøte o nouæ viaflæ internaflionalæ.

52, 53) 9 iunie 1937, Londra, Parlamentul britanic (interior). Nicolae
Titulescu rosteøte conferinfla Tæcerea este sinonimæ cu moartea. Un cuvânt
spus la timp este sinonim cu viafla.

54, 55, 56, 57) 9 iunie 1937, Londra, Institutul Regal pentru Afacerile
Stræine (Chatham House). Interior øi exterior. Nicolae Titulescu rosteøte
aici discursul Este de dorit reforma Pactului Societæflii Nafliunilor?

58) Iunie 1937, Londra. Cu ocazia unei întâlniri prilejuite de turneul
de conferinfle øi întrevederi cu oameni politici britanici, Nicolae Titulescu,
fost ministru al Afacerilor Stræine, se întrefline cu David Lloyd George, fost
prim°ministru al Marii Britanii.

59) 12 aprilie 1937, Londra. Scrisoare adresatæ de Institutul Regal pentru
Afaceri Stræine, sub semnætura lui Arnold Toynbee, prin care Nicolae
Titulescu este invitat sæ°øi expunæ observafliile asupra capitolelor din „Annual
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Survey of International Affairs — 1936“, mai ales în problemele de mare
importanflæ în care „a jucat un rol central“.

60, 61) 19 iunie 1937, Bratislava. Consiliul profesoral al Facultæflii de
Drept a Universitæflii „Komensky“ decerneazæ lui Nicolae Titulescu titlul
de doctor honoris causa. În rândul de sus, profesorul Rudolf Rauscher (în
picioare, primul din dreapta), rostind discursul de întâmpinare, øi Nicolae
Titulescu (al doilea din stânga). Cu aceastæ ocazie, Nicolae Titulescu rosteøte
discursul Ordinea în gândire, care îøi gæseøte un larg ecou în presa românæ
øi stræinæ.

62) 5 martie 2003, Bratislava. Adrian Næstase, prim°ministru al Româ-
niei, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, primeøte Medalia de aur
a Universitæflii „Komensky“.

63) 5 martie 2003, Bratislava, Universitatea „Komensky“. Adrian Næstase,
prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu,
rosteøte discursul Proiectul european — trecutul, prezentul øi viitorul sæu.

64) 5 martie 2003, Bratislava. Adrian Næstase, prim°ministru al Româ-
niei, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, øi soflia acestuia, Dana
Næstase, alæturi de membri ai corpului profesoral slovac, în fafla bustului
lui Nicolae Titulescu (autor Nicolae Doru Dræguøin), dæruit Universitæflii
„Komensky“.

65) Ante 23 octombrie 1940, Cannes. Într°o scrisoare adresatæ genera-
lului Ion Antonescu, Nicolae Titulescu face o analizæ detaliatæ a trei proble-
me distincte ale politicii externe româneøti: relafliile româno°germane, relafliile
româno°italiene øi relafliile româno°sovietice.

66) 23 octombrie 1940, Cannes. Nicolae Titulescu adreseazæ o scrisoare
generalului Ion Antonescu în care îi solicitæ sæ fie însærcinat cu conducerea
unei legaflii în America Latinæ.

67) 1923–1926, Londra. Nicolae Titulescu, trimis extraordinar øi mi-
nistru plenipotenfliar al României în Marea Britanie, alæturi de colonelul
Ion Antonescu, ataøat militar al României, øi Constantin Laptew, consi-
lier, la Legaflia României la Londra.
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68, 69) 5 ianuarie 1940, Saint Moritz (Elveflia). Testament fæcut de
Nicolae Titulescu øi autentificat la aceeaøi datæ de cætre Legaflia României
la Berna. „În ce mæ priveøte, cum m°am considerat totdeauna ca un soldat al
teritoriilor alipite României între 1918 øi 1920, doresc sæ fiu îngropat la Braøov
într°un loc ceva mai la o parte. Prietenii mei din Ardeal vor øti sæ gæseascæ
un loc potrivit dorinflei mele. // Take Ionescu sus la Sinaia øi eu la picioarele
lui, jos la Braøov, pentru repaosul etern, este felul cel mai convenabil øi doresc
ca locuitorii Braøovului sæ accepte rugæmintea mea“.

