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Concursul naţional Titulescu*
Cum toţi o ştim, dorinţa testamentară a lui Nicolae Titulescu a fost ca
rămăşiţele sale pământeşti să odihnească în eternitate aici, la Braşov.
Timpurile atât de distorsionate nu au permis încă îndeplinirea dorinţei
aceluia care şi-a iubit ţara şi şi-a închinat întreaga viaţă şi operă binelui ei.
Sperăm ca în noile condiţii existente într-o Europă pe cale de a prinde conturul prefigurat de Titulescu, dorinţa sa ultimă să poată fi îndeplinită.
Până atunci locuitorii Braşovului şi ai întregii ţări doresc să-şi îndeplinească
o datorie morală faţă de marele lor compatriot dând materialitate sentimentelor lor
de preţuire faţă de Nicolae Titulescu.
Iată de ce astăzi am plăcerea să anunţ lansarea concursului naţional pentru
ridicarea monumentului Nicolae Titulescu în Parcul Central din Braşov, parc care
îi poartă de azi înainte numele.
Iniţiatorii acestui concurs sunt Academia Română, Ministerul de Externe şi
Asociaţia Nicolae Titulescu din Braşov, cărora sperăm să li se alăture şi alţii.
Concursul este deschis membrilor Uniunii Artiştilor Plastici, ai Uniunii
Arhitecţilor, absolvenţilor Institutului de Arhitectură şi Artă, cât şi tuturor celor
cărora talentul le va permite să participe.
Regulamentul de desfăşurare a concursului şi tema de proiectare vor fi
elaborate şi anunţate de către iniţiatori până la 22 aprilie a.c.
Premiile ce vor fi acordate sunt în valoare de:
50.000 lei pentru Premiul I;
30.000 lei pentru Premiul II;
20.000 lei pentru Premiul III.
Vor fi acordate, de asemenea, două menţiuni în valoare de câte 10.000 lei fiecare.
Câştigătorului premiului I i se garantează preluarea în execuţie a lucrării.
Juriul concursului, alcătuit cu avizul Ministerului Culturii, este format din:
Ioana Vlasiu — director adjunct, Institutul de Istoria Artei;
* Cuvânt rostit la lansarea concursului naţional pentru ridicarea monumentului Nicolae Titulescu în
Parcul Central din Braşov, 17 martie 1991.
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Gh. Iliescu Călineşti — vicepreşedinte, Uniunea Artiştilor Plastici;
Mircea Spătaru — rector, Academia de Arte Frumoase, Bucureşti;
Călin Dan – redactor-şef, revista Arta;
Ludovic Szoha — consilier, Direcţia arte vizuale — Ministerul Culturii;
Stelian Bădrăgan — consilier şef, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului
Braşov;
Arhitectul şef al judeţului (sau municipiului) Braşov;
Un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;
Un reprezentant al Academiei Române;
Un reprezentant al Asociaţiei Nicolae Titulescu din Braşov.
Dorinţa iniţiatorilor ar fi ca anul viitor, în 1992, când vom celebra 110 ani de
la naşterea ilustrului diplomat, jurist şi om politic care a fost Nicolae Titulescu să
putem inaugura monumentul ridicat în Braşov în memoria lui.

Monumentul consacrat lui Titulescu*
Îmi este deosebit de plăcut să salut prezenţa domniilor voastre aici în „Casa
Titulescu“, sediul Fundaţiei Europene Titulescu.
Suntem, de asemenea, onoraţi să avem în mijlocul nostru astăzi pe doamna
Mariella Nenişor-Emanoil, nepoata ilustrului nostru compatriot, membră
fondatoare a Fundaţiei noastre.
Întâlnirea noastră este prilejuită de un moment reprezentând o etapă dintr-o
acţiune de mai mare anvergură menită, ca de altfel toate întreprinderile Fundaţiei,
să onoreze memoria ilustrului om politic, jurist şi diplomat care a fost Nicolae
Titulescu.
La 17 martie 1991, în prezenţa membrilor fondatori ai Fundaţiei, Parcul
Central al municipiului Braşov, municipiu ales de Nicolae Titulescu drept loc de
odihnă veşnică, a primit numele său.
Fundaţia, Asociaţia Nicolae Titulescu din Braşov, braşovenii înşişi au dorit
însă împodobirea acestui parc cu un monument ca expresie distinctă a preţuirii
nutrite pentru marele înaintaş.
La Concursul Naţional lansat de Fundaţie în acest scop s-au prezentat un
număr de unsprezece artişti plastici, ale căror proiecte le aveţi expuse aici de faţă.
Juriul alcătuit cu avizul Ministerului Culturii şi reunind personalităţi ale vieţii
noastre culturale, membri ai Fundaţiei, delegaţi ai Prefecturii judeţului Braşov şi
Asociaţiei Nicolae Titulescu din Braşov, a decis acordarea premiilor I şi II.
* Cuvânt rostit la ceremonia decernării premiilor la concursul naţional lansat de Fundaţie şi Academia
Română, pentru ridicarea monumentului consacrat lui Nicolae Titulescu, Bucureşti, 11 octombrie 1991.
Evenimentul a fost relatat în ziarul Adevărul (Bogdan Chireac) din 12 noiembrie 1991 cu titlul „Spre cinstirea
lui Titulescu“.
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Premiul I a fost acordat domnului Nicolae Doru Drăguşin din Bucureşti.
Valoarea acestui premiu, 50.000 lei, este acoperită de ziarul „România
liberă“ — al cărui reprezentant, domnul Ion Andreiţă, este aici de faţă — ca o
contribuţie voluntară oferită Fundaţiei.
Conform regulamentului de concurs „Câştigătorului premiului I i se
garantează preluarea în execuţie a lucrării de artă“. Deci, ne aşteaptă o nouă etapă,
cea mai grea dar, în mod sigur, şi cea mai frumoasă, pe care am dori-o încheiată
până în martie 1992 la aniversarea a 110 ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu.
Premiul II a fost acordat domnului Iosif Constantin din Bucureşti.
Valoarea acestui premiu, 30.000 lei, este acoperită de Fundaţie.
Mulţumim, totodată, tuturor participanţilor la concurs şi suntem convinşi că
talentul şi munca perseverentă le vor fi încununate de succes. Ocaziile nu vor lipsi.
Cinstirea înaintaşilor este o datorie sfântă pentru urmaşi.
Cinstind cu vorba, cu fapta şi, mai ales, cu munca, ne vom arăta demni de
aceştia.

Decizia Prefecturii Judeţului Braşov
Decizia nr. 165 din 11 aprilie 1991, privind atribuirea
denumirii „Nicolae Titulescu“ parcului din centrul
municipiului Braşov:
Prefectura judeţului Braşov,
Analizând adresa Primăriei municipiului Braşov
nr. 3115/1991, prin care se propune atribuirea denumirii
„Nicolae Titulescu“ (mare patriot şi om de stat român)
parcului din centrul municipiului Braşov şi având în
vedere dispoziţiile Decretului-lege nr. 89/1990 privind
atribuirea şi schimbarea de denumiri, în temeiul articolului 9 din Legea nr. 5/1990 privind administrarea judeţelor,
municipiilor, oraşelor şi comunelor până la organizarea de
alegeri locale, decide:
Art. 1. Se atribuie denumirea „Nicolae Titulescu“
parcului din centrul municipiului Braşov.
Art. 2. Primăria municipiului Braşov va lua măsuri
pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
decizii.
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Crearea unei filosofii europene în România*
Cred că este foarte important să ne întrebăm de ce crearea acestei Fundaţii
are atât de multă importanţă şi semnificaţie pentru noi. Cred că problema centrală,
legată de crearea acestei Fundaţii este, de asemenea, şi o problemă centrală a
societăţii româneşti de astăzi. Încerc să înţeleg, să răspund la o întrebare vitală. A
fost Titulescu doar un accident în istoria poporului român? Avem vreo şansă să
revenim, nu în centrul Europei — asta este o problemă de geopolitică şi se poate
discuta —, în centrul vieţii intelectuale a Europei? Trăim un moment foarte important. Este momentul în care facem schiţele pentru Europa de mâine. Trebuie să fim
prezenţi. Şi este foarte important acum să căutăm rădăcinile posibile ale atitudinii
noastre morale, intelectuale în faţa acestei provocări care are loc într-un moment
foarte important al istoriei Europei.
Cred că această coexistenţă a dimensiunilor care caracterizează Fundaţia,
adică dimensiunea geografică — evantaiul foarte larg al celor care sunt interesaţi
să participe la activităţile sale — şi dimensiunea temporală, aceasta însemnând
expansiunea trecutului inteligent către un viitor înţelept. Cred că această
dimensiune poate să ne ajute cu adevărat în activităţile operaţionale ale Fundaţiei.
Aceasta însemnând găsirea mijloacelor prin care putem demonstra că Titulescu a
fost în acelaşi timp român şi european.
Fundaţia Europeană Titulescu îşi propune ca, respectând valoarea intrinsecă
a lui Titulescu, să folosească eforturile sale pentru a privi mai departe, pentru a
încerca să ajute la formarea tinerilor, să ajute la crearea unei filosofii europene în
România.

*Cuvânt rostit la Poiana Braşov, 15 iulie 1991.
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Cursul de vară patronat de Fundaţia Europeană Titulescu*
Poiana Braşov, 15–28 iulie 1991

Luni, 15 iulie curent, a început în Poiana Braşov cursul de vară intitu lat „Formarea pentru relaţii internaţionale“, organizat de Ministerul de
Externe şi pus sub patronajul Fundaţiei Europene Titulescu. Timp de două
săptămâni, cu o cadenţă de 8 ore zilnic de prelegeri şi seminarii, cei 30 de
cursanţi — tineri funcţionari din M.E. — vor parcurge o tematică extrem de
interesantă şi diversă, de la „Geopolitica lumii contemporane“ la „Istoricul
C.E.E.“, sub îndrumarea unor reputaţi profesori veniţi, în majoritatea lor, din
Franţa: dl. Jacques Barrat, profesor la Universitatea Paris II şi la Şcoala
Superioară de Război, domnul Hervé Cassan, profesor la Universitatea
Paris V, domnul Jean Daniel Clavel, ministru, şeful delegaţiei elveţiene pe
lângă OCDE, domnul Gérard Conac, profesor la Universitatea Paris I, direc torul Centrului de Drept Constituţional al universităţii, domnul Dominic
David, profesor la Şcoala Coetquidan — Saint-Cyr, fost secretar general al
Fundaţiei de Studii pentru Apărarea Naţională, domnul Charles Hargrove,
ziarist la „Times“, domnul Morin Postel, director general delegat pentru
Acţiunile internaţionale — Lyonnaise des Eaux, domnul Alain Plantey,
amba sa do r, me mb ru a l Ins tit utu lui Fr an ţe i, P re ş edin te al C urţ ii
Internaţionale de Arbitraj al C.C.I., domnul Denys Simon, profesor la
Universitatea de Drept Robert Schuman din Strasbourg şi la Colegiul Europei
din Bruges, însărcinat cu învăţământul la Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti.
Alocuţiunea de deschidere a cursului a fost rostită de domnul Adrian
Năstase, ministrul de externe al României şi preşedintele Fundaţiei Europene
Titulescu, domnia sa insistând asupra intenţiilor şi scopurilor Fundaţiei şi
asupra eforturilor Ministerului de Externe orientate în direcţia formării unor
generaţii de tineri diplomaţi români care să continue o tradiţie ilustrată cu
atâta strălucire de cel care a fost marele om de stat Nicolae Titulescu.
Rezervat în acest an doar unor participanţi români, cursul va căpăta, începând
* Articol apărut în Gazeta de Transilvania (Adrian Popescu) din 17 iulie 1991.
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de anul viitor, un caracter internaţional, restituind astfel Braşovului statutul
de autentic centru european de cultură.
După deschidere a urmat o întâlnire cu reprezentanţii mass-media, la
care domnul ministru Adrian Năstase a făcut faţă cu brio „tirului“ întrebărilor
ziariştilor prezenţi.

