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Un portret al lui N. Titulescu 

de Tudor Teodorescu-Branişte 

Eminentul nostru coleg şi prieten, d. B. Brănişteanu, . oferă numeroşilor 

săi cititori un excelent portret al lui N. Titulescu (ed . Socec) . D-sa îşi 
subintitulează lucrarea „amintiri, note, reflexii". Dar cele o sută şi mai bine de 
pagini cuprind mult mai mult decât atât. 

Literatura politică românească e foarte săracă. Studiile asupra oamenilor 
de Stat, pe care i-am avut, se pot număra pe degete . În alte ţări, chiar articolele 
de ziar sunt adunate în volume şi alcătuiesc un bogat material documentar 
asupra ev~nimentelor. Nimic mi dovedeşte mai mult mizeria intelectuală a 
vieţii publice româneşti, decât această absenţă aproape totală a literaturii politice. 

D. B. Brănişteanu este unul din marii ziarişti ai marii generaţii, unul din 
întemeietorii presei române de azi, ai presei în aspectul ei modern. De aproape 
patru decenii d-sa stă în centrulevenimentelor politice al căror subtil comentator 
a fost. Colaborator intim al lui Const. Mille, la ziarele Adevărul şi Dimineaţa 
pe care după aceea le-a şi condus -d. Brănişteanu a adus într-o presă- uneori 
prea pasionată, prea mult înclinată către atacul personal - o cultură întinsă, un 
maxim efort de obiectivitate (atât cât aceasta poate fi omeneşte cu putinţă) şi o 
permanentă preocupare pentru ideea în sine. Aceasta este „patina" pe care 
vechea mişcare socialistă a lăsat-o celor mai distinşi dintre slujitorii ei. P~rfect 
cunoscător al marxismului, d-sa găseşte totdeauna în judecarea evenim6Îltului 
firul conducător care te fereşte de orice rătăcire. 

Dar d. Brănişteanu nu este numai un om de birou şi de bibliotecă . 

Activitatea d-sale nu s-a redus, deci, numai la judecarea faptului şi a omului 
politic. Prin alesele sale însuşiri de om de lume, d-sa şi-a creat multiple şi 

variate legături în ţară şi în străinătate. Pasiunea profesiunii l-a purtat la cele 
mai însemnate şedinţe ale Parlamentului, la marile conferinţe interna~onale , 
pretutindeni unde se făcea politică şi se crea istorie. D-sa n-a primit evenimentul 
în birou, uscat, aşa cum îl aduce relatarea reportericească. D-sa l-a trăit pe 
teren, viu şi intens. Ba adesea, a luat - din culise - parte activă la el. Bucurându-se 
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de încrederea şi stima unor oameni ca Take Ionescu, Al. Marghiloman, Titu 
Maiorescu, I.G . Duca, N . Titulescu şi atâţia alţii, a fost amestecat în chip firesc 
în multe din cele ce s-au făcut şi s-au desfăşurat politiceşte în ţara aceasta de-a 
lungul ultimelor patru decenii. · 

Democrat convins, d-sa a adus în lupta de idei de aici un aport care nu 
poate fi îndeajuns lăudat. În chestiunea agrară, ca şi în cea evreiască, în 
combaterea curentelor reacţionare, în problemele de politică externă, de curând 
în lupta antihitleristă - d. Brănişteanu a fost totdeauna prezent , spunându-şi 
totdeauna cuvântul cu greutatea marelui său prestigiu. 

E păcat că, robit totdeauna articolului zilnic, d. Brănişteanu n-a avut 
timp să scrie studiile cu care talentul, puterea sa de analiză şi marea sa cultură 
ar fi putut să îmbogăţească scrisul românesc. 

Dacă nu mă înşel, studiul asupra lui N. Titulescu este prima carte a acestui 
mare ziarist. E un excelent portret, care nu neglijează nici â.etaliile de viaţă 
intimă, nici trăsăturile psihologice, nici scăderile personale, nici concepţia 
politică a fostului ministrude externe. · Citind aceste pagini mi-am amintit de 
cele mai bune portrete ale lui Maximilian Harden, de Rathenau, de Stinnes etc. 