70) 18 decembrie 1941, Cannes. Extras din registrul de decese pe anul
1941 al Primæriei din Cannes pe numele Nicolae Titulescu (decedat la 17
martie 1941, la Hotel Carlton).

71) 24 martie 1941, Cannes. Sicriul cu trupul neînsufleflit al lui Nicolae
Titulescu, înfæøurat în tricolorul românesc øi înconjurat cu flori, având
deasupra „Steaua României“, depus în Biserica „Sf. Mihail“ pentru un ultim
omagiu din partea familiei, rudelor, prietenilor, oficialitæflilor.

72) Martie 1941, Bucureøti. Rezoluflia generalului Ion Antonescu —
„Nu se poate. Demonstraflii politice nu tolerez“ — pe propunerile Partidului
Naflional fiærænesc privind delegaflia la funeraliile lui Nicolae Titulescu.

73, 74) 18 februarie 1991, Bucureøti. Scrisoare adresatæ de Corneliu
Coposu, preøedinte al Partidului Naflional fiærænesc — creøtin°democrat,
lui Adrian Næstase, ministru al Afacerilor Externe, privind readucerea în
flaræ a ræmæøiflelor pæmânteøti ale lui Nicolae Titulescu, potrivit dorinflelor
sale testamentare.

75) 14 martie 1992, Bucureøti. Membrii conducerii Ministerului Afa-
cerilor Externe, în frunte cu Adrian Næstase, ministrul de Externe al
României, la catafalcul lui Nicolae Titulescu.

76, 77) 14 martie 1992, Øcheii Braøovului. Înalte personalitæfli române
øi stræine, oficiali ai administrafliei centrale øi locale, un numeros public asistæ
la reînhumarea ræmæøiflelor pæmânteøti ale lui Nicolae Titulescu. Adrian
Næstase, ministru al Afacerilor Externe al României, øi Kyra Hermers Bodart,
secretar general al Academiei Diplomatice Internaflionale de la Paris, aduc
un ultim omagiu marelui dispærut.
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78) Addis Abeba. Holy Trinity Cathedral. Pe cupola principalei biserici
ortodoxe copte din capitala Etiopiei a fost fixatæ în frescæ figura lui Nicolae
Titulescu, ca preøedinte al Societæflii Nafliunilor.

79) 8 martie 2002, Paris. Colocviu organizat la Centrul cultural român
din capitala Franflei cu ocazia aniversærii lui Nicolae Titulescu, cu participarea
istoricilor Dumitru Preda, Robert Frank, George G. Potra øi a scriitorului
Virgil Tænase.

80) 12 martie 2002, Paris, Centrul cultural român. Ministerul Aface-
rilor Externe øi Fundaflia Europeanæ Titulescu patroneazæ expoziflia de foto-
grafii „Titulescu în arhivele Ministerului Afacerilor Externe al României“.

81, 82, 83, 84) 4 septembrie 2002, Bucureøti, Casa Titulescu. Lansarea
lucrærii Nicolae Titulescu — contemporanul nostru, ediflia a II°a, de Adrian
Næstase. Au luat cuvântul acad. Eugen Simion, preøedinte al Academiei
Române; Mircea Geoanæ, ministru de Externe al României; prof. univ. dr.
Adrian Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei
Europene Titulescu.

85, 86, 87, 88) 12 noiembrie 2002, Bucureøti, Casa Titulescu. Aspecte
de la lansarea albumului Nicolae Titulescu — un mare Român, un mare
European, un mare Contemporan în prezenfla unor oficialitæfli, academicieni,
personalitæfli din lumea academicæ øi universitaræ, cercetætori, ziariøti. Adrian
Næstase, prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei Europene
Titulescu, øi George G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu,
dau autografe.

89) 29 noiembrie 2002, New York. Vernisajul expozifliei „Nicolae
Titulescu — 120 de ani“ la Centrul cultural român din New York. Au
luat cuvântul Sanda Viøan, director al Centrului, øi George G. Potra, director
al Fundafliei Europene Titulescu.