Premoniţia lui Titulescu*
Î: Vă rog să vă referiţi, dacă se poate, la contribuţia lui Titulescu —
cunoscută fiind vizita dumneavoastră recentă în Grecia —, în dezvoltarea
relaţiilor balcanice şi în special a relaţiilor dintre România şi Grecia.
R: Datorăm foarte mult lui Titulescu. Nu este vorba numai de relaţia
bilaterală, ci de răbdarea pentru construirea unui mecanism subregional, pentru
că în opinia sa securitatea colectivă poate şi trebuie să fie susţinută de aranja mente multilaterale subregionale.
În această filosofie, el a dezvoltat ideile sale privind securitatea
balcanică, încercând să integreze raporturile bilaterale şi încercând să evite
tensiunile care mai existau încă între anumite ţări balcanice. Era perioada de
după război, mai existau încă multe frustraţii, dar pentru el era importantă for marea mai multor „straturi“ de prietenie. Nu vroia să rezerve o anumită prietenie pentru anumite ţări. Ceea ce dorea el era să construiască tot timpul edificiul
prieteniei. De aceea, el a reuşit să înfăptuiască anumite lucruri care sunt destul
de greu de înţeles, destul de greu să le faci acceptate de către unii dintre
partenerii de discuţie. De altfel, faptul că el a fost recompensat cu titlul doctor
honoris causa al Universităţii din Atena, cred că ne spune suficiente lucruri în
acest sens. Discursul pe care l-a rostit la Atena cu această ocazie a fost unul
din marile sale discursuri.
Î: Este cunoscut faptul că Nicolae Titulescu a încheiat o serie de alianţe
— şi amintesc aici numai ca exemplu Mica Alianţă — şi aş vrea să întreb dacă
în contextul actual al transformărilor din est, conceptul de alianţă vi se pare
depăşit, având în vedere spiritualizarea graniţelor şi crearea unei Europe
unite?
R: Dacă pot să adaug câteva cuvinte. Ideea însăşi a unei alianţe nu poate
fi exclusă din viaţa umană şi cea politică. Chiar şi căsătoria este o alianţă.
Verigheta se numeşte alianţă în franceză. În fapt întrebarea are două aspecte:
poate fi vorba despre o alianţă bilaterală — aceasta poate fi politică,
economică sau militară — sau trilaterală sau pentagonală, şi aceasta putând
* Întâlnirea cu ziariştii prezenţi la cursul de vară.
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avea dimensiunile menţionate — politică, economică, militară. Deci întrebarea
dumneavoastră este mult mai complexă. Nu avem timpul să abordez toate
aspectele, dar pot să vă spun că alianţa reflectă, aş putea spune, al doilea nivel
al unui acord. Asta înseamnă aspectul instituţional al unui nivel normativ.
Există un act constitutiv pentru a face o alianţă. Am impresia că nu mai
există necesitatea de a face alianţe în accepţiunea clasică a cuvântului: militar,
bilateral. Există acum o participare activă pentru a reface legăturile bilaterale
în contul destructurării unor mecanisme multilaterale. De exemplu: pactul de la
Varşovia.
Î: Referindu-mă la sublinierea dumneavoastră privind personalitatea lui
Nicolae Titulescu, aş dori să ne spuneţi părerea dumneavoastră: credeţi că în
profesiunea de diplomat se cere, ca şi în altă profesiune un talent nativ; se
pare că Titulescu a fost, cum spuneaţi, o provocare, ceva cu totul ieşit din
comun. Şi în prelungirea întrebării: au existat şi există greşeli politice. Vedeţi
pentru viitor necesitatea unor centre internaţionale de perfecţionare, de
pregătire a diplomaţilor?
R: Cu cât îl citesc mai mult pe Titulescu, cu atât sunt mai uimit de
capacitatea sa excepţională de a spune chiar lucruri obişnuite în formule de o
eleganţă formidabilă. Am încercat să-mi explic cum a ajuns la această
performanţă pentru că cineva care este atât de ocupat cu viaţa politică, nema iavând timpul să citească, era capabil totuşi ca în situaţii formidabile să fie
inedit, original de fiecare dată. După părerea mea, acest lucru se explică prin
formaţia sa: în primul rând şi-a făcut studiile de o manieră foarte serioasă,
apoi a urmat doctoratul la Paris. A avut o formaţie foarte profundă în domeni ul juridic, în primul rând în domeniul dreptului civil — după părerea mea
domeniul cel mai serios, abecedarul formaţiei juridice. De altfel, se spune că
în fiecare vară el recitea un curs de drept civil pentru a se menţine în formă.
Această formaţie care a fost completată cu o cultură aparte şi cunoaşterea mai
multor limbi: franceză, engleză, germană, italiană, cred şi puţin spaniolă, deci
putea foarte uşor să intre în contact direct cu aceste culturi, să citească, să
înveţe. Cred, de asemenea, că faptul că a petrecut un număr de ani în afara
ţării, într-o epocă în care era important să fii în contact direct cu Parisul, cu
Londra — a fost mai mulţi ani ministrul României la Londra — i-au dat
resursele sale extraordinare, care s-au adăugat la un talent nativ, făcând din el
un mare orator. Considera că tot ceea ce a fost făcut după război, a fost greşit.
Există o generaţie de diplomaţi, şi poate tocmai de aceea, care şi-au
făcut studiile la Institutul de Studii Superioare Internaţionale din Geneva. Este
o generaţie care a ţinut pe umerii săi activităţile Ministerului de Externe timp
de ani de zile. Este necesar acum, dacă vrem să reînnoim şi să remodelăm,
mult mai mult chiar să facem din Ministerul Afacerilor Externe — la noi, cel
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puţin — un creier, avem nevoie de tineri cu o cultură specială, care să aibă
capacitatea să sesizeze nu numai ceea ce este nou, ci să şi ofere idei. Problema
Europei acum este că adeseori instituţiile sale se organizează după o singură
idee. Dacă se negociază un document, există întotdeauna un avantaj de partea
aceluia care vine cu propunerea.
Dacă eu aş veni să negociez cu dumneavoastră un document, dacă
proiectul îmi aparţine, iar dumneavoastră sunteţi pentru prima oară în contact
cu acest document, pot să vă asigur că textul final va fi în proporţie de 90%
textul propus de mine. Este o chestiune de atitudine activă, de atitudine care
implică. Câştigă acela care este activ, care se implică, care aduce ceva nou.
Este o filosofie total diferită. Cred că şi doamna Bodart ar putea să
adauge câteva cuvinte, pentru că împreună vom avea posibilitatea să facem
ceva, să oferim burse. Deja 50 de diplomaţi români studiază cu bursă în
străinătate. Există 100 de noi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Externe, sub
35 de ani.
Î: S-a vorbit foarte mult, şi poate că mâine se va vorbi chiar mai mult de
Nicolae Titulescu. Şi de faptul că el a avut o mare capacitate de premoniţie. La
începutul anilor ’30, el a întrevăzut posibilitatea unui război în Europa. Ceea
ce vroiam să întreb: care este cea mai actuală idee a lui Titulescu? Poate şi un
exemplu.
R: Sunt absolut de acord cu dumneavoastră în ceea ce priveşte puterea de
premoniţie a lui Titulescu. În comunicarea mea de mâine voi da un exemplu,
devenit celebru: înainte de război el a spus deja care vor fi cele două tabere ce
se vor înfrunta. El a spus într-o manieră precisă, că într-una din tabere vor fi
Franţa, Anglia, URSS şi SUA, iar în cealaltă, Germania, Italia. El a prezis, de
asemenea, şi cine va câştiga, şi acest lucru a fost spus într-un moment foarte
delicat, foarte complex, dar nu foarte clar. Deci, cred şi eu că avea un dar al
premoniţiei, şi cred că acest dar venea şi din pregătirea şi competenţa sa. În
ceea ce priveşte cele mai importante idei ale lui Titulescu există clişeele şi sloganurile care evident sunt şi ele importante pentru că ascund o anumită
filosofie („forţa dreptului împotriva dreptului la forţă“); dar pentru mine, ce
este cel mai interesant este efortul său pentru a organiza pacea.
Cred, şi aceasta este foarte important, Titulescu s-a născut într-o anumită
generaţie şi la un anumit moment, de o anumită cultură şi cu disponibilităţi
aparte, o anume voinţă politică şi o atitudine morală specifică. Cred că, dacă
studiaţi diplomaţia românească interbelică, există şi alţi profesori de drept
inte rnaţiona l, a lţi diplomaţi. Poa te că acum, pe ntru că suntem puţin
entuziasmaţi de eforturile noastre uităm puţin efortul care a fost făcut de o
mare echipă de diplomaţi români. Şi cred, de asemenea, că pentru noi Titulescu
reprezintă o chintesenţă, un model al diplomaţiei, care este responsabil de
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interesele naţionale ale ţării sale, şi care are în acelaşi timp o responsabilitate
europeană. Cred că aceasta este valoarea excepţională a ceea ce a făcut
Titulescu. A reuşit să rămână român fiind în acelaşi timp european.

Sesiunea de vară a Fundaţiei Titulescu*
Să ne regăsim în acest cadru împreună pentru o nouă probă de prietenie
şi în acelaşi timp, pentru a face un exerciţiu-experiment important pentru
diplomaţia românească.
Ne aflăm în plină schimbare a vieţii noastre sociale, politice şi descoper im, din ce în ce mai des, că avem nevoie de o instituţie dedicată memoriei lui
Titulescu. A fost un pretext, evident. A fost necesar să ne regăsim rădăcinile în
istorie. Interesul pentru o astfel de instituţie este de la sine înţeles, dar este
puţin terra incognita, la început totul fiind neclar. Deci Fundaţia Europeană
Titulescu va deveni treptat o instituţie de prestigiu european — aşa cum obligă
personalitatea lui Titulescu —, va găsi locul propriu în cadrul instituţiilor similare din Europa. Răspunsul este de a găsi încrederea internă, apoi stabilitatea
politică. (…)
*

Tinerii diplomaţi sunt pe mâini bune **
Timp de două săptămâni, Hotelul Piatra Mare din Poiana Braşov
găzduieşte sesiunea de vară — francofonă — a Fundaţiei Europene Titulescu.
37 de tineri diplomaţi români (17 din Basarabia!) au privilegiul de a se specializa în prezenţa şi cu ajutorul unor profesionişti „giraţi“ de Quai d’Orsay.
În deschiderea sesiunii, ministrul de externe Adrian Năstase a ţinut să
puncteze, argumentat, de ce face parte România din Europa Centrală
(„chestiune geopolitică şi nu de geografie“). Am aflat cu această ocazie că
ministerul de resort va trimite în curând 30 de tineri diplomaţi la ambasade,
pe post de „viruşi“, pentru a încuraja „amestecul generaţiilor şi a da un nou
impuls diplomaţiei noastre“. „Să nu aveţi impresia că ar exista un «zid al
Berlinului» în minister, între tineri şi cei rutinaţi“ — a mai afirmat şeful
diplomaţiei române, într-o franceză impecabilă, neuitând să precizeze, pentru
urechile distinşilor oaspeţi, că dumnealui e iritat când i se cere să se orienteze
* Din cuvântul rostit la deschiderea Sesiunii de vară francofone, Poiana Braşov, 6 iulie 1992, semnalat
în Gazeta de Transilvania din 7 iulie 1992.
** Articol apărut în Gazeta de Transilvania (Adrian Teacă) din 8 iulie 1992.
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spre o capitală sau alta, fie aceasta Paris sau Washington. „Politica externă a
României se face la Bucureşti“.
În răspunsul său, uşor ironic, dar nu mai puţin „diplomatic“, domnul
Jacques Barrat, coordonator al cursurilor, i-a replicat că nu vede nimic rău în
apropierea de Franţa, atâta vreme cât Bucureştiul e considerat „micul Paris“.
Câteva nume prestigioase ale diplomaţiei franceze (în principal) vor
susţine disertaţii pe probleme de actualitate ale politicii internaţionale. Între
acestea Claude Collin Delavaud (Universitatea Paris), Gérard Conac (directorul Centrului de cercetări în dreptul constituţional), colonelul Jacques Walch
(Institutul de Studii Politice, Paris), Thomas Wauquier, purtător de cuvânt la
Quai d’Orsay (Ministerul de Externe francez), Kyra Bodart (Academia
Diplomatică Internaţională). Acestora li se adaugă istoricul român Dan
Berindei şi… chinezoaica Xiao Ying Liao, cu studii de specialitate în Franţa.
Protocolarul cuvânt de bun venit al gazdelor a fost prezentat de domnul subprefect Florian Firu. Cam atât, deocamdată, despre acest eveniment care se
desfăşoară, totuşi, într-un surprinzător anonimat.

Un mare fiu al României*
Acum mai bine de 50 de ani, un mare fiu al României, Nicolae Titulescu,
ce şi-a consacrat întreaga sa viaţă consolidării primului stat al tuturor
românilor şi realizării unei păci stabile în Europa, se stingea departe de ţară.
Previziunile sale se dovediseră juste.
Totalitarismul, căruia i-a opus toate eforturile sale şi talentul său, s-a
dovedit în cele din urmă mai puternic.
Lumea s-a prăbuşit în haosul războiului.
Un alt totalitarism, abătut asupra ţării pe care-a iubit-o atât, a împiedicat
realizarea ultimei sale dorinţe.
ăÎn ce mă priveşte, cum m-am considerat totdeauna ca un soldat al teritoriilor alipite României între 1918 şi 1920, doresc să fiu îngropat la Braşov
într-un loc ceva mai la o parte. Prietenii mei din Ardeal vor şti să găsească un
loc mai potrivit dorinţei mele.
Tache Ionescu sus la Sinaia şi eu la picioarele lui, jos la Braşov, pentru
repausul etern, este felul cel mai convenabil şi doresc ca locuitorii Braşovului
să accepte rugămintea mea“.
După 60 de ani, aceasta s-a realizat cu sprijinul prietenilor francezi aici
de faţă, al cetăţenilor Braşovului şi eforturile Fundaţiei Europene Titulescu.
* Cuvânt rostit la festivitatea dezvelirii monumentului ridicat lui Nicolae Titulescu în Parcul Central din
Braşov, 4 iulie 1993.
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Fundaţia a simţit a onora o dată mai mult memoria ilustrului diplomat şi
patriot, ridicându-i un monument în Parcul Central al Braşovului, parc ce, de
doi ani deja, prin voinţa locuitorilor săi, îi poartă numele.
Dincolo de valoarea sa artistică, el are simbol mult mai profund: două
regimuri, deşi opuse, la fel de totalitare în esenţa lor, au trebuit să dispară pentru ca un mare democrat şi precursor al spiritului european, calităţi egalate,
probabil, doar de forţa patriotismului său, să poată reveni pe pământul patriei
sale şi să fie onorat cum se cuvine.
Astăzi Fundaţia donează cetăţenilor Braşovului acest monument,
reprezentând pe Nicolae Titulescu, ce prin poziţia şi privirea sa, încearcă să
reunească Estul şi Vestul frământatei Europe, pornind din acest centru al
teritoriilor şi spiritului românesc.
Suntem convinşi că aceştia îl vor onora cum se cuvine.

Dezvelirea statuii lui Nicolae Titulescu
— adevărată sărbătoare la Braşov —*
Între 3—17 iulie a.c. se desfăşoară în Poiana Braşov cea de-a treia ediţie
a cursurilor de vară pentru tinerii diplomaţi. Duminică, 4 iulie, la Cercul
Militar (Casa Armatei) a avut loc deschiderea oficială a acestora, festivitate la
care au fost prezenţi Teodor Meleşcanu, ministrul de externe al României, şi
preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu, Adrian Năstase, preşedintele
Camerei Deputaţilor, Pierre Messmer, fost prim-ministru al Franţei, Kyra
Bodart, secretarul general al Academiei Diplomatice Internaţionale, Corneliu
Mănescu, fost ministru de externe al României, Petre Ninosu, ministrul
justiţiei, Mihai Drăgănescu, preşedintele Academiei Române, alţi invitaţi din
ţară şi din Franţa.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de domnul Gheorghe Fulga,
prefectul Braşovului, care a ţinut să precizeze — printre altele — că Braşovul
a fost „oraşul atât de mult iubit de către Titulescu“, el fiind unul dintre centrele
spirituale ale României (…) aici având loc primele scrieri în româneşte.
„Braşovul a ştiut întotdeauna — spunea prefectul — să răspundă la imperativul
istoric de a trăi împreună“, demonstrându-şi pe tot parcursul vocaţia sa
europeană: „Visul nostru este acela de a transforma într-o zi aceste cursuri întro veritabilă şcoală de diplomaţie“.
A fost evocată personalitatea marelui om de stat care a fost Nicolae
Titulescu, subliniindu-se faptul că politicianul nostru de talie europeană a
devenit — dincolo de deosebirile de vederi — un simbol al redescoperirii spir itului modern.
* Articol apărut în Mesager — Braşov (Florian Din) din 6 iulie 1993.
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S-a exprimat dorinţa ca ediţia din acest an a cursurilor de vară să
constituie o adevărată premieră pentru toţi cei care vor studia aici, printre ei
numărându-se şi mulţi reprezentanţi trimişi de ambasadori străini prezenţi la
Bucureşti.
Partea a doua a programului s-a desfăşurat în Parcul Central şi a fost
prilejuită de dezvelirea statuii lui Nicolae Titulescu, ocazie cu care a revenit în
centrul atenţiei şi al urbei primarului Braşovului domnul Adrian Moruzi. În
cuvântul său — destul de lung, dar neplictisitor totuşi — a precizat că
dezvelirea acestui monument este „un apel către toţi intelectualii, care trebuie
să-şi pună calităţile şi capacitatea lor în slujba intereselor generatoare de
progr es şi dezvoltare“. Domnia sa a mulţumit, în numele cetăţenilor
Braşovului, tuturor celor care au contribuit, direct sau indirect, la ridicarea
acestui monument.
În ciuda aparenţelor, Braşovul are puţine lucrări de acest gen, dar şi cele
pe care le posedă sunt deficitare la capitolul calitate. Din acest punct de
vedere, noul monument dezvelit duminică nu face nici el excepţie, nefiind
puţine vocile celor care au receptat cu răceală şi nemulţumire noua lucrare
sculpturală, apreciată mai degrabă ca o nereuşită artistică. În ciuda afluenţei de
trecători şi a unor prezenţe notabile, un moment de adevărată sărbătoare şi de
aducere aminte a fost umbrit de o uşoară neîmplinire.