Pornind de la caracterizarea politicii lui Titulescu, ,,el n-a avut în vedere 
decât o singură regulă, să menţie solidaritatea statelor care au ieşit victorioase 
din primul război mondial" - d. Brănişteaim urmăreşte toate străduinţele 
acestuia întru realizarea scopului său. Titulescu îşi dădea seama „de fragilitatea 
politicii antantiste de după război . Tendinţa englezilor de a se apropia, de a 
îmbuna Germania; politica echivocă a Poloniei, mai cu seamă a lui Beck ; 
tensiunea dintre Polonia şi Cehoslovacia din cauza Teschen-ului; activitatea 
crescândă a diplomaţiei germane şi pericolul ce ameninţa pacea Europei, mai 
ales de când nazismul înlocuieşte regimul democratic în Germania nu fără 
vina toleranţei engleze şi ezitării franceze ; toate acestea Titulescu le-a văzut, 
simţi,t, trăit. .. De aceea credea necesar să fie mereu în străinătate, să fie un fel 
de comis-voiajor al politicii antantiste, să astupe ici o crăpătură ce se arăta, să 
mai pună dincolo o proptea "'. D. Brănişteanu arată, apoi, că- silit să stea mai 
totdeauna peste hotare - Titulescu a neglijat politica internă, ceea ce a înlesnit 
„debarcarea" lui din guvern, făcută în împrejurările deosebit de brutale care 
revoltă şi astăzi pe orice om cu simţul demnităţii şi al dreptăţii. După ce face o 
severă critică a politicii dintre cele două războaie - politică menită să ducă la 
momentul penibil de la Munchen - d. Brănişteanu spune: ,,Ideile lui Titulescu 
au fost mari, mai mari sforţările sale pentru a le realiza. Dar oamenii cu care 
colabora - şi nu numai cei de la noi - de care depindea realizareat ţintelor sale, 
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au fost mici, acaparaţi de prejudecăţi anacronice şi lor le-a căzut victimă, atât 
el cât şi politica sa". . 

' În conferinta sa rostită în sala Reichstag-ului german, Titulescu spunea 
că oamenii nu se împart în realişti şi idealişti, ci că există o a treia categorie -
aceea „a idealiştilor realizatori sau, mai exact , a idealiştilor care v~r, care 
încearcă să realizeze". În această categorie situează d. Brănişteanu pe T1tulescu. 
Afecţiunea pe care o purta fostului ministru de externe nu-l împiedică P~ 
distinsul nostru coleg să-i arate şi scăderile. De pildă, numeroasele eron 
săvârşite în politica internă. . . . ~ 

Portretul acesta este viu, colorat , presărat cu ammtm fermecatoare , cu 
observatiuni fine. De la capitolele de analiză critică, d. Brănişteanu trece cu 
dibăcie Îa note de viaţă intimă şi, din toate, realizează un Titulescu aşa cum a 
fost în realitate, cu uriaşe calităţi, pe lângă care anumite defecte de temperament 
nici nu se văd. 

Regret că spaţiul nu-mi îngăduie să fac m~ mul~e şi ~~i amp!e ~itat: . 
Cartea d-lui B . Brănişteanu are darul de a interesa ş1 de a mstru1 m egala masura . 
Ea trebuie citită. Şi nădăjduim, colegul nostru va continua cu alte studii şi portrete. 

Jurnalul de dimineaţă, anul VII , nr. 64, 31 ianuarie 1945 
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Nota editorului. Acest text, publicat de B. Brănişteanu la finele anului 

1944, este un mic fragment din Jurnalul lui, inedit, care cuprinde nu mai puţin 
de 4 300 pagini de caiet. · 

Republicându-l, dorim să atragem luarea aminte asupra activităţii unui 

din cei mai mari şi mai fertili analişti politici care au ilustrat presa românească 
din prima jumătate a veacului nostru. 

Editat , evident, în mare grabă ca o datorie de conştiinţă a autorului faţă 

de marele diplomat care-l cinstise cu încrederea şi prietenia lui, textul apărut 

în 1944 avea multe erori de corectură, denumiri străine greşit transcrise şi, 

desigur, o ortografie tributară epocii. Respectând întocmai textul autorului 
. ' 

editorul s-a mărginit doar la micile corecturi ce se impuneau . 
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Paginile ce urmează, le-am scris, pe nerăsuflate în ziua în care am aflat 

că Nicolae Titulescu a murit . Că era greu bolnav, ştiam de mai înainte. Dinainte 

ajunseseră până la mine toate zvonurile care circulau asupra ult imelor 

zbuciumări şi asupra pretinselor sale rătăciri temperamentale. Dar nu mă puteam 

gândi că era sfărşitul drumu lui său pe această minusculă planetă ce este 

pământul nostru . 
Mai zăcuse el de câteva ori de boli grele şi le rezistase, mai mult prin 

puterea voÎnţei sale decât prin robusteţea organismului său . Numai cu câţiva 
ani înainte biruise o criză care se întâmplase să coincidă cu eliminarea lui din 

guvern, cu _înlăturarea lui de la conducerea politicii externe a ţării. 