90) 29 noiembrie 2002, New York. George G. Potra, director al Fun-
dafliei Europene Titulescu, alæturi de ambasador Alexandru Niculescu, Lilian
Zamfiroiu, director al Direcfliei pentru diplomaflie publicæ din Ministerul
Afacerilor Externe, publicistul român M.N. Rusu øi alfli participanfli la
inaugurarea expozifliei „Nicolae Titulescu — 120 de ani“.
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91, 92, 93, 94, 95) 17 martie 2003, Bucureøti, Casa Titulescu. Lansarea
volumului Pro øi Contra Titulescu de George G. Potra. Lucrarea a fost
prezentatæ de prof. univ. dr. Adrian Næstase, prim°ministru al României,
preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu;
prof. dr. Georgeta Filitti øi editorul lucrærii, Marcel Popa, director al Editurii
Enciclopedice, în fafla a numeroøi istorici, juriøti, sociologi, diplomafli øi
politologi, cercetætori, ziariøti, studenfli.

96) 2 iulie 2003, Bucureøti, Casa Titulescu. Aspect de la lansarea volu-
mului Nicolae Titulescu–Nicolae Raicoviceanu. Mærturiile unei prietenii de
Emil Pæunescu, Nicolae Petrescu, George G. Potra. Au prezentat volumul
prof. univ. dr. Ioan Scurtu (în picioare, vorbind), prof. univ. dr. Valeriu
Râpeanu, prof. univ. dr. Ion Calafeteanu.

97) 2 iulie 2003, Bucureøti, Casa Titulescu. La lansarea volumului Nicolae
Titulescu–Nicolae Raicoviceanu. Mærturiile unei prietenii au fost prezenfli
ultimii urmaøi direcfli ai familiilor Titulescu, Burcæ, Raicoviceanu,
Cuclelis, Argeøanu: Sanda Argeøanu, Irina Raicoviceanu, Simona Burcæ,
Nicolae Cuclelis, alæturi de George G. Potra øi Emil Pæunescu.

98, 99) 10 februarie 2004, Bucureøti, Casa Titulescu. Lansarea volumului
Nicolae Titulescu. Opera politico°diplomaticæ. Iulie 1927–iulie 1928, partea
I øi partea a II°a. Au prezentat lucrarea prof. univ. dr. Adrian Næstase,
prim°ministru al României, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu;
prof. univ. dr. Constantin Buøe, prorector al Universitæflii Bucureøti; prof.
univ. dr. Ion Chiper; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu.

100, 101) 22 februarie 2005, Bucureøti, Casa Titulescu. Lansarea
volumului Nicolae Titulescu — Opera politico°diplomaticæ. Corespondenflæ,
vol. I (1921–1931), partea I øi partea a II°a, apærut sub egida Fundafliei
Europene Titulescu. Lucrarea a fost prezentatæ de prof. univ. dr. Adrian
Næstase, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu; acad. Dan Berindei,
preøedinte al Secfliei de Øtiinfle Istorice øi Arheologie a Academiei Române;
prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu; ministru-consilier Nicolae Mareø; George
G. Potra, director al Fundafliei Europene Titulescu.
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102) 3 noiembrie 2005, Bucureøti. George G. Potra, director al Fundafliei
Europene Titulescu, susfline conferinfla Noi documente privind activitatea
lui Nicolae Titulescu la Londra — 1937, onorat de prezenfla acad. Dan
Berindei.

103, 104, 105) 11 mai 2006, Bucureøti, Casa Titulescu. Instantanee
de la lansarea lucrærii Rolul doctrinei în evoluflia dreptului internaflional de
Adrian Næstase øi a CD°ului cu alocufliunea Idealul creator a lui Nicolae
Titulescu.

106, 107, 108, 109, 110) 24 mai 2006, Bucureøti, Casa Titulescu. Ima-
gini de la lansarea lucrærii Organizarea instituflionalæ a Ministerului Afacerilor
Externe. Acte øi documente, vol. II 1920–1947. Au luat cuvântul prof. univ.
dr. Adrian Næstase, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu; ambasador
Adrian Constantinescu, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe;
prof. univ. dr. Viorica Moisuc; George G. Potra, director al Fundafliei
Europene Titulescu.