Cursurile de vară la a III-a ediţie*
Aflate la a treia ediţie, cursurile de vară ale Fundaţiei Europene
Titulescu au început la Braşov pentru perioada 4—17 iulie 1993. Deschiderea
oficială a avut loc la Cercul Militar din localitate, în prezenţa unor înalte
oficialităţi, printre care: doamna Kyra Bodart, secretar general al Academiei
Diplomatice Internaţionale, domnul Pierre Messmer, fost prim-ministru şi
ministru al apărării al Franţei, directorul Institutului „Charles de Gaulle“, dom nul Adrian Năstase, preşedinte al Camerei Deputaţilor, preşedinte de onoare al
Fundaţiei Europene Titulescu, domnul Teodor Meleşcanu, ministrul de externe
al României, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu, domnul Petre Ninosu,
ministrul justiţiei al României, domnul academician Mihai Drăgănescu,
preşedintele Academiei Române, domnul Corneliu Mănescu, fost ministru de
externe al României, domnul profesor Jacques Barrat şi domnul profesor Dan
Berindei, directori ştiinţifici ai seminarului, domnul Vlad Moga, directorul
executiv al seminarului, reprezentanţi ai unor misiuni diplomatice la Bucureşti
ş.a.
* Deschiderea cursurilor de vară ale Fundaţiei Europene Titulescu, relatată în Ecran Magazin, Braşov,
(Dan Iorga) din 12–18 iulie 1993.
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La cursuri participă 30 de tineri diplomaţi din Albania, Polonia,
Slovacia, Ucraina, Ungaria şi România.
Salutând această importantă manifestare, domnul Gheorghe Fulga,
prefectul judeţului Braşov, a specificat: „Aş vrea să mulţumesc tuturor celor
care contribuie la organizarea acestor cursuri, să le mulţumesc din toată inima
pentru interesul cu care ne onorează, dar care ne şi obligă. Ştim că va fi întotdeauna cineva care să-şi pună întrebarea: de ce şi-a dorit Titulescu să se
odihnească pe vecie la Braşov? Sper ca răspunsul să fie că Braşovul este nu
numai centrul teritoriilor româneşti, dar şi unul din centrele spirituale ale
românilor. Aici, la Braşov, s-au realizat primele cărţi în limba română,
esenţiale pentru afirmarea conştiinţei naţionale româneşti. Tot Braşovul este
cel care a dat spiritului românesc atributul toleranţei faţă de diversitate şi
înţelepciunea respectului pentru viaţa în comun cu alte culturi şi civilizaţii.
Locuitorii Braşovului aparţin la diferite etnii, care au ştiut să răspundă la
imperativul istoriei de a trăi împreună şi mă întreb dacă există ceva care poate
estima mai bine vocaţia europeană a României? În afirmarea vocaţiei noastre
europene suntem inspiraţi şi încurajaţi de numele lui Titulescu, el însuşi un
mare spirit european“.
În aceeaşi zi, participanţii la deschiderea cursurilor de vară ale Fundaţiei
Europene Titulescu au asistat la dezvelirea statuii marelui diplomat român,
operă a sculptorului Doru Drăguşin.

Cursuri francofone de vară pentru tinerii diplomaţi*
Duminică Braşovul a trăit iarăşi, timp de câteva ore, în orizontul titulescian. Treizeci de tineri diplomaţi din Albania, Moldova, Ucraina, Polonia,
Slovacia, Ungaria şi, fireşte, România, înalte personalităţi ale vieţii politice,
diplomatice şi ştiinţifice din ţară şi străinătate — doamna Kyra Bodart, secretar
general al Academiei Diplomatice Internaţionale, domnul Pierre Messmer, fost
prim-ministru şi ministru al apărării, directorul Institutului „Charles de Gaulle“
şi Înalt Comisar al guvernului francez pentru teritoriile de peste mări, domnul
Teodor Meleşcanu, ministrul de externe al României, preşedintele Fundaţiei
Europene Titulescu, domnul Adrian Năstase, preşedintele Camerei Deputaţilor,
domnul Petre Ninosu, ministru de justiţie, domnul Mihai Drăgănescu,
preşedintele Academiei Române, domnul Gheorghe Tinca, secretar de stat la
Ministerul de Externe, domnul Corneliu Mănescu, fost ministru de externe,
domnul Gheorghe Fulga, prefectul judeţului Braşov, membri ai corpului diplomatic, parlamentari şi oficialităţi locale au participat la deschiderea cursurilor
de vară pentru tinerii diplomaţi, ediţia a treia, organizate de Fundaţia
* Articol apărut în Gazeta de Transilvania (Adrian Popescu) din 6 iulie 1993.
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Europeană Titulescu, Ministerul de Externe român şi Academia Diplomatică
Internaţională de la Paris. Primul moment al evenimentului s-a consumat în
Sala Coloanelor de la Cercul Militar, unde deschiderea oficială a cursurilor a
oferit prilejul evocării personalităţii lui Nicolae Titulescu şi, mai ales, al sublinierii perenităţii şi actualităţii viziunii şi concepţiilor sale politico-diplomatice, sintetizate pertinent de formularea doamnei Kyra Bodart: „Nicolae
Titulescu reprezintă modelul avant la lettre al omului european al naţiunilor
unite“. La rândul său, domnul Pierre Messmer, vorbind despre tradiţia relaţiilor
franco-române, aşezate sub acelaşi semn tutelar titulescian, a mărturisit: „Am
acceptat să vin aici pentru că sunt convins că nici un francez nu poate refuza să
facă un gest de prietenie când e vorba de România“.
A urmat ceremonia dezvelirii statuii lui Nicolae Titulescu, amplasată în
parcul cu acelaşi nume din centrul municipiului, după care a fost depusă o
coroană de flori la mormântul marelui om politic şi diplomat român, aflat în
curtea bisericii „Sfântul Nicolae“ din Schei. Mormânt vegheat de aceeaşi
modestă cruce de lemn pusă în mod provizoriu în urmă cu aproape un an şi
jumătate, când osemintele lui Titulescu au fost repatriate şi reînhumate la
Braşov, conform dorinţei testamentare a celui dispărut. Indiferenţă, cinism sau
doar… „lipsă de timp“ pentru „fleacuri“? Căci e greu de crezut că municipalitatea e chiar atât de săracă, încât să-i fie iertată neglijarea condamnabilă a
acestui simbol al vocaţiei europene a Braşovului care este mormântul lui
Nicolae Titulescu!
Cursurile francofone de vară pentru tinerii diplomaţi se vor desfăşura,
timp de două săptămâni, la hotelul „Piatra Mare“ din Poiana Braşov,
prelegerile şi seminariile fiind susţinute de reputaţi specialişti francezi de la
Sorbona şi Academia Diplomatică Internaţională.
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Braşovul şi Titulescu*
Cercul Militar din Braşov a găzduit, duminică, festivitatea deschiderii,
în prezenţa domnilor Adrian Năstase — preşedintele Camerei Deputaţilor şi
Teodor Meleşcanu — ministru de externe, a cursurilor de vară pentru tinerii
diplomaţi. Organizate în perioada 4—17 iulie, Fundaţia Europeană Titulescu,
cursurile sunt audiate de tineri diplomaţi din Albania, Ungaria, Moldova,
Slovacia, Polonia, Ucraina şi România. Din păcate, manifestarea a avut o
puternică tentă FDSN-istă, impusă de un pretendent la un post diplomatic,
actualul prefect al judeţului, domnul Gheorghe Fulga, pe care mediile
sindicale şi ale asociaţiilor de locatari îl alintă deja „Gigi diplomatu“. Şi aşa,
distinşii oaspeţi ai Braşovului, personalităţi ale vieţii politice internaţionale,
au fost nevoiţi să-l evoce pe Nicolae Titulescu în faţa agenţilor electorali ai
FDSN, a sponsorilor campaniei electorale a domnului Iliescu — mulţi dintre
aceştia „buticari“ — şi a deputaţilor partidelor acolite puterii. Parlamentarii şi
reprezentanţii partidelor din opoziţie, care la Braşov deţin majoritatea, nu au
fost invitaţi, cu toate că au avut o contribuţie decisivă la organizarea, în anii
precedenţi a cursurilor de vară pentru tinerii diplomaţi. Invitat în ultimul
moment, domnul Ioan Gonţea, preşedintele Consiliului Judeţean, a fost ridicat
de pe scaun, pentru a fi oferit întârziatului domn Petre Ninosu, aşa ca să se
ştie că stăpân la Braşov este „Gigi diplomatu“, el şi numai el.
A urmat apoi dezvelirea statuii lui Nicolae Titulescu, amplasată în parcul
cu acelaşi nume, din centrul oraşului. Şi această manifestare a fost ţinută „la
secret“ de „Gigi diplomatu“, care a mizat pe prezenţa in corpore a FDSN-ului
şi a acoliţilor lui, dar nu a fost să fie aşa.

Viitorii diplomaţi, în bănci**
Duminică s-a deschis, la Braşov, ediţia a III-a a Cursurilor de vară pentru
tinerii diplomaţi — unul din obiectivele de debut (şi constante) ale Fundaţiei
Europene Titulescu (înfiinţată în martie 1991, cu prilejul comemorării a 50 de
ani de la dispariţia ilustrului compatriot). Menite a-i familiariza pe viitorii
diplomaţi cu principii şi modalităţi ale relaţiilor dintre state, programa cur surilor din acest an pune un accent deosebit pe latura lor contemporană. Pentru
prima oară sunt abordate probleme mai gingaşe — şi la ordinea zilei, precum:
minorităţile în Europa, strategii, crize. Tot pentru prima oară, ediţia din acest
an cunoaşte, cu adevărat, una din însuşirile care-i conferă caracterul
internaţional: alături de cursanţi români — pe aceleaşi bănci ale cunoaşterii şi
* Articol apărut în Azi (Dumitru Toma) din 6 iulie 1993.
** Articol apărut în România liberă (Ion Andreiţă), 6 iulie 1993.
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prieteniei prin diplomaţie — se află şi reprezentanţi din Albania, Ungaria,
Slovacia, Basarabia. Ca şi în anii precedenţi, actuala ediţie se află sub
coordonarea ştiinţifică a universitarilor Jacques Barrat (Franţa) şi academician
Dan Berindei (România). Tot ca o noutate demnă de consemnat este şi faptul
că, între profesori de renume european — constituţionalistul Gérard Conac,
Claude Collin Delavaud, Robert Richard, Paul Sabourin — a acceptat să ţină o
conferinţă domnul Pierre Messmer, mare ofiţer al Legiunii de Onorare, fost
ministru de război sub de Gaulle (apropiat colaborator al acestuia) şi primministru sub Pompidou.
Cu prilejul aceluiaşi eveniment, a avut loc ceremonia de dezvelire a statuii lui Nicolae Titulescu — în parcul central braşovean ce-i poartă numele —
valoroasă operă de artă datorată tânărului sculptor Doru Drăguşin (care a
câştigat concursul iniţiat în acest scop, valoarea premiului fiind acoperită de
ziarul nostru).

La încheierea celei de a III-a ediţii*
Astăzi, 17 iulie a.c., se încheie cursurile de vară pentru tinerii diplomaţi
organizate de Fundaţia Europeană Titulescu. Desfăşurate într-un cadru
deosebit, oferit de Hotelul „Piatra Mare“ din Braşov, cursurile au constat în
prelegeri ţinute de nume mari ale politicii şi politologiei mondiale şi în discuţii
asupra temelor propuse în prelegeri.
O rg an iza to rii , Mi n is te r ul d e E xt e rn e al Ro mâ ni e i , A ca de mi a
Diplomatică Internaţională şi Asociaţia Universitară MUMM-Martell au
încredinţat coordonarea cursurilor domnilor Dan Berindei şi Jacques Barrat,
care au invitat pentru a ţine cursuri pe domnii Pierre Messmer, fost primministru al Franţei şi preşedinte al Institutului „Charles de Gaulle“ („Politica
de apărare a generalului de Gaulle“ şi „Problematica politicii de apărare
Franţei“), Claude Collin Delavaud („Constrângeri geografice, naţionalism şi
mi n ori tă ţi î n E u rop a şi O rie n t ul A p ro p iat “ ), Gé rar d C ona c
(„Multipartismul“), Robert Richard („Practica diplomatică“), Paul Sabourin
(„Cele două Europe: înfruntare sau complementaritate?“ şi Frédéric-Michel
Chevalier („Informaţia în decizia politică şi strategică“). Au mai conferenţiat
la cursurile de vară doamna Ying Liao („Transformările Chinei continen tal e “) , do a mna L is e Sa b o ur i n („ De moc ra ţ ie şi Naţ iune în g ân di re a
occidentală a secolului al XVIII-lea“), doamna Rose Olmos („Chile în
re l aţi il e i nt e rn aţ ion a le “ ) ş i d o mn u l d ip l om at Vla d A n d rei Mo g a
* Articol apărut în Alternativa — Braşov (Doru Şupeală) din 17—18 iulie 1993.
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(„Prospectiva internaţională, elaborată de universitari şi diplomaţi francezi“).
Un interes deosebit au stârnit şi prelegerile ţinute de domnii Jacques Barrat
(„De la geopolitică la geostrategia mediilor“) şi Dan Berindei („Istoria
relaţiilor internaţionale ale României“).
Cursanţii au fost 33 de tinerei, majoritatea angajaţi ai Ministerelor de
Externe ale ţărilor din care provin. România a fost reprezentată de 12 tineri
angajaţi ai M.A.E. şi de 8 studenţi ai Şcolii de Înalte Studii Politice şi
Administrative. Republica Moldova a trimis la cursuri patru tineri, iar Albania,
Ungaria, Ucraina şi Polonia, câte unul.
O prezenţă lăudabilă a fost aceea a tânărului student al Facultăii de
Ştiinţe Economice din Braşov, Ciprian Drăguţ, bursier al Asociaţiei Nicolae
Titulescu, selecţionat în urma unui concurs. Iată ce ne-a declarat Ciprian
Drăguţ despre cursuri: „Legătura între politică şi economie este foarte
importantă. Cultura politică este esenţială pentru a judeca problemele eco nomice. Sunt impresionat de nivelul cursurilor şi cursanţilor, care sunt tineri
care lucrează deja în diplomaţie. Profesorii sunt oameni de excepţie,
personalităţi ale vieţii politice internaţionale, înzestraţi cu o forţă didactică
fantastică. Au pus în faţa noastră cu claritate nişte probleme altfel foarte confuze, cum sunt geopolitica şi minorităţile“.