Împotriva tuturor ştirilor alarmante n-am putut , n-am vroit , deci să cred 

că · Titulescu a ajuns la hotarul · pe care toţi trebuie să-l trecem odată, la un 

termen ce ne rămâne necunoscut , ce ne surprinde mai întotdeauna neplăcut, -

şi pe care arareori se întâmplă să nu.;.} dorim cât mai departe . Dar Atropos, 

acea zeiţă despre care anticii credeau că taie firul vieţii când i se năzare şi-a 

îndeplinit faţă de Titulescu sinistra datorie prea repede, după părerea celor 

care l-au cunoscut, admirat şi iubit. 
Şi la auzul ştirii că acest destin - ştiu eu dacă trist ? Schiller a spus 

cândva că moartea este un fenomen prea general pentru ca să fie o binefacere 

- la auzul ştirii că departe , la Cannes , Titulescu a adormit pentru somnul de 

veci, omul ce sunt şi gazetarul din mine au simţit o nevoie poruncitoare să 

aştearnă pe hârtie tot de ce inima îmi era plină, tot ce îmi frământa gândul. 

Rog pe cetitorul paginilor ce urmează să ţină [ seama - n.n.] de originea 

lor. Ele nu au nici un fel de pretenţie. Nu sunt istorie. Mai puţin încă sunt şi vor 

să fie literatură. Le-am scris, cum am spus la început , pe nerăsuflate, în câteva 

ceasuri, din memorie. S1mpatia, dreptatea, duioşia mi-au condus condeiul. N-am 

ţinut seamă de ordinea cronologică. Ordinea ce stăpâneşte aceste pagini. e cea 

a amintirilor, cum năvăleau în gândirea mea. Nu am cercetat nici un document , 
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n-am deschis nici o colecţie de ziar pentru a controla faptele, n-am precizat . 
date . M-am încrezut în totul memoriei mele. Numai în pasagiile finale m-am 
servit de o broşură tipărită de Titulescu la Londra, în nemţeşte. 

Dând acuin aceste pagini tiparului, nu am schimbat nimic din cele ce am 
scris la 19 Martie 1941. În acel moment nu se întrevedea încă intrarea în război 
a Uniunii Sovietelor, a armatei roşii, care avea să fie atât de hotărâtoare, care 
avea să făgăduiască omenirii acea fericită întorsătură pe care o vedem acum. 
În acel moment Hitler începea campania în peninsula Balcanică. Cotropise 
Franţa. Anglia se refugiase pe insula ei. Belgia, Olanda, Danemarca, Norvegia , 
Polonia erau ocupate . 

România Mare devenise România mică, Ardealul fusese tăiat.în două. 
Cadrilaterul retrocedat. Cum totul apărea pierdut, numai convingerea că 
omenirea nu poate fi dată înapoi, că progresul nu poate fi oprit încălzea pe 
democraţi, ·pe socialişti, .pe pacifişti. 

Nu mă îndoiesc că Titulescu a fost, până în ultima clipă, printre oamenii 
care credeau şi sperau, împotriva tuturor aparenţelor, simptomelor copleşitoare 
ale victoriei hitleriste . 

În timpul acela, obişnuiam să spun prietenilor : mă simt parcă aş fi la 
. te~tru , spectator la o piesă proastă. În cursul fiecărui act, îmi zic că la antractul 
viitor voi pleca din teatru. Dar antractul venit, curiozitatea mă reţine . Hai, mai 
zic, să stau până la capăt, să văd cum se isprăveşte această oribilă, această 
nesăbuită piesă. 

Şi mi-a fost dat mie să birui o boală grea şi să văd fericita întorsătură a 
războiului. Titulescu, însă, a plecat mai înainte, cu încredere în viitor, dar 
probabil - nu mă îndoiesc - că şi cu multă amărăciune în suflet. Mai mult decât 
sigur, cu aceleaşi gânduri cărora d-l Eden, prietenul său Eden, le-a dat expresie 
.în cuvântarea scurtă şi sobră pe care a rostit-o zilele acestea, la 12 noemvrie, la 
Paris, unde se dusese ca însoţitor al d-lui Churchill ca să salute Franţa liberată, 
Parisul liberat. . . 

„Poate - a spus d-l Eden cu această ocazie - poate dacă am fi fost mai 
înţelepţi, greaua experienţă prin care am trecut ne-ar fi fost cruţată". 

Dacă am fi fost mai înţelepţi! 
Eden a fost mai înţelept. Prietenul său Titulescu a fost mai înţelept. .. 
Dar încă de mult, pe la 1550, Papa Iuliu III ascultând pe un călugăr 

portughez care-l compătimea că are greaua sarcină de a conduce lumea, i-a răspuns: 
· ,,Dacă aţi şti voi, cu cât de puţină înţelepciune e guvernată lumea, v-aţi 

mira" . 
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Înţelepţii au ultimul cuvânt, dar nu primul... · . 
Paginile ce urmează sunt deci numai explozia sentimentelor , părerilor, 

aprecierilor mele asupra lui Titulescu, aşa cum mi-a rămas în suflet, aşa cum 
m-au copleşit la auzul ştirii că el nu mai este, că nu-l voi mai revedea, că nu-l 
voi mai auzi. 