111) 1 octombrie 2006, comuna Nicolae Titulescu. Adrian Næstase, pre-
øedinte al Fundafliei Europene Titulescu, discutæ cu reprezentanfli ai oficiali-
tæflilor locale despre restaurarea „Casei de la flaræ“ (Castelului) a lui Nicolae
Titulescu.

112) 1 octombrie 2006, comuna Nicolae Titulescu. La slujba de pome-
nire a înaintaøilor desfæøuratæ la mormântul familiei Titulescu din curtea
Bisericii „Sf. Gheorghe“ au participat numeroøi locuitori øi oaspefli, oficialitæfli
centrale øi locale, ziariøti.

113, 114, 115) 10 octombrie 2006, Bucureøti. Lansarea unui nou numær
al „Revistei Române de Drept Internaflional“ în prezenfla prof. univ. dr.
Adrian Næstase, prof. univ. dr. Raluca Beøteliu, lector univ. dr. Bogdan
Aurescu øi a directorului Editurii C.H. Beck.

116) 8 noiembrie 1994, Bucureøti. Diploma prin care Academia Românæ
acordæ lui Adrian Næstase premiul „Nicolae Titulescu“ pentru lucrarea
Drepturile omului, religie a sfârøitului de secol.
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117) 4 noiembrie 2002, Bucureøti. Diplomæ acordatæ de Societatea
Românæ de Televiziune, TV România Internaflional, lui George G. Potra,
director al Fundafliei Europene Titulescu, pentru contribuflia adusæ la
restituirea universului politico°diplomatic al lui Nicolae Titulescu.

118, 119) 16 martie 2007, Bucureøti, Academia Românæ. Sub egida
Academiei Române, Ministerului Afacerilor Externe, Fundafliei Europene
Titulescu, în Aula Academiei Sesiunea are loc Sesiunea omagialæ consacratæ
împlinirii a 125 de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu.

120) 16 martie 2007, Bucureøti, Academia Românæ. Acad. Ionel Haiduc,
preøedintele Academiei Române, rosteøte Cuvântul de deschidere la Sesiunea
omagialæ consacratæ împlinirii a 125 de ani de la naøterea lui Nicolae
Titulescu.

121) 16 martie 2007, Bucureøti, Academia Românæ. Acad. Dan Berindei,
vicepreøedinte al Academiei Române, prezintæ comunicarea Locul lui Nicolae
Titulescu în istoria naflionalæ la Sesiunea omagialæ consacratæ împlinirii a
125 de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu.

122) 16 martie 2007, Bucureøti, Academia Românæ. Lucian Leuøtean,
secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, prezintæ comunicarea
conf. univ. dr. Valentin Naumescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor
Externe, Nicolae Titulescu — arhitect al diplomafliei româneøti la Sesiunea
omagialæ consacratæ împlinirii a 125 de ani de la naøterea lui Nicolae
Titulescu.

123) 16 martie 2007, Bucureøti, Academia Românæ. Prof. univ. dr.
Adrian Næstase, preøedinte al Fundafliei Europene Titulescu, prezintæ comu-
nicarea Titulescu øi Europa la Sesiunea omagialæ consacratæ împlinirii a 125
de ani de la naøterea lui Nicolae Titulescu.

124, 125) 10 martie 2007, Bucureøti, Casa Titulescu. Un grup de elevi
øi profesori ai Liceului „Nicolae Titulescu“ din Braøov aduc un omagiu
marelui om politic øi diplomat român cu prilejul împlinirii a 125 de ani
de la naøtere.
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126) 10 noiembrie 2006, Bucureøti, Casa Titulescu. Are loc Adunarea
membrilor fondatori øi a celorlalfli membri ai Fundafliei Europene Titu-
lescu, la care a fost prezentat øi dezbætut Raportul de activitate pe perioada
2002–2006, precum øi Proiectul planului de activitæfli pentru prima jumætate
a anului 2007.

127, 128) 10 noiembrie 2006, Bucureøti, Casa Titulescu. La Adunarea
membrilor Fundafliei Europene Titulescu au participat personalitæfli din
lumea academicæ øi universitaræ, diplomafli, politologi, istorici, juriøti,
sociologi, specialiøti în relaflii internaflionale.