Cursurile „Nicolae Titulescu“ (1994)*
Ieri dimineaţă, în Sala Coloanelor de la Cercul Militar, a avut loc
deschiderea oficială a celei de-a IV-a ediţii a Cursurilor internaţionale de vară
francofone pentru tinerii diplomaţi, organizate de Fundaţia Europeană
Titulescu, Ministerul de Externe român, ADIRI, Ministerul de Externe
francez, Foreign Office-ul britanic şi Academia Internaţională, în colaborare
cu alte câteva organisme ştiinţifice internaţionale de prestigiu. La ediţia 1994
a cursurilor participă tineri diplomaţi din 16 ţări — Albania, Austria, Belarus,
Bulgaria, China, Croaţia, Estonia, Grecia, Letonia, Moldova, Polonia, Rusia,
Slovenia, Ucraina, Ungaria şi România — în faţa cărora vor conferenţia
personalităţi de prim-plan ale vieţii politice şi universitare din Franţa, Anglia,
Canada, Elveţia şi România. Alături de cursanţi, profesori şi oficialităţi
braşovene, la deschiderea cursurilor a participat domnul Adrian Năstase,
preşedintele onorific al Fundaţiei Europene Titulescu, împreună cu soţia.
Du pă cer emon ie — c u o caz ia c ăre ia a u fo st p re ze nta te o e x po z iţie
documentară dedicată lui Titulescu şi un proiect al monumentului funerar ce
ar urma să fie amplasat la mormântul din curtea Bisericii „Sfântul Nicolae“
* Articol apărut în Gazeta de Transilvania din 12 iulie 1994.
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din Schei şi a fost lansat volumul „Politica externă a României“, de Nicolae
Titulescu, editat de Fundaţia Europeană Titulescu— participanţii au făcut un
pelerinaj omagial la statuia din Parcul central al Braşovului şi la mormântul
de la Biserica „Sfântul Nicolae“, unde au fost depuse coroane de flori şi s-au
rostit emoţionante alocuţiuni.

Zilele constituţionale franco-române*
Ritmul trepidant al schimbărilor care au cuprins, din 1989 încoace, Europa
şi, o dată cu ea, întreaga lume nu ne mai lasă să zăbovim prea mult asupra
trecutului. Şi, totuşi, ar trebui să o facem. Pentru că acolo, în trecut, se găsesc
rădăcinile prezentului. Pentru că, uneori, putem afla în frământările şi străduinţele
înaintaşilor noştri repere încă viabile pentru înţelegerea şi depăşirea impasurilor cu
care ne confruntăm.
Un atare demers este cu atât mai necesar cu cât oricine îşi uită trecutul riscă
să nu mai aibă un viitor. Nu este însă mai puţin adevărat şi că, transformată în
reverie, întoarcerea spre trecut poate deveni, ea însăşi, un exerciţiu încărcat de
pericole. O atestă cu prisosinţă speculaţiile acelora care speră, de exemplu, că
Europa sfârşitului de secol XX ar putea să redevină cea din zorii veacului.
Apare, deci firesc, întrebarea — ce busolă am putea folosi pentru a nu rătăci
steril pe drumurile trecutului? Răspunsul nu este uşor de dat. Îndrăznesc, totuşi, să
afirm că trebuie să ne căutăm ghizii printre personalităţile a căror operă şi viaţă
s-au păstrat neşterse în memoria colectivă a poporului şi chiar a Europei.
În panoplia personalităţilor acestui ultim secol al mileniului al doilea —
marcat de mari izbânzi şi suferinţe ale fiinţei româneşti —, Nicolae Titulescu se
distinge ca una dintre călăuzele noastre cardinale.
Marele nostru om de ştiinţă, Henry Coandă, spunea — cu puţin înainte de a
păşi pe drumul eternităţii — că imaginea curentă asupra mersului istoriei este
extrem de eronată. Omenirea nu înaintează având privirea ţintită spre viitor, ci spre
trecut. Dar, adăuga el, există printre noi unii aleşi ai soartei, capabili să-şi întoarcă
privirea peste umăr şi să scurteze viitorul.
Aceasta este, cred, cheia explicării miraculoasei perenităţi a lui Nicolae
Titulescu. El a fost unul dintre cei capabili să privească peste umăr, în viitor.
Ochii cu care încerca Titulescu să descifreze viitorul erau plini de lacrimile
şi speranţele alor săi. Dar şi de o profundă luciditate, şlefuită exemplar de ucenicia
la marea şcoală a dreptului francez. Tocmai pentru că a îmbinat dragostea cu luciditatea, patriotismul său a reuşit să găsească fără greşeală măsura justă între
interesele ţării şi ale continentului.
* Cuvânt rostit cu prilejul depunerii unei coroane de flori la mormântul lui Nicolae Titulescu, Braşov, 30
octombrie 1993 (Seminarul „Zilele Constituţionale franco-române“, organizat sub egida Parlamentului României,
la Bucureşti şi Sinaia, 26—29 octombrie 1993).
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Conştient că un autentic şi eficient dialog al României cu restul Europei are
drept precondiţie edificarea unui sistem juridic modern, Titulescu a fost — în
epoca sa — unul dintre cei mai activi promotori ai înnoirii legislaţiei româneşti.
Nu este, desigur, un secret pentru nimeni că — şi în acest plan — experienţa
Franţei a fost una dintre principalele sale surse de inspiraţie.
Adăugând la toate acestea pledoaria neobosită a inegalabilului nostru diplomat în favoarea forţei dreptului, respectiv împotriva dreptului forţei, devine foarte
uşor de înţeles de ce am găsit de cuviinţă ca, în aceste zile — când sărbătorim în
România „Zilele Constituţionale“ —, să facem un scurt popas şi la lăcaşul etern al
lui Nicolae Titulescu. Lăcaş pe care noi, urmaşii, am reuşit, respectându-i vrerea
de pe urmă, să îl aşezăm aici, la poalele Tâmpei. Nu este, desigur, o întâmplare că
la fel ca şi în timpul vieţii, Titulescu s-a bucurat, şi în această împrejurare, de sprijinul prietenilor noştri francezi.
Închei cu speranţa că, graţie eforturilor conjugate ale tuturor ţărilor de pe
continent, spaţiul juridic european comun şi securitatea democratică — la a
căror promovare noi, cei din România, putem concura şi mai substanţial o dată
cu integrarea în Consiliul Europei — vor deveni cât mai curând parte a
moştenirii pe care ne străduim să o lăsăm generaţiilor mileniului care se apropie
cu paşi repezi.

Soldat al păcii*
A vorbi despre Titulescu este ca şi cum ai încerca să descrii lumina; el este o
forţă copleşitoare, care te înglobează de îndată ce te apropii de el. Ca şi în lumină,
trăieşti în el, în universul ideilor lui.
Titulescu a trăit într-o epocă dominată de amintirile răscolitoare ale Marelui
Război şi de semnele prevestitoare ale războiului ce avea să vină; a fost o epocă nu
numai războinică (ceea ce ar putea fi măreţ, până la un punct), ci şi violentă.
Nu este de mirare că i s-a spus „soldat al păcii“, ceea ce este un paradox
dacă ne gândim că Titulescu a fost ultimul om care s-ar fi gândit să lupte pentru
pace în felul războinicilor, al soldaţilor; dacă mi s-ar permite un joc de cuvinte, aş
spune că para bellum-ul nu a fost o armă la care el să se fi gândit în toată zbaterea
lui pentru pace.
Pentru mentalitatea epocii însă acest nume era o recunoaştere maximă; era
un elogiu care nouă ne aminteşte de voievozii-ostaşi ai ţărilor române, alături de
care îl putem aşeza pe Titulescu.
Mai cu seamă în acest an, când aniversăm trei sferturi de veac de la Marea
Unire, pe Titulescu trebuie să îl privim cu mai multă atenţie şi trebuie să îi
descifrăm sensurile acţiunii lui. Am mai spus-o: noi refacem, într-un fel, un anumit
* Cuvânt rostit la ceremonia de la Braşov (Seminarul „Zilele Constituţionale franco-române“), 31
octombrie 1993.

221

Titulescu(203-245)_Titulescu(203-245).qxd 30.08.2013 08:50 Page 222

Nicolae Titulescu – Contemporanul nostru

traiect istoric, pe care înaintaşii noştri de acum 75 de ani l-au străbătut. „Tranziţie“,
„restructurare“, „nouă ordine“, „securitate europeană“ nu sunt decât nişte cuvinte
noi (uneori nici nu atât de noi!), care au mai fost rostite şi din 1918 încoace. Nu ne
vedem, oare, confruntaţi cu un nou „proces al optanţilor“, atunci când trebuie să
discutăm despre restituirea proprietăţilor? Nu se vorbeşte din nou, astăzi, despre
„Mica Înţelegere“?
Toate acestea sunt experienţe la care trebuie să medităm şi cărora Titulescu
le-a dat răspunsurile cuvenite; răspunsuri la care am putea medita şi noi. Cred că o
lectură atentă a istoriei pe care a trăit-o şi a făcut-o Titulescu ne îndrumă spre
concluzia că aceste experienţe, aceste probleme, aceste „nume“ nu sunt doar un
refugiu pentru idei vetuste, depăşite sau eronate; să acceptăm, în acest caz, că ele
sunt chiar „realităţi“, sursă de noi probleme care aşteaptă răspunsuri.
În acest caz, greutatea cu care ne confruntăm, dilema pe care o trăiesc toate
statele post-comuniste, pare a fi una esenţială, aproape ontologică: ne vom îndrepta
spre o lume a democraţiei şi a umanului, sau spre o lume care continuă să rămână
una a marilor puteri, a politicii de putere?
Aceasta a fost, într-un anume fel, şi dilema pe care a trăit-o Titulescu. Cred
că ar trebui să medităm şi să luăm aminte la tragismul acestui mare om politic,
care a încercat până la capătul carierei sale să reconcilieze cele două tendinţe. Noi
suntem supuşi, astăzi, aceleiaşi tulburătoare dileme, potenţate de atâtea prelucrări
ideologice, de injoncţiunea atâtor interese străine nouă, de criza de identitate pe
care o resimţim până la ultimul individ.
Noi mai suntem măcinaţi însă de un scepticism pe care ni-l hrănim din
durerile şi incertitudinile schimbării, din slăbiciunea instituţiilor şi erodarea
tradiţiilor, din angoasa generată de atacurile brutale, violente, la adresa a ceea ce
părea stabil — atacuri ce înspăimântă pentru că sunt date împotriva societăţii, de
interese străine aspiraţiilor umane. Noi nu avem încă repere şi valori clare, iar
indiferenţa cinică numită New Age nu ne poate fi reazem.
Aici ne întoarcem din nou la Titulescu. La ideea lui despre o „diplomaţie în
mişcare“, supusă unui ţel suprem: pacea. Aş vrea să vă citez câteva vorbe ale lui
Titulescu: ce câmp de bătălie mai bun s-ar putea imagina, pentru a satisface
înclinaţia naturală a omului spre luptă, decât o campanie împotriva tuturor
prejudecăţilor, a tuturor superstiţiilor, a tuturor ereziilor care ne tulbură sufletele,
pentru a putea descoperi apoi după fiecare bătălie, în domeniul nelimitat al luptei
pentru idei, nu moartea, ci noi raţiuni de viaţă. Viitorul trebuie să fie opera
noastră! Viitorul trebuie să poarte pecetea noastră!
Nu cred că există mesaj mai profund, mai patriotic; nu cred că există cineva
în ţara aceasta care să nu-l asculte. Noi nu ne înclinăm în faţa unui mare om
politic, în faţa unui mare ministru de externe — ci în faţa unui vizionar, dascălul
nostru.
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Viitorul trebuie să poarte pecetea noastră*
Avem plăcerea de a inaugura astăzi a patra sesiune de vară francofonă a
Fundaţiei Europene Titulescu. Putem afirma că în cei patru ani ce s-au scurs de la
începutul acestui seminar, am reuşit să creăm o tradiţie pe care dorim să o
consolidăm cu ajutorul dumneavoastră.
Daţi-mi voie să mulţumesc organizatorilor (Fundaţia Europeană Titulescu,
Ministerul Român al Afacerilor Externe, Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale din România, Ministerul Francez al Afacerilor Externe, Academia
Diplomatică Internaţională, Centrul de Studii al Dezvoltării Internaţionale şi al
Mişcărilor Economice şi Sociale al Universităţii Pantheon, Oficiul FrancoQuebecois pentru Tineret — secţia Paris, Asociaţia Interuniversitară MUMMMartell — Ţările de Est — secţia din Franţa, Institutul Universitar de Înalte Studii
Internaţionale din Geneva şi Ministerul de Externe Britanic), care s-au implicat în
acţiunea iniţiată de noi.
Nutresc convingerea că întâlnirea şi reuniunea tuturor acestor forţe
reprezintă un omagiu adus spiritului celui care a fost unul din fondatorii Ligii
Naţiunilor şi unul dintre precursorii noii viziuni asupra relaţiilor între state.
În calitate de preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, am acordat o
deosebită atenţie programelor Sesiunilor anterioare şi am fost foarte fericit să constat interesul permanent pentru problemele majore ale vieţii internaţionale, cât şi
maniera excepţională în care acestea au fost tratate de către personalităţile invitate
să participe. Îmi fac o datorie de onoare în a saluta şi mulţumi pe cei care, prin participarea lor repetată, au dat garanţia reuşitei acestor cursuri de vară. Este vorba de
domnii Jacques Barrat şi Gérard Conac, aici de faţă, şi de domnii Maurice Druon,
Claude Collin Delavaud, Robert Richard, Paul Sabourin, care ni se vor alătura în
zilele care urmează. De asemenea, doresc să urez un călduros bun-venit doamnei
Sophie Dufaur din Canada şi domnilor Pierre Dubois din Elveţia, Michael W.
Atkinson şi George Schopflynn din Marea Britanie, care participă pentru prima
oară la acest seminar.
Aş dori, de asemenea, să mulţumesc tuturor celorlalţi conferenţiari, veniţi
pentru a împărtăşi din cunoştinţele şi experienţa lor în domeniul diplomatic, cât şi
tinerilor diplomaţi care au răspuns invitaţiei adresate, şi au venit din toate colţurile
lumii pentru a participa la această manifestare.
Aşa cum aţi remarcat deja, particularitatea acestui seminar, între atâtea altele
organizate în lumea întreagă de altfel, este segmentul căruia îi este destinat, adică
tinerilor diplomaţi în formare.
* Cuvânt rostit la inaugurarea celei de-a IV-a sesiuni de vară francofonă a Fundaţiei Europene Titulescu,
la „Cercul Militar“ Braşov, 11 iulie 1994.
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Aceasta ne dă minunata ocazie de a reuni în acelaşi loc şi acelaşi timp
experienţa distinşilor conferenţiari şi entuziasmul tinerei generaţii de diplomaţi din
15 ţări europene şi din Republica Populară Chineză.
Ţin să vă mărturisesc, cu bucurie şi mândrie totodată, faptul că seminarul se
desfăşoară în oraşul ce adăposteşte rămăşiţele pământeşti ale lui Nicolae Titulescu
şi unde spiritul său şi-a găsit resurse şi energie pentru a susţine în faţa autorităţilor
mondiale ideile sale, ce astăzi ni se par de o imperioasă actualitate.
Perenitatea anumitor teme abordate de marele diplomat român şi care se
găsesc, chiar în zilele de astăzi, în centrul atenţiei noastre, cât şi actualitatea altor
teme ce vor face obiectul lucrărilor, constituie dovada că seminarul de vară nu este
numai o manifestare pur scolastică, ci dimpotrivă, un adevărat exerciţiu de
diplomaţie modernă, în măsură să demonstreze, încă o dată valoarea premonitoare
a cuvintelor lui Nicolae Titulescu: „Ideile nu mor o dată cu cei care le-au dat
viaţă“.
În consecinţă, urez mult succes lucrărilor seminarului, a cărui reuşită, neîndoielnic de altfel, va fi un argument în plus pentru organizarea ediţiilor viitoare.

224

Titulescu(203-245)_Titulescu(203-245).qxd 30.08.2013 08:50 Page 225

RELANSAREA ACTIVITĂŢII FUNDAŢIEI
ÎN NOUL MILENIU

Primele acţiuni ale Fundaţiei Titulescu în 2002*
Reporter: — Care vor fi primele acţiuni ale Fundaţiei Titulescu?
Dl Adrian Năstase: — Dorim să relansăm unele dintre activităţi, prima
dintre ele fiind refacerea atmosferei şi a locului în care obiectele şi lucrările lui
Nicolae Titulescu vor fi puse din nou în valoare. Este vorba de casa din bulevardul Kiseleff nr. 47, la a cărei restaurare se lucrează acum, iar la sfârşitul lunii
mai vom încerca să reactivăm activităţile ştiinţifice, discursurile magistrale care
se vor face din partea unor mari personalităţi europene la sediul Fundaţiei
Europene, care este pe Kiseleff, în casa pe care Titulescu a avut-o şi care este,
de fapt, locul unde va funcţiona Fundaţia după ce se vor finaliza lucrările de
reparaţie.
Apoi, este vorba de publicarea unor documente diplomatice, acţiune pe
care am pornit-o în 1992 şi care, din păcate, după 1992, nu a mai fost
continuată. Vreau să reluăm acest proiect care este important. De asemenea, aş
vrea să dăm o mai mare atenţie cursurilor de la Braşov, cursurile pentru tinerii
diplomaţi. Activitatea externă, dezbaterile internaţionale, mese rotunde,
publicaţii, toate aceste lucruri, le vom organiza împreună cu Institutul de Relaţii
Internaţionale Nicolae Titulescu, care va asigura şi pregătirea unor tineri
diplomaţi români.

* Declaraţiile de presă date după participarea la simpozionul ştiinţific consacrat lui Nicolae Titulescu de
la Academia Română.
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Vernisajul expoziţiei comemorative
Nicolae Titulescu*
Nu este nimic întâmplător în faptul că aici, la Geneva, care a fost cândva cel
mai important centru al vieţii internaţionale, ne aflăm astăzi pentru a-l omagia pe
Nicolae Titulescu, ilustrul nostru compatriot, un mare român, un mare european,
un autentic contemporan.
S-a născut în urmă cu 120 de ani, sub aura dobândirii independenţei de stat a
României.
A fost unul dintre semnele dumnezeieşti care a orânduit devenirea, aspiraţia,
truda, jertfa.
Educat şi ridicat la şcoala autenticei democraţii occidentale, a păşit şi a
rămas cu onestitate şi demnitate în slujba României, pe care a dorit-o întreagă şi
eternă, făcând tot ceea ce a putut face — acasă şi în marile capitale ale lumii,
urmând testamentul de credinţă al înaintaşilor şi alăturându-se eforturilor generoase ale marilor săi conaţionali.
A fost un luptător pentru unitatea naţională, pe toate fronturile democraţiei
europene, putând fi considerat, pe bună dreptate, unul dintre făuritorii României
Mari.
Nimeni — cel puţin noi românii — nu va uita unul dintre cele mai vibrante
şi înălţătoare discursuri pe care oratorul şi patriotul Nicolae Titulescu le-a rostit în
mai 1915 — „Inima României“ — atunci când a pledat patetic şi convingător pentru intrarea României de partea Aliaţilor, aliniere fraternă, de idee şi interes, care
ne-a adus victoria: Tratatul de pace de la Versailles, ca şi celelalte din sistem, de la
Trianon, Sčvres, Neuilly-sur-Seine, consacrând votul popular majoritar al unirii
pentru eternitate a tuturor provinciilor româneşti, al intrării noului stat, cu drepturi
depline, în comunitatea internaţională, înscriindu-se printre membrii fondatori ai
Societăţii Naţiunilor, deschizătoare de noi orizonturi în viaţa internaţională, cadrul
şi tribuna de afirmare, cu precădere, a statelor mici şi mijlocii, nou-create,
România, aflându-se timp de 20 de ani în lupta pentru supravieţuirea ideilor de
justiţie şi cooperare internaţională, de conlucrare şi progres.
Sunteţi în Sala Paşilor Pierduţi pentru a-l saluta pe Nicolae Titulescu, pentru
a vă întâlni cu cel ce v-a fost şi vă va rămâne pentru totdeauna contemporan, cu
* Alocuţiune prezentată la Geneva, 15 aprilie 2002.

226

Titulescu(203-245)_Titulescu(203-245).qxd 30.08.2013 08:50 Page 227

Fundaţia Europeană Titulescu

unul dintre cei mai străluciţi slujitori şi reprezentanţi ai Societăţii Naţiunilor, un
om a cărui amprentă s-a pus pe două decenii de existenţă a organizaţiei, două
decenii de luptă în tranşeele păcii, la capătul cărora a fost înfrânt, dar nu învins.
Aveţi o adevărată istorie în imagini, cea mai amplă pe care am consacrat-o
până acum predecesorului nostru, dar care nu va fi suficient de cuprinzătoare pentru a acoperi un univers de idee şi acţiune, care, în ciuda existenţei, cel puţin la noi,
a altor iluştri oameni politici şi diplomaţi români, nu are egal.
Şi apoi vă veţi întreba, la fel ca şi mine, şi oricine îşi poate pune această
întrebare, în ce măsură imaginile, fotografiile, facsimilele, portretele, imaginile de
grup, participările la tratative, bi- şi multilaterale, la tribune academice şi
conferinţe internaţionale, surprind şi fixează gândul intim, trăirea, tensiunea,
încrederea şi temerea, bucuria succesului şi amărăciunea nereuşitei.
Nu sunt simple întrebări retorice, ci doar o invitaţie de a percepe această
expoziţie ca o necesară şi fericită complementaritate a operei scrise a lui Nicolae
Titulescu — pe care Fundaţia Europeană Titulescu şi-a propus şi urmăreşte să o
restituie în integralitatea sa — şi a exegezelor tot mai numeroase, elaborate şi
editate în străinătate în ultimele câteva decenii.
Expoziţia pe care o inaugurăm astăzi la Geneva — şi care urmează altora
similare, chiar dacă nu de asemenea dimensiuni, în state europene şi extraeuropene, la sediul misiunilor noastre diplomatice, la centre de cultură şi instituţii de
vocaţie internaţională — este efortul conjugat al Ministerului Afacerilor Externe al
României, al Bibliotecii Academiei Române şi al Bibliotecii Naţionale a
României, al Arhivelor Naţionale, care şi-au pus la dispoziţie cu generozitate fondurile documentare pentru realizarea acestei necesare reconstituiri de imagine pe
care o sperăm pe deplin convingătoare.
Gratitudinea noastră se îndreaptă deopotrivă, cu afecţiune, spre Oficiul
Naţiunilor Unite pentru Europa, domnul director general Serghei Ordzhonikidze,
colaboratorii Domniei sale, înainte de toate domnul Pierre Pelou, directorul
bibliotecii — şi nu amintesc pe nici unul dintre cei care i-au dat şi ne-au dat concursul pentru a nu omite pe nedrept pe vreunul dintre ei — care au fost alături de
colaboratorii mei, aflaţi aici la Geneva sau veniţi de la Bucureşti — pentru profesionalismul lor desăvârşit, disponibilitatea exemplară, solidaritatea intelectuală
totală.
Asociez sentimentele mele de consideraţie devotaţilor titulescieni de la
Direcţia Arhivelor Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe care ne dau încă
o dată măsura profesionalismului şi devoţiunii pe care am avut bucuria să o
întâlnesc încă de la începutul mandatului meu de ministru al afacerilor externe şi
preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu.
Un cuvânt în plus aş adăuga pentru domnul George G. Potra, un cunoscut
intelectual român, aflat aici alături de mine, care adaugă volumelor consacrate lui
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Nicolae Titulescu un dar de câteva sute de imagini, fotografii şi facsimile aflate în
colecţia personală şi oferite spre expunere astăzi aici la Geneva, ca şi în alte oraşe.
Am fost în urmă doar cu o oră pe peluza din faţa Societăţii Naţiunilor pentru
a mângâia cu privirea figura Gânditorului, după ce doar cu câteva zeci de minute
înainte fixasem o placă comemorativă la Hôtel des Bergues, laboratorul de toamnă
de fiecare an al lui Nicolae Titulescu şi al echipei sale, sosită an de an la Geneva
cu speranţă, cu încredere, cu energie, cu inteligenţă şi devotament.
Am urcat împreună câteva din scările fără sfârşit ale aspiraţiei perpetue spre
mai bine pentru a vă invita într-un itinerariu în care, când vă veţi regăsi sau nu, veţi
identifica oricum pe al unuia pe care nu trebuie — atâta timp cât această instituţie
va exista — să-l uităm.
Îmi este imposibil să parcurg în faţa dumneavoastră întregul catalog al
acestei expoziţii. Faceţi alături de mine paşii pentru a redescoperi un genial orfan
care din prima clasă de şcoală, până când a urcat toate treptele universitare, a fost
întotdeauna primul, primul la Craiova, dar şi primul la Paris.
Îl veţi regăsi profesor universitar la Iaşi şi Bucureşti când mai avea să treacă
timp până va împlini 30 de ani. Şi apoi, membru al Comitetului Naţional al
Unităţii Române, acolo, la Paris, de unde strălucite minţi au iradiat spre toate
camerele de rezonanţă ale Europei şi dincolo de Ocean, într-un efort de biruinţă.
Inteligenţă fulgurantă, perspectivă clarvăzătoare, curaj politic — de două ori
ministru de finanţe — ale cărui demersuri chiar dacă nu au avut admiraţia contemporanilor, au reţinut interesul posterităţii.
Şi iată-l la Saint James, pentru a fi conlocutor al establishmentului politic şi
economico-financiar britanic, în care „Lordul“ din Balcani avea să primească consacrarea celui mai înalt ordin al Imperiului Britanic, conferit aproape ca o excepţie.
Primul ministeriat al lui Nicolae Titulescu la Palatul Sturdza — o bijuterie
care a făcut până la mijlocul anilor ’40 mândria Bucureştilor — avea să fie întrerupt spre satisfacţia noastră a tuturor prin numirea în două rânduri ca preşedinte al
Adunării Societăţii Naţiunilor, urcând la Tribuna Palatului Wilson, aflat în proximitate, intrat deja în istorie.
Cei ce au trecut Stixul n-au făcut-o fără a lăsa amintirea întâlnirii cu Nicolae
Titulescu. Fie că au fost prim-miniştri, miniştri de externe, diplomaţi de rang înalt,
ziarişti de marcă, nu puţini dintre ei ne-au încredinţat amintiri, notaţii şi reflecţii
despre filosoful idealist şi diplomatul real-politikului, ce nu reconstituie doar o
biografie, ci oferă un moment de meditaţie asupra istoriei de la mijlocul secolului
trecut.
În zona noastră, a Europei Centrale şi de Sud-Est, Nicolae Titulescu avea să
devină în anii ’30, ca ministru de externe a doua oară, preşedintele Micii Înţelegeri
şi al Înţelegerii Balcanice, organisme de securitate, construite şi constituite ca bastioane pentru a stăvili prăpădul îngropării Dreptului sub loviturile Forţei.
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Sigiliul său se găseşte înscris sub culoarea sângelui pe tratatele fondatoare
ale acestor organizaţii regionale de securitate colectivă, pe alte acorduri şi tratate
bilaterale, dorite şi voite ca sârma ghimpată a inteligenţei, justiţiei şi umanităţii
împotriva războiului.
Nu pentru că ar fi oţios mă opresc la evocarea acestor doar câteva momente
ale operei sale politico-diplomatice, care-l consacră drept gânditor şi creator, om
politic şi diplomat.
În fiecare rând al documentelor la care a subscris, al înscrisurilor şi
conferinţelor sale, veţi identifica «un om pentru o idee», omul secolului ce avea să
vină, un precursor al Europei de astăzi, pe care a dorit-o rupând pentru totdeauna
cu fractura între zone, ideologii, adversităţi, egoisme, interese partizane, pe care a
dorit-o unită, beneficiind de „spiritualizarea frontierelor“, în care omul să poată
vorbi omului de pretutindeni, în care să se regăsească fiecare aproape de fiecare,
într-o uniune — concepută într-o viziune globală — în care valorile intelectuale şi
morale să fructifice într-un destin al prosperităţii, al progresului, al unei noi
umanităţi.
A trăit dezastrul declanşării celei de-a doua conflagraţii mondiale şi a murit
departe de ţară.
Expoziţia pe care vă invit să o urmărim împreună aduce mărturii, până astăzi
necunoscute, ale ecourilor internaţionale ale demiterii sale ignobile în 1936 şi ale
trecerii sub anonimat, ale morţii sale nedrepte şi premature în 1941.
Veţi constata fără efort că, dincolo de toate vicisitudinile, cei ce l-au iubit pe
Titulescu, cei ce i-au respectat Testamentul — „doresc să fiu îngropat acasă, în
inima României“ — cei ce au simţit nevoia de a-l avea printre ei ca suport de
inimă şi de gând românesc, nu au încetat timp de cinci decenii să încerce totul
pentru a-i reda liniştea în brazda ţării.
A fost să fie în 1992, acum exact un deceniu — în condiţiile noului destin
românesc de după decembrie 1989 — să putem împlini acest legat sfânt, când, cu
solidaritatea şi concursul tuturor forţelor politice majore din România, am reuşit, în
mod legal, să-l aducem pe Nicolae Titulescu. Acasă, aşa cum aveam să o facem
câţiva ani mai târziu, cu soţia sa, Catherine Titulescu.
Am resimţit şi resimţim mereu nevoia, la Bucureşti, de a reveni la Nicolae
Titulescu, un creator de drept internaţional, un filosof al păcii, un om politic şi un
diplomat care reverberează dincolo de secol, dându-ne suport şi perspectivă,
simţindu-l aproape prin măreţia gândului, inteligenţa acţională, generozitatea
demersului, umanismul viziunii de nou început.
Zecile de volume ce i-au fost dedicate, sutele de studii şi miile de articole
apărute la noi şi aiurea, semnalate sumar prin imagini pe panourile acestei atât de
mari şi totuşi atât de necuprinzătoare expoziţii, sub semnături care s-au onorat şi
care onorează, marchează un excurs care va continua fără îndoială, inclusiv de aici,
229