129) 10 noiembrie 2006, Bucureøti, Casa Titulescu. Adunarea Funda-
fliei Europene Titulescu a procedat la alegerea prin vot secret a noului
Consiliu al Fundafliei Europene Titulescu, alcætuit din 17 membri, din care
fac parte de drept preøedintele Academiei Române øi ministrul Afacerilor
Externe al României.

130–137) 15 aprilie 2008, Bucureøti, Casa Titulescu. Lansarea volu-
mului Nicolae Titulescu. Opera politico°diplomaticæ (1 ianuarie 1937–31
decembrie 1937) (partea I, partea a II°a, partea a III°a), Fundaflia Europeanæ
Titulescu, Bucureøti, 2007. Au prezentat alocufliuni: acad. Dan Berindei;
prof. univ. dr. Ioan Scurtu; prof. univ. dr. Adrian Næstase, preøedinte al
Fundafliei Europene Titulescu; acad. Florin Constantiniu; George G. Potra,
director al Fundafliei Europene Titulescu.

138) 29 noiembrie 1937, Bucureøti. Nicolae Titulescu, fostul ministru
de Externe al României, soseøte în Gara de Nord, la orele 12,30, însoflit
de Savel Rædulescu, Constantin Viøoianu, Sergiu Neniøor. Partidul Naflional
fiærænesc i°a organizat øi asigurat o primire triumfalæ. A fost întâmpinat
de zeci de oameni politici, personalitæfli øtiinflifice øi culturale, universitari,
ziariøti, numeroøi oameni de rând.

139) 1 decembrie 1937, Bucureøti. Cel mai mare cotidian românesc,
„Universul“, adreseazæ un „bun sosit“ lui Nicolae Titulescu la sosirea în
România.

140) 1 decembrie 1937, Bucureøti. De la revenirea lui Nicolae Titulescu
în România, pânæ la plecarea sa definitivæ, Nicolae Iorga s°a angajat într°o
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campanie împotriva fostului ministru de Externe, în fiecare articol vehicu-
lându°se insinuæri øi acuzaflii privind presupusele opfliuni øi angajamente
politice.

141) Decembrie 1937. În ciuda presiunilor øi ameninflærilor forflelor de
dreapta øi extrema dreaptæ, Nicolae Titulescu a participat la alegerile de
deputafli în judeflul Olt pe listele Partidului Naflional fiærænesc.

142) Decembrie 1937. Nefiind prezent fizic la campania electoralæ pentru
alegeri în judeflul Olt, Nicolae Titulescu nu a mai vizitat locuri cu precædere
dragi lui. Printre acestea, Casa („Castelul“) din satul Ungurei (fost Bærbæ-
teøti), comuna Tituleøti (în prezent comuna Nicolae Titulescu), construc-
flie realizatæ øi finalizatæ în 1910 în locul caselor pærinteøti, devastate în timpul
ræscoalelor flæræneøti din 1907.

143) Anii ’20, Slatina, Palatul Bæncii. Construit din fondurile comer-
cianflilor din oraøul Slatina în anul 1908.

144) Anii ’20, Slatina, Hotel Regal.

145, 146) Anii ’30, Slatina, Biserica Sf. Nicolae din Coastæ. Distrusæ
în urma bombardamentelor austro°germane din Primul Ræzboi Mondial,
a fost refæcutæ în perioada interbelicæ, Nicolae Titulescu contribuind cu
50.000 lei. În anul 1937, Nicolae Titulescu a dæruit bisericii douæ clopote
din bronz. Sunt øi astæzi în funcfliune.

147) 15 noiembrie 1937, Monte Carlo. Catherine Titulescu îøi face testa-
mentul prin care instituie, dupæ moartea sa, pe soflul ei, Nicolae Titulescu,
legatar universal, succesor pentru orice avere mobilæ sau imobilæ.

148) (67 OPD3) 18 noiembrie 1937, Monte Carlo. Nicolae Titulescu
întocmeøte un codicil la testamentul sæu, prin care instituie drept moøte-
nitoare pe Catherine Titulescu în privinfla tuturor bunurilor mobile sau
imobile, iar pe Savel Rædulescu îl instituie moøtenitor în privinfla tuturor
înscrisurilor sale, „pentru a restabili adeværul în interesul flærii øi al meu“.