Titulescu(203-245)_Titulescu(203-245).qxd 30.08.2013 08:50 Page 230

Nicolae Titulescu – Contemporanul nostru

de la Geneva, noi traiectorii intelectuale din nevoia de a pătrunde mai adânc
Adevărul.
Statuia lui Titulescu patronează astăzi Ministerul Afacerilor Externe al
României, ca o efigie, ca un ataşament, ca un legat pe care ni l-am asumat cu
mândria şi umilinţa de a-i fi continuatori în împlinirea destinului pe care l-am gândit, l-am vrut şi îl sperăm European.
Vă mulţumesc pentru atenţia şi generozitatea cu care m-aţi urmărit, pentru
interesul pe care îl veţi asocia parcursului invers a unei biografii exemplare,
însoţindu-vă propriul gând cu acela al precursorului şi contemporanului nostru.
Declar deschisă expoziţia «Un om pentru o idee» 120 de ani de la naşterea
lui Nicolae Titulescu.
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Restaurarea Casei Titulescu
— o provocare la adresa Timpului —*
Cuvintele „Casă“ şi „Acasă“ au parcă la noi — afirmă semiologii — o mai
mare încărcătură în sensuri intelectuale şi reverberaţii afective decât în alte
civilizaţii.
Nicolae Titulescu s-a născut în urmă cu 120 de ani la Craiova, în inima
Olteniei, trăind, sub aura Războiului de Independenţă câştigat, bucuria şi gustul
libertăţii; a învăţat la Paris, în inima Franţei, cizelându-şi spiritul profund şi
asimilându-şi virtuţile democraţiei; a profesat la Iaşi, în inima Moldovei ridicând
rigoarea la rangul de disciplină a cugetului şi moralei; s-a aşezat la Bucureşti, în
inima României, dând sens operei sale politico-diplomatice, operă pusă total şi
definitiv în slujba ţării; a străbătut Lumea, ca ambasador al conştiinţei şi vocaţiei
poporului român, pentru a ridica Pacea de la Ideal la Realitate; a dorit mereu să
revină Acasă pentru a se odihni, pentru a-şi sprijini fruntea de tâmpla Ţării,
simţindu-i respiraţia şi forţa, pentru a-i cere binecuvântarea pentru faptele sale,
pentru a-i înţelege mesajul şi a redobândi puterea de a continua neabătut, cu toată
fiinţa, misiunea pe care Istoria românească i-a încredinţat-o în prima jumătate a
secolului încheiat.
ăCasă“ şi „Acasă“ au fost pentru el o chemare — la fel ca şi pentru cei care
au fost siliţi să ia calea străinătăţii din cauza marilor vicisitudini pe care vremurile
le-au rostogolit nedrept asupra pământului românesc — o chemare pe care fiecare
dintre cei ai noştri a auzit-o, a căutat să-i răspundă, în anii maturităţii şi, mai ales,
atunci când umbrele morţii implacabile băteau la porţile destinului.
A locuit vremelnic în cele mai elegante hoteluri ale lumii, a fost primit în
cele mai somptuoase palate, de către regi, preşedinţi şi premieri, a fost invitat de
către ilustre personalităţi politice şi culturale române şi străine, atunci când era în
vogă, dar şi atunci când era un exclus, fiecare dintre ele nutrind speranţa că vor fi
onoraţi trecându-li-se pragul.
Sunt sigur că, într-o zi, unul dintre viitorii tineri cercetători ai spaţiului
românesc, cu suflet de poet, va stărui o clipă asupra dorinţei lui Nicolae Titulescu
de a avea o Casă, de a reveni Acasă, asupra acestei cute lăuntrice a marelui
rătăcitor care n-a suferit niciodată de modestia de a fi român.
* Discurs la inaugurarea Casei Titulescu, 14 iunie 2002, Bucureşti.
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În urmă cu 90 de ani, adică în 1912, Nicolae Titulescu îşi alegea Casele
Herzog, din Şoseaua Kiseleff nr. 47, drept reşedinţă permanentă. La începutul
anilor ’20, juristul, universitarul, omul politic şi de stat român, afirmat la vârsta de
30 de ani ca o celebritate — şi nu trebuie să uităm că era un om cu stare ca urmaş
al unui înalt magistrat şi cel mai bine plătit avocat al Baroului bucureştean —
devenea proprietarul Casei.
Democrat convins, adept şi promotor al reformelor sociale de fond, Nicolae
Titulescu a fost un apărător convins al proprietăţii — agresată pretutindeni de
regimurile totalitare — fără a ignora măcar o clipă rigorile dreptăţii sociale. Dotat
cu un remarcabil discernământ, el a pus în relief trăsături comune fascismului şi
comunismului. Răspunzând la întrebarea unui ziarist francez, Nicolae Titulescu
aprecia: „Comunismul este o doctrină care ia dintr-o dată proprietatea individuală
a cetăţenilor în profitul statului. Dar cum statul comunist, după un timp, nu va şti
ce să facă cu această proprietate, o va restitui treptat cetăţenilor. Hitlerismul sau
fascismul sunt de asemenea doctrine, care iau însă treptat proprietatea individuală
a cetăţenilor până la nimicirea ei completă.“ Răspunzând unui deputat englez,
Nicolae Titulescu apela la o alegorie: „Presupuneţi că aveţi şapte vaci; bolşevicul
vi le va lua pe toate imediat şi dumneavoastră nu veţi mai auzi niciodată vorbinduse de ele. Hitleriştii vi le vor lăsa, dar vă vor interzice să le mulgeţi. Şi în plus vă
vor impune obligaţia de a le întreţine“.
În doar câteva rânduri, mai mult decât într-o întreagă lucrare, Nicolae
Titulescu motiva de ce este adeptul proprietăţii şi care sunt pericolele care o pândesc.
Timp de un sfert de secol — în care Nicolae Titulescu se proiectează pe
scena românească şi internaţională ca ministru de finanţe în două Cabinete, ca
negociator redutabil în complexe şi spinoase probleme economico-financiare, dar
şi de securitate şi dezarmare, ca iniţiator şi semnatar al unor tratate şi acorduri care
jalonează politica externă românească şi, de ce nu, şi europeană, ca exponent de
marcă şi apărător indefectibil al intereselor româneşti, în marile capitale ale
Europei şi dincolo de Ocean, ca fondator şi în două rânduri preşedinte al Adunării
Societăţii Naţiunilor, ca preşedinte sau doar membru al unor societăţi savante din
ţară şi străinătate, şi, mai presus de orice, ca ministru al afacerilor străine, în
1927—1928 şi 1932—1936, timp de un sfert de secol Casa Titulescu va fi, alături
de Palatul Sturdza, un centru vital al politicii externe româneşti, terenul unor
negocieri nu de puţine ori tensionate, al unor întrevederi şi convorbiri politice, economice, financiare memorabile, un laborator de mari idei şi demersuri privind
pacea, securitatea, dezarmarea, cooperarea europeană şi în lume.
În această Casă, Nicolae Titulescu a fost fermecătoarea gazdă generoasă a
unor mari personalităţi ale secolului, prim-miniştri şi miniştri de externe, parlamentari de marcă, iluştri oameni de cultură şi ştiinţă. O Casă unde şi-a primit
prietenii, dar şi adversarii, o Casă cu uşile permanent deschise pentru cei ce veneau
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să-i ceară ajutorul în situaţii delicate sau chiar limită, rezervând întotdeauna loc de
onoare ziariştilor pe care i-a tratat ca pe o familie, la ore de zi şi de noapte, cu o
incomparabilă receptivitate.
Autoritatea de care se bucura reunea în jurul său prim-miniştri sau foşti
prim-miniştri, şefi de partid, mareşali şi Guvernul României în cvasitotalitatea lui.
Cei ce au trecut pragul acestei Case păstrează amintiri de neuitat despre
Omul Nicolae Titulescu — o bogăţie de daruri intelectuale, un dăruitor de gânduri
şi gesturi surprinzătoare şi irepetabile, păstrează amintiri despre întâlnirile cu
„Patronul“, care la fel ca la Casa regală britanică ţinea paltonul invitaţilor săi, îşi
făcea o plăcere din a le oferi el însuşi un pahar din vinurile sau coniacurile sale
rafinate.
Făcea din fiecare dintre cei care îi treceau pragul un personaj important al
zilei.
La 29 august 1936, după 20 de ani de activitate prometeică în slujba
României, Nicolae Titulescu a fost înlăturat ignobil de către guvernanţii vremii din
viaţa politică, la capătul intrigilor şi presiunilor duşmanilor ireductibili din ţară şi
străinătate.
A fost silit să aleagă calea Exilului.
Devenea un Proscris.
Va mai reveni în această Casă la sfârşitul anului 1937, pentru o singură lună,
nevoit să părăsească Ţara. Ameninţat încă o dată cu moartea după numeroasele
tentative de lichidare fizică de la mijlocul anilor ’30, s-a stabilit definitiv în
străinătate, unde a rămas până la 17 martie 1941, când moartea l-a surprins la
Cannes, în Franţa.
Cheltuielile mari pe care le presupunea viaţa de hotel în străinătate şi
dificultăţile financiare pe care le traversa, în lipsa unui angajament de lungă durată,
plătit corespunzător, l-au determinat pe Nicolae Titulescu să caute o reşedinţă în
sudul Franţei şi să procedeze la dezafectarea Casei din Bucureşti. „Pricep că ai fost
emoţionată la vestea transportului unei părţi din lucrurile noastre în străinătate.//Şi
eu sunt adânc emoţionat. Deşi am presimţirea că nu e pentru totdeauna — îi scria
el surorii sale, Cornelia Nenişor, în mai 1939 —, simt o strângere a inimii la
gândul că în parte trebuie să-mi desfac Casa mea din Kiseleff.// Dar, ce vrei? Nu e
vina mea. Rabd şi sufăr de trei ani şi nu văd un semn de înţelegere de nicăieri.“
Ura extremiştilor l-a urmărit îndelung pe Nicolae Titulescu. La 6 septembrie
1940, când s-a instaurat regimul de dictatură militară condus de generalul Ion
Antonescu, Casa fostului ministru român al afacerilor străine a fost ocupată 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 şi
împuşcându-i, simbolic, jobenele, sub privirile terifiate ale intendentului Casei,
Ştefănescu.
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Nici chiar moartea omului politic şi diplomatului român nu a anulat
adversităţile.
Deşi a dorit să odihnească pentru veşnicie în inima Transilvaniei, la Braşov,
guvernanţii români şi regimurile hitlerist şi fascist ale vremii s-au opus categoric
înmormântării sale în România, cenzura militară punându-şi cutremurătoarea
ştampilă „interzis“ pe elogiile pe care democraţii majoritari ai acestei ţări au încercat firesc să i le aducă.
După o jumătate de veac, la 7 martie 1992, osemintele sale au fost aduse în
ţară, iar o săptămână mai târziu, la 14 martie 1992, depuse în curtea Bisericii
„Sf. Nicolae“, din Şcheii Braşovului.
Proscrisul revenea ca un Învingător.
Nu este locul pentru a evoca aici toate dificultăţile întâlnite în timp în
îndeplinirea acestui demers de interes naţional, mărginindu-ne să relevăm că toate
partidele politice de la acea vreme au acţionat solidar, partea română obţinând
printr-o hotărâre judecătorească a Tribunalului de la Aix-en-Provence dreptul
Fundaţiei Europene Titulescu de a repatria, de la Cannes, rămăşiţele pământeşti ale
marelui diplomat român, a patriotului român care, vâslind în apele Amurgului,
afirma: „Partidul meu de azi se cheamă: România“.
Stadiul de degradare al acestui Palat — înscris în lista Monumentelor
Istorice şi de Arhitectură — a impus Guvernului României, la mijlocul anului
trecut, o reacţie rapidă şi curajoasă, care a însemnat o adevărată provocare adresată
Timpului, antrenând pe cei mai buni specialişti din ţară, care au depus, din august
2001 până acum, un efort susţinut de consolidare, reparaţii, restaurare, protecţie şi
conservare.
Nu vor fi suficiente cuvintele de laudă pentru a vorbi despre inteligenţa,
imaginaţia şi profesionalismul zecilor şi zecilor de meşteri, uneori adevăraţi
maeştri, pentru soluţiile şi reuşitele lor constructive, în care se regăsesc deopotrivă
dragostea şi devotamentul pentru lucrul bine făcut, acribia lor în finisarea structurilor decorative, rafinamentul exersat în restaurarea mobilelor originale, a corpurilor de iluminat de mare valoare, a tapiseriilor şi tablourilor.
Numai temerea de a uita să numesc pe unul dintre cei ce semnează cu
îndreptăţire efortul de echipă depus timp de peste zece luni de zile pentru a restitui
Casei splendoarea de altădată mă face să spun tuturor un singur cuvânt —
MULŢUMESC — celor care au trecut zi de zi pe sub coloanele acestui Templu în
care au lăsat ceva din inima lor.
Evenimentul la care participaţi astăzi — la împlinirea a 120 de ani de la
naşterea lui Nicolae Titulescu — are semnificaţia unei rectitoriri a lăcaşului de
trudă şi jertfă a unuia dintre părinţii fondatori ai României moderne.
Nicolae Titulescu s-a bucurat şi se bucură anul acesta de o cameră de
rezonanţă mai mare ca oricând înainte.
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Europa Unită de astăzi recunoaşte în el un precursor îndrăzneţ, un vizionar
lucid, un constructor inspirat care-şi merită aşezarea şi cinstirea în Panteonul ziditorilor de mari idealuri.
Am ales momentul aniversar pentru relansarea oficială a activităţii Fundaţiei
Europene Titulescu.
Ţine de firescul lucrurilor adaptarea şi readaptarea la noi formule de organizare, care să asigure, dincolo de conjuncturi, continuitate, coerenţă, dinamism, o
abordare programatică şi sistemică a problematicii aferente, o legătură nemijlocită
cu mediile academice şi diplomatice din ţară şi străinătate, o proiecţie
convingătoare a sensului şi substanţei demersului ideatic pe care îl avem în vedere,
o percepţie plină de receptivitate şi consideraţie a pulsului european de azi, care să
deschidă tribuna rostirii unor discursuri magistrale ale personalităţilor establishmentului politic al lumii contemporane.
Pentru ca să reuşim, avem nevoie de concursul generos al tuturor celor
care-şi fac o religie din făurirea unei noi Umanităţi, în care Dreptul, Dreptatea,
Fraternitatea, Morala, Progresul, Bunăstarea, Pacea, Conlucrarea să ne justifice
intrarea şi vieţuirea în cel de-al treilea mileniu de după Christos.
Înţelegem astăzi să restituim dreptul legal la viaţă Asociaţiei de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale din România, prefaţând în 1965 evocarea, pe
plan naţional şi internaţional, a unui pătrar de veac de la trecerea lui Nicolae
Titulescu în Eternitate.
Constituită în Casa marelui diplomat de un grup de eminenţi intelectuali
români — istorici, jurişti, diplomaţi, universitari, literaţi, ziarişti —, Asociaţia de
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale a reprezentat timp de aproape un sfert
de secol, până în 1989, o provocare, o oază de gândire liberă, refuzând
prejudecăţile şi convenţiile, ocolind cu inteligenţă şi ostentaţie rigorile cenzurii, un
amfiteatru salutând figuri de marcă ale politicii externe şi diplomaţiei din zeci şi
zeci de state, ca şi ale marilor foruri internaţionale — Organizaţia Naţiunilor Unite
şi instituţiile specializate din sistemul său — creuzetul unei remarcabile publicaţii,
„Revista Română de Studii Internaţionale“, ce făcea pe atunci epocă.
Cu durată diferită, cele două instituţii — Fundaţia Europeană Titulescu şi
Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale — nu sunt istorii paralele,
ci trăiri simbiotice, sub semnul aceleiaşi nevoi de a înţelege mai bine exigenţele
Timpului.
Faptul că astăzi gândim şi regândim devenirea acestor instituţii este un
autentic şi vibrant omagiu adus celui ce ne patronează în această Casă.
Marele Român, marele European, marele nostru Contemporan.
Avem mândria şi orgoliul de a spune că, născând asemenea Oameni,
România are — şi prin el — dreptul şi şansa de a redobândi şi de a i se recunoaşte
în lume locul şi rolul în Europa de azi, care trăia în anii ’30 cu speranţa renăscută
de acest Apostol şi Arhitect al Păcii.
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Gândurile noastre de îndatoritoare recunoştinţă se îndreaptă spre toţi cei
prezenţi, simţindu-vă o clipă tresărirea la întâlnirea cu Istoria Prezentului.
Aş încheia cu o frază memorabilă a lui Nicolae Titulescu: „Cei ce mor pentru o idee sunt eroi al căror testament este un singur cuvânt: continuaţi!“
Suntem aici, ca români, pentru a spune: continuăm!
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120 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu*
Aş dori, pentru început, să salut, astăzi, prezenţa dumneavoastră aici, la
Braşov, acest atât de frumos oraş situat în inima României, nu numai din punct
de vedere geografic, ci şi într-o mare măsură, pe harta de suflet a simţirii şi
spiritualităţii româneşti. Cu atât mai mult cu cât scopul întâlnirii noastre de
astăzi îl constituie dorinţa de a aduce, o dată în plus, un pios omagiu amintirii şi
anvergurii de gândire a prestigiosului nostru înaintaş, Nicolae Titulescu, în
contextul marcării, anul acesta, a 120 de ani de la naşterea sa, la 16 martie
1882.
Ţin să adresez, de asemenea, mulţumirile mele autorităţilor prezente pentru
sprijinul acordat în organizarea celei de-a XII-a ediţii a Cursurilor „Nicolae
Titulescu“ pentru tineri diplomaţi români şi străini, ediţie care va începe astăzi şi
se va încheia pe 23 iunie, căreia aş dori să-i adresez cele mai sincere urări de succes.
În 1991 am iniţiat un demers curajos aş spune, călăuziţi de recunoştinţa şi
preţuirea pe care avem înalta datorie de a i le acorda lui Nicolae Titulescu. Lua
astfel fiinţă Fundaţia Europeană Titulescu, al cărei nobil ţel l-a reprezentat, înainte
de toate, dorinţa de a perpetua în conştiinţa românească memoria personalităţii
celui care a fost, în două rânduri, în 1930 şi 1931, preşedinte al Adunării Societăţii
Naţiunilor, ministru al afacerilor externe al României, în perioada 1927—1928 şi
1932—1936, vicepreşedinte, în 1927, şi preşedinte, în 1934, al Academiei
Diplomatice Internaţionale, de la Paris. Eforturile sale au jalonat un context
internaţional extrem de delicat, marcat de frământările care aveau să culmineze, în
mod dramatic, cu cel de Al Doilea Război Mondial.
Pe de altă parte, ne propuneam în 1991, iar anii care au trecut ne-au confirmat în mod fericit aspiraţiile noastre de atunci, să contribuim la formarea
profesională a tinerilor diplomaţi români şi străini din spaţiul european şi euroatlantic, prin organizarea anuală a unor cursuri de vară. Ediţiile succesive ale acestor
cursuri au abordat chestiuni majore ale societăţii contemporane, oportunităţile şi
provocările survenite pe scena internaţională după căderea Cortinei de Fier, globalizarea, problematica OSCE, UE, francofonia instituţională etc. 11 ani mai târziu,
în 2002, an de o importanţă capitală atât pentru tinerele democraţii din Europa
*Alocuţiune cu ocazia Te Deum-ului oficiat la Biserica „Sf. Nicolae“ din Braşov, în cadrul deschiderii
celei de-a XII-a ediţii a Cursurilor „Nicolae Titulescu“ pentru tinerii diplomaţi, 15 iunie 2002.
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Centrală şi de Est, cât şi pentru întreaga construcţie de securitate şi stabilitate
europeană şi euroatlantică, prin deciziile care urmează a fi luate la Summit-ul
NATO din noiembrie, de la Praga, ne-am propus să tratăm în cadrul cursurilor
tema viitorului NATO şi a extinderii Alianţei în noul context internaţional.
La 120 de ani de la naşterea marelui diplomat şi om de stat român, printre
manifestările de marcare a ceea ce putem numi, cu respect şi mândrie, „Anul
Titulescu“, s-a numărat şi revitalizarea Fundaţiei Europene Titulescu, prin
adaptarea structurilor sale la dinamica evoluţiilor interne şi internaţionale în
materie de politică externă şi de relaţii internaţionale. În acest context, îmi face o
deosebită plăcere să fac referire la inaugurarea, care a avut loc ieri, a sediului
Fundaţiei, „Casa Titulescu“, într-o haină nouă, prin încheierea lucrărilor de
restaurare, şi deschiderea, cu acest prilej, a unei serii de manifestări ştiinţifice —
simpozioane, conferinţe, seminarii pe teme de actualitate din domeniul relaţiilor
internaţionale.
Sub aceeaşi egidă a „Anului Titulescu“, începând cu luna aprilie a acestui
an, Palatul Naţiunilor Unite din Geneva găzduieşte statuia marelui diplomat
român, în semn de recunoaştere a anvergurii internaţionale de care s-au bucurat
activitatea şi opera lui Nicolae Titulescu — am în vedere valorosul corpus de
conferinţe, prelegeri şi studii titulesciene.
Am evocat opera şi laborioasa activitate a lui Nicolae Titulescu, desfăşurată,
sub semnul celui mai distins şi inspirat har oratoric, de la înălţimea unor prestigioase tribune precum cele ale Societăţii Naţiunilor, ale marilor conferinţe
internaţionale ale epocii sale şi ale organismelor regionale de securitate la a căror
constituire a avut un rol esenţial (Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică), precum
şi ale prestigioaselor institute şi universităţi din străinătate la care a conferenţiat.
Printre conferinţele şi studiile sale, care pot fi grupate, fără ezitare, sub inspirata
sintagmă de „Pledoarii pentru pace“, sunt de amintit Dinamica păcii (susţinută în
faţa Parlamentului german, Reichstag, în mai 1929), Politica şi pacea (Societatea
Internaţională de Filologie, Ştiinţe şi Arte Frumoase din Londra, mai 1929),
Progresul ideii de pace (Universitatea din Cambridge, noiembrie 1930), Tăcerea
este sinonimă cu moartea. Un cuvânt spus la timp este sinonim cu viaţa (Camera
Comunelor, Londra, iunie 1937). Toate aceste memorabile contribuţii au stat sub
semnul lucidităţii, vizionarismului şi al unui umanism pe care aş îndrăzni să-l
numesc acut, într-un demers marcat de eforturi deosebite, având ca principale ţinte
pacea, crearea şi consolidarea unui climat de securitate şi stabilitate într-o Europă
şi o lume mult prea des şi îndelung atinse de flagelul conflagraţiilor. În discursul
de deschidere a celei de-a 11-a sesiuni ordinare a Adunării Societăţii Naţiunilor, la
10 septembrie 1930, în calitatea sa de preşedinte, Nicolae Titulescu afirma:
Nu mă îndoiesc nicidecum de triumful cooperării internaţionale asupra
tuturor năpastelor ce ne ameninţă din umbră, cu condiţia ca fiecare să aducă aici,
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în opera de colaborare, cele trei elemente fără de care nimic măreţ nu poate fi
înfăptuit: dorinţa de înţelegere, voinţa şi generozitatea.
A venit momentul să învăţăm această lecţie de clarviziune şi umanism pe
care Nicolae Titulescu a evocat-o în nenumărate rânduri, de-a lungul neobositei sale
activităţi diplomatice. Prin intermediul cooperării pe multiple planuri — politic,
economic, cultural — am convingerea că putem construi o lume mai bună şi un
viitor stabil şi sigur pentru toţi. Valorificând experienţa iluştrilor înaintaşi şi
învăţând din lecţiile trecutului, nu pot fi decât încrezător în capacitatea noastră de a
acţiona împreună pe calea progresului.
Înainte de a încheia, permiteţi-mi să urez, încă o dată, succes deplin celei
de-a XII-a ediţii a Cursurilor Nicolae Titulescu pentru tineri diplomaţi români şi
străini.
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A XII-a ediţie a Cursurilor de vară N. Titulescu*
Îmi face o deosebită plăcere să particip la Cursurile de vară „Nicolae
Titulescu“. Vă rog să-mi permiteţi să vă spun că există mai multe raţiuni
pentru care mă simt aşa de bine aici. În primul rând consider că oameni ca
dumneavoastră, tânăra generaţie, vor avea posibilitatea să schimbe lumea, în
sensul în care Titulescu şi o parte din contemporanii săi au încercat să o facă,
chiar dacă nu au reuşit.
Generaţia noastră este mai pragmatică. Titulescu a fost, probabil datorită
epocii sale, mai romantic. Consider că avem încă nevoie de romantism. Pentru
generaţia mea, confruntarea dintre NATO şi Tratatul de la Varşovia a reprezentat parte integrantă a educaţiei noastre. Cum putem depăşi acest lucru, cum
putem depăşi această perioadă a istoriei noastre care a creat frustrări atât de
profunde? Există încă multe răni, dar ultimul deceniu a reprezentat pentru
întreaga Europă un imbold spre speranţă şi de aceea tinerii diplomaţi, care au
venit aici în România, la Braşov, în acest loc splendid, vor transmite lumii un
mesaj de speranţă. Spuneam astăzi într-un interviu că faptul că diplomaţii se
strâng laolaltă reprezintă prin el însuşi un simbol extrem de propice. De obicei
diplomaţii sunt ca soldaţii – sunt folosiţi pentru a apăra, dur de cele mai multe
ori, interesele propriei ţări. Am început să realizăm că cele mai bune negocieri
nu sunt cele în care una din părţi câştigă, iar cealaltă pierde, ci cele bazate pe
un model în care ambele părţi au de câştigat.
De aceea pentru diplomaţii care vin astăzi aici cel mai important câştig
este faptul că încep să se cunoască iar mai târziu vor aborda problemele de
negociat cu prietenie şi înţelepciune, transparent şi cu încredere. Acesta este
unul dintre câştigurile posibile ale acestui tip de evenimente, nu neapărat ceea
ce veţi învăţa de la mine, sau de la domnul ministru de externe sau de la
ceilalţi care vor veni aici. De fapt, aveţi în dosarele dumneavoastră majoritatea
acestor lucruri. Nu pot să vă spun lucruri extrem de extravagante despre viaţa
internaţională, lucruri pe care să nu le cunoaşteţi deja. Aş putea să fac un
număr de aprecieri, sau să vă explic o parte din percepţiile din România
privind o serie de fapte foarte concrete. Aveţi însă aceste materiale şi le puteţi
* Discurs la deschiderea oficială a celei de-a XII-a ediţii a Cursurilor de vară „Nicolae Titulescu“
pentru tinerii diplomaţi, Poiana Braşov, 15 iunie 2002.
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studia. Din acest motiv cel mai bun lucru pe care îl pot face astăzi nu este să
citesc un text, un text excelent de altfel, ci poate că este mai bine dacă aş
încerca să abordez o serie de elemente delicate, aşa cum le percep eu, luând în
considerare şi experienţa ultimilor doisprezece ani.
Vorbim astăzi de securitate internaţională într-un univers conceptual
complet diferit. La un moment dat, o parte din analişti considerau că cea mai
mare problemă internaţională era că nimeni nu putea găsi un inamic, iar acest
lucru reprezenta o problemă majoră pentru industriile de apărare din întreaga
lume. De obicei inamicul — iar aceasta este întreaga filosofie a organizării
internaţionale şi a dreptului internaţional — se află pe un teritoriu suveran. O
dată ce ai de definit agresiunea, trebuie să ţii cont de un stat care, pentru un
anume motiv, decide să deschidă un conflict militar. Problema este că în
prezent ameninţările la adresa securităţii nu vin foarte des din partea entităţilor
suverane. Acestea pot veni din partea unor grupuri, a unor indivizi chiar, şi de
aceea sunt atât de greu de abordat. Este deci interesant că pe măsură ce anumiţi
indivizi au devenit subiecţi de drept internaţional, ameninţarea la adresa
securităţii s-a deplasat la rândul său de la nivelul statului la cel al indivizilor
sau al grupurilor. De aceea dreptul internaţional ca atare a trebuit să fie modificat, iar principiile de drept internaţional au evoluat.
O a ltă pro ble mă legată de o b ună an aliză pr ivind s ecurita tea
internaţională este reprezentată de identitatea celui care ia deciziile privind
identitatea inamicului în cadrul unei coaliţii, a unei alianţe. Într-o alianţă