149) Decembrie 1937. Articolul lui Nicolae Titulescu Eu øi Garda de
Fier, ca øi ræspunsul sæu dat reacfliei foøtilor membri ai guvernului I.G. Duca,
precum øi poziflia de sprijin în favoarea fostului ministru de Externe, semnatæ
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de Al. Popescu°Necøeøti, au fost reunite într°o broøuræ apærutæ în Tipografia
ziarului „Universul“.

150) 15 mai 1937, Cap Martin. În cursul dupæ°amiezii, Nicolae Titulescu
are o discuflie cu Iuliu Maniu, pe care presa românæ øi din alte capitale
europene a comentat°o ca pe un eveniment de semnificaflie politicæ deosebitæ.

151, 152) Cuvântare a lui Nicolae Titulescu cititæ la o adunare electoralæ
în oraøul Slatina.

153, 154, 155) 1937. Definitivatæ, dupæ toate probabilitæflile, la sfârøitul
anului 1937, lucrarea lui Nicolae Titulescu Politica externæ a României
(1937) a fost interzisæ practic aproape 60 de ani; în perioada regimului carlist
autorul a fost ameninflat cu ridicarea cetæfleniei române în cazul publicærii
sale. Toate cele trei ediflii au apærut la mijlocul anilor ’90 ai secolului trecut:
în limba românæ — 1994; în limba englezæ — 1994; în limba francezæ
— 1996.

156) Decembrie 1937. Decepflionat de evoluflia politicæ în general øi
de dezertærile unor fruntaøi ai Partidului Naflional fiærænesc în particular,
Nicolae Titulescu se înscrie ca „simplu soldat“ în Partidul Naflional fiærænesc.

157, 158) 16 noiembrie 2007, Bucureøti, Casa Titulescu. Fundaflia
Europeanæ Titulescu øi Asociaflia de Drept Internaflional øi Relaflii Inter-
naflionale — Secflia de Istorie a Relafliilor Diplomatice Româneøti au gæzduit
conferinfla Nicolae Titulescu la alegerile din 1937. Un paradox politic. Sena-
torul candideazæ pentru un post de deputat, susflinutæ de George G. Potra,
director al Fundafliei Europene Titulescu. Au participat diplomafli, univer-
sitari, ziariøti, studenfli.

159) 8 noiembrie 1940, Cannes. Nicolae Titulescu se adreseazæ lui
Marcel Pilet°Golaz, consilier federal, øeful Departamentului Politic Fede-
ral, anterior (1934) preøedinte øi ulterior (1940) preøedinte al Confederafliei
Elvefliene, solicitând, dupæ douæ refuzuri succesive, viza de intrare øi øedere
temporaræ în Elveflia.

160) 19 aprilie 1940, Paris. Nicolae Titulescu se adreseazæ consilierului
federal, øeful Departamentului Politic Federal, cu solicitarea de a se reveni
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asupra mæsurii restrictive øi vexatorii prin care i se lua placa de înmatri-
culare, cu însemne diplomatice, a automobilului personal, pe care îl avea
înregistrat în cantonul Geneva.

161) 17 octombrie 1940, Geneva. Nicolae Titulescu închiriazæ pe o
perioadæ de 3 luni, începând cu 22 octombrie 1940, o cameræ blindatæ
pentru documente øi valori la Credit Suisse.

162) 27 mai 1940, Paris. Carnet de treceri la vamæ, valabil pentru un
an, eliberat de Touring Club de France, pe numele lui Nicolae Titulescu.
De remarcat cæ Nicolae Titulescu nu mai avea intrare în Germania, Austria,
Franfla (ocupatæ), Cehoslovacia, Polonia øi fiærile de Jos.

163–168) 25 martie 2008, Bucureøti, Casa Titulescu. Fundaflia Euro-
peanæ Titulescu a organizat øi gæzduit conferinfla cu tema: Titulescu. Avata-
rurile elvefliene ale unui Proscris, susflinutæ de George G. Potra, director al
Fundafliei Europene Titulescu. Au participat diplomafli, universitari, ziariøti,
studenfli.
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