clasică există percepţia celui mai important actor. Acesta a fost mecanismul
care a funcţionat până recent. Pentru prima dată, Războiul din Golf a dat
ocazia ca organizaţiile internaţionale să genereze prin Consiliul de Securitate o
anumită percepţie care a fost apoi implementată prin mijloace colective. Acest
lucru nu a durat mult, iar acum asistăm la o dezbatere internaţională foarte
clară unde deciziile privind ameninţările majore la securitatea internaţională
sunt luate de ONU, NATO sau de o singură putere majoră.
Poate că procesul în mijlocul căruia ne aflăm acum, faptul că în Europa
există o serie de dezbateri privind dimensiunile militare şi de securitate ale
Uniunii Europene, afectează şi modul în care NATO funcţionează în acest
moment.
Întâlnirea de la Praga, este importantă şi datorită faptului că însăşi
NATO trebuie să clarifice o serie de lucruri. Nimeni nu se aştepta la crearea
relaţiilor care există acum între NATO şi Rusia, extrem de îmbucurătoare de
altfel. Când am fost la Moscova, acum câteva luni, o serie de jurnalişti l-au
întrebat pe domnul prim-ministru Casianov despre poziţia Rusiei privind extinderea NATO, iar acesta a reluat mesajul Rusiei din acel moment, din motive
evidente, anume că Rusia este împotriva extinderii NATO. Eu am intervenit şi
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am spus că am decis să vin cât mai devreme posibil în Rusia deoarece avem
sentimentul că Rusia poate deveni o membră a NATO înaintea României, şi ar
putea căpăta dreptul de veto privind aderarea României. Era o glumă,
bineînţeles, dar este posibil că la un moment dat Rusia să devină membră
NATO, iar toate acestea fac parte dintr-o nouă filosofie în care NATO însăşi îşi
schimbă atitudinea, obiectivele şi metodele de lucru.
Principalul inamic a devenit ceva foarte ezoteric, un fenomen: terorismul. Terorismul poate lua forma unui grup din interiorul unui stat, sau al unuia
transnaţional, şi este foarte greu să ne confruntăm singuri cu o astfel de
ame ni nţare. D upă cu m am obser va t î n caz ul econo miei, compa niil e
multinaţionale s-au dezvoltat mult mai repede şi mai bine decât cele naţionale.
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul terorismului. Activităţile teroriste au dez voltat ramuri internaţionale cu mult înainte ca statele să fie capabile să se confrunte cu acest fenomen. La un anumit moment, anumite state au considerat că
terorismul poate fi stăvilit, şi că acest fenomen este legat de un singur stat. O
parte au considerat că ceea ce s-a întâmplat în Spania este un lucru care
priveşte exclusiv Spania. Franţa a remarcat apoi că este şi ea afectată. Alţii au
considerat că ceea ce se întâmplă în Irlanda este exclusiv legat de Irlanda, pentru a observa apoi că fenomenul se poate deplasa spre Statele Unite, sau spre
alte părţi ale lumii.
Am descoperit că terorismul are o dimensiune internaţională. De aceea
răspunsul la acest fenomen trebuie să fie unul internaţional. Cooperarea în
acest domeniu este esenţială iar NATO, ONU şi alte organizaţii internaţionale
trebuie să ţină seama de acest lucru. Aceste consideraţii devin mai importante
decât stereotipurile războiului rece. De aceea, o serie de întrebări pe care noi le
considerăm ca făcând parte din epoca războiului rece, extinderea NATO, aşa
cum era ea privită în trecut, devin caduce. Este evident că NATO şi-a modificat
o serie din obiective, parte din percepţiile sale.
Trebuie să ţinem seama de faptul că putem discuta numai în termenii
dimensiunii militare şi ai celei de securitate. Securitatea internaţională poate fi
ameninţată şi de valuri de imigranţi. O parte a voturilor din Europa din
ultimele luni au fost influenţate de aceste lucruri. În anumite cazuri, cineva
poate fi atins de terorism, chiar dacă se află foarte departe de locurile
„tradiţionale“ ale atentatelor. De curând un cetăţean român a primit un pachet
prin poştă care conţinea o bombă care l-a rănit grav. Se pare că a primit
pachetul din Germania, investigaţiile continuă. Sunt convins că acest lucru
poate apărea ca unul minor, dar în cazul terorismului trebuie să ne gândim la
evoluţia drogurilor. La început am considerat că poţi vedea droguri doar în
filme, afli apoi că un transport de droguri ţi-a traversat ţara, descoperi că o
serie de copii şi adolescenţi au devenit toxicomani, iar în cele din urmă, când
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este prea târziu, descoperi că drogurile au devenit implicate în politică. Nu este
ceva nou. Acest lucru s-a întâmplat în America Latină şi avem responsabilitatea de a colabora pentru a nu permite acestor lucruri să se producă în zona
noastră.
Discuţiile privind securitatea internaţională trebuie reîncepute într-un
mediu complet nou. Ca profesor de drept internaţional am încercat să înţeleg
rolul statului de drept, al principiilor de drept internaţional şi legătura acestora
cu relaţiile internaţionale. Într-un fel, trebuie să recunosc că înainte de 1989
lucrurile păreau mai uşoare, lucru care poate părea şocant. La acel moment,
dreptul internaţional reprezenta un set foarte clar de reguli de conduită, un cod
de comunicare între Superputeri, între cele două tabere, iar regulile, cel puţin în
Europa, au fost acceptate, mai ales prin documentul de la Helsinki; timp de cel
puţin 15 ani, înainte de 1989, lucrurile au fost foarte clar codificate la nivelul
statelor, nu şi la cel al cetăţenilor. După 1989, am avut un număr de poligoane
de testare: atunci când Zidul Berlinului a căzut, s-a deschis practic sezonul de
vânătoare pentru noi pieţe. Timp de 12 ani, statele est-europene au devenit locul
favorit al celor care au încercat să acapareze noi pieţe. Mă tem că acum acest
lucru nu mai este suficient. De aceea vor apărea probabil noi zone de interes,
mai ales în Asia. Iugoslavia, în 1990 şi 1991, a reprezentat ceea ce eu am numit
terenul de încercare al noilor puteri europene care au încercat să-şi definească
zonele de interes şi de influenţă. Iugoslavii nu au înţeles acest lucru şi au plătit.
După dezmembrarea Iugoslaviei, vor trebui să înceapă să colaboreze într-o
structură mai mare, Uniunea Europeană. Cu toate acestea, procesul a fost
deosebit de dureros şi foarte costisitor, inclusiv pentru România. România, ca
alte state, a plătit multe din aceste experimente. România a pierdut 1,7 miliarde
de dolari în Irak din cauza Războiului din Golf, a pierdut 2–3 miliarde de dolari
din cauza moratoriilor din Iugoslavia. Dintr-o anumită perspectivă, se poate
spune că după 1989 în Europa, toată lumea căuta un inamic, iar găsirea şi
definirea acestuia erau foarte dificile. Acesta a fost paradoxul: forţele armate au
încercat să păstreze imaginea şi percepţia privind existenţa unui duşman. În
Statele Unite, ultimele evoluţii au reuşit să faciliteze finalizarea unui proiect
care nu a fost acceptat în prealabil — scutul pe care americanii au dorit să-l
construiască şi care a fost considerat de neacceptat de către ruşi, deoarece teoria
echilibrului terorii presupunea ca toate marile puteri să păstreze un anumit nivel
de vulnerabilitate faţă de rachetele celeilalte părţi. Scutul a devenit o metodă de
a genera un alt tip de confruntare în domeniul tehnologiilor militare. Ideea
terorismului a ajutat industria de apărare şi pe cei interesaţi în acest domeniu să
promoveze proiecte în valoare de zeci şi zeci de miliarde de dolari.
La acest nivel, putem vedea clar că atunci când discutăm despre
securitate internaţională, trebuie să depăşim vechile stereotipuri. Permiteţi-mi
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să vă spun că este mult mai uşor să discutăm despre securitatea regională.
Trebuie să înţelegem că cooperarea este mult mai importantă decât orice alt fel
de procedură.
În regiunea noastră există — iar acest lucru creează câteodată multă nervozitate — state tinere. O parte dintre acestea trebuie să-şi găsească propriile
rădăcini pentru a-şi legitima o parte din atitudini. În anumite cazuri există
dificultăţi de ordin intern în a explica anumite elemente cu conotaţii psihologice, mai ales deoarece problemele frontierelor au fost atât de sensibile în
regiunea noastră. Au existat atâtea războaie care au mutat graniţele încoace şi
încolo. Tot ceea ce pare legat de problema frontierelor, chiar dacă există atâtea
tratate şi aranjamente, care consolidează această chestiune, este considerat ca
foarte sensibil de toate partidele politice.
Există chestiuni car e nu pot fi rezolvate, parte datorită acestei
sensibilităţi, chestiuni care nu sunt legate direct de frontiere ci de consecinţele
unor noi înţelegeri privind frontierele. Toate aceste probleme vor fi rezolvate,
nu am nici o îndoială. Problema este că am înţeles nu numai să colaborăm
direct cu Bruxelles, sau Strasbourg, sau Washington, lucru care a reprezentat
tendinţa dominantă după 1989, dar şi să colaborăm între noi, în cadrul regiunii
noastre. Aceasta reprezintă cea mai importantă lecţie a anilor trecuţi.
În cadrul speech-ului pregătit pentru astăzi, există o serie de comentarii
despre NATO şi despre extinderea sa, despre întâlnirile de la Rejkyavik, de la
Bucureşti. Toate aceste elemente reprezintă fapte foarte concrete, după cum
bine ştiţi. Ceea ce încerc eu să subliniez în cadrul acestui foarte scurt speech
este nevoia de a reflecta. În cadrul instituţiilor noastre suntem câteodată prizonierii acelora care gândesc în afara instituţiei. Se părea la un moment dat că
există o diviziune a muncii, think-tank-urile se află în afara instituţiilor guvernamentale, care trebuie să implementeze concluziile acestora, trebuie să preia
sarcinile administrative. Britanicii au un sistem foarte bun: anul sabatic. După
o anumită perioadă de timp în cadrul aparatului birocratic, un funcţionar
trebuie să activeze timp de un an în cadrul unui institut de cercetări, al unei
biblioteci, încercând să se pună la curent cu ultimele concepte din domeniul
său de activitate. Pentru moment, noi nu ne putem permite acest lucru. Cu
toate acestea, putem crea ocazii, ca aceasta, în cadrul cărora să descoperiţi că
aveţi mai multe întrebări decât răspunsuri. De obicei, luaţi parte la seminarii în
cadrul cărora aveţi mai multe răspunsuri decât întrebări. Vă încurajez prin
urmare ca aici să dezvoltaţi un brain-storming. Titulescu este un simplu pretext, un model, o persoană care nu s-a dat niciodată bătută şi nu a considerat
niciodată că nu este decât un simplu diplomat sau om politic. Cele mai bune
discursuri pe care le-am citit în plenul Parlamentului sunt discursurile pe care
le-a compus Titulescu în anii ’20. Titulescu a ţinut, de asemenea, numeroase
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discursuri în cadrul universităţilor şi poate că veţi avea timp să citiţi o parte
dintre acestea, fără să ţineţi cont de autor, pentru a înţelege ce doresc să vă
spun: trebuie să aveţi întotdeauna o atitudine critică în gândire, în abordarea
unui mediu internaţional atât de dinamic.
De o bic ei ave ţi etape impo rtante în a bor da rea p rob lem elo r
internaţionale. Există valorile, relaţiile internaţionale ca nivel structural şi
dreptul internaţional, ca nivel normativ. Relaţiile internaţionale se produc tot
timpul, dreptul internaţional intervine de obicei după aceasta, codifică diferite
lucruri, stabileşte reguli, reglementând anumite părţi ale vieţii internaţionale.
Distanţa de acum dintre evenimentele internaţionale şi elementele normative
este din ce în ce mai mare din păcate. Vorbim de distanţa de timp, de perioada
necesară pentru codificare, deoarece este foarte greu să clarificăm interesele
care sunt câteodată antagonice. În anumite cazuri ne întoarcem la perioada secolului al XIX-lea când soluţiile erau oferite de cele mai multe ori de către
doctrină şi nu de reguli. Astăzi avem o mulţime de „guru“, o mulţime de
oameni care explică ce trebuie să facem şi care sunt soluţiile. Acest lucru este
important, deoarece în anumite cazuri trebuie să te adaptezi unor anumite
tendinţe. Nu sunt sigur că perioada în care trăim va genera noi modele legislative importante. Facem parte dintr-o activitate internaţională extrem de
dinamică. Concluziile, mai ales în domeniul dreptului, vor fi trase, mă tem, de
o altă generaţie, care ar putea fi chiar generaţia dumneavoastră, cel puţin aşa
sper. Permiteţi-mi deci dragi colegi să vă felicit, în primul rând pentru că vă
aflaţi aici. Sper că spiritul toleranţei, al cooperării, al înţelegerii, care izvorăşte
din filosofia lui Titulescu se va face simţit în cadrul eforturilor dumneavoastră.
Sper că veţi deveni parte a procesului de luare a deciziilor din statele
dumneavoastră şi că veţi lua decizii chiar mai bune decât cele pe care le luăm
noi ac um. De ac eea, am fos t foar te bu cu ros să mă pot a fla aici cu
dumneavoastră la deschiderea acestei şcoli de vară şi vă urez mult noroc şi noi
succese.
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Le bien le plus précieux d’un pays c’est la paix prolongée, qui est la seule permettre une nation de
trouver sa propre voie; c’est seulement la paix qui permet qu’on apporte la civilisation générale les bienfaits créateurs du génie national.
N. Titulescu
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