Titulescu merită o biografie care să fie scrisă cu dragoste, dar şi cu 
migăloase cercetări ale documentelor care să dea o imagine completă a 
bărbatului de stat. Eu mă voi simţi mulţumit dacă, cetind paginile ce urmează, 
cei ce l-au cunoscut personal pe Titulescu, cei care l-au cunoscut numai de 
departe, din auzite, vor simţi trezindu-se în ei, la rândul lor, du!oase, ~f~ctuoas~ 
amintiri, reflecţii asupra marelui om politic şi asupra omulm pur ş1 simplu ŞI 
vor avea o viziune simpatică asupra personalităţii ce a fost el. Mai mult m-ar 
bucura dacă slaba mea încercare ar găsi imitatori mai competenţi, pe care i-ar 
determina să se apuce a scrie o biografie a lui Titulescu în sensul ştiinţific şi literar. 

Toti aceştia să mă ierte dacă vor găsi sau vor avea, poate , impresia că în 
unele pri~inţi, în criticile fugitive ce am schiţat, aş fi fost . nedrept. Ni?1e~. n~ 
este infailibil. Nici cel mai mare om şi cu atât mai puţm poate fi mfa1hb1l 
scriitorul , ziaristul , care scrie sub impresiile momentului şi rară acea perspectivă 
adâncă a vremii care purifică şi pe scriitor şi subiectul lui. 

În tot cazul, rog pe toţi să creadă că tocmai cum am fost un bun prieten al 
lui Titulescu cât a trăit - am fost şi în cele ce am scris la ştirea despre moartea 
lui şi pe care le redau în paginile ce urmează, fără nici o modificare,_ c~ăuzit 
numai de ce mi-a dedicat inima mea, înţelegătoare, setoasă de dreptate , 1ub1toare 
şi cu atât mai îndurerată. 

16 Noemvrie 1944 B. Br. 
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19 Martie 1 941 . Din Cannes vine ştirea că Nicolae Titulescu s-a stins· 
din viaţă. Asupra cauzei morţii sale circulă diferite versiuni. Cea mai probabilă, 
mai acceptabilă dintre ele este că ar fi suferit de o tumoare canceroasă. Când 
boala se agravase în aşa chip, încât nu mai era nici o speranţă, soţia a putut 
alerga la · căpătâiul lui. Astfel tot ea i-a putut închide ochii, tot ea, tovarăşa 
devotată, cu care a trăit o viaţă întreagă, din ziua când, student încă, se căsătorise 
cu dânsa. Cine a cunoscut raporturile de frumoasă armonie dintre Titulescu şi 
soţia sa, tactul cu care ea l-a sprijinit în activitatea lui diplomatică, înţelegerea 
ce ea avea pentru calităţile şi chiar pentru slăbiciunile calităţilor sale, va refuza 
să admită că, o clipă măcar, vreun nor ar fi turburat aceste raporturi. Dacă, 
însă, gura lumii, pe care numai pământul o poate astupa, ar avea câtuşi de 
puţină dreptate, acea întâmplare de ordin intim şi strict personal, de care a 

. vorbit, ar spori numai tragedia sfârşitului lui Nicolae Titulescu, căruia din ziua 
când a păşit în viaţa publică ursitele îi hărăziseră, parcă, o strălucire de soare. 

Şi tocmai el a trebuit să moară departe de ţara lui într-un exil, parte vroit, 
parte însă impus, abia pomenit într-un chinuit şi jenat articol de ziar şi într-un 
anunţ mortuar de câteva rânduri necuprinzătoare, şi, totuşi, atât de elocvente 
prin care nenorocita, de două ori nenorocita soţie, îşi vestea prietenii că el, 
Nicu al ei, nu mai este. l 

Aşa sunt vremurile acum. Până să vie transformarea valorii tuturor 
valorilor, înregistrăm, deocamdată, numai distrugerea şi dispariţia lor. Ţara 
trece peste ştirea morţii lui Titulescu ca peste un fapt divers oarecare. Ce mai 
ştie ea despre dânsul? Ce a fost, ce ar mai fi putut fi?! Cine apreciază gravitatea 
pierderii într-o clipă când avem atât de puţini oameni de capacitatea lui, de 
experienţa lui, cu relaţiile lui cu ce} care plămădesc faţa lumii căci, indiferent 
de rezultatul războiului, de ar învinge Axa sau duşmanii ei şi, mai ales, în 
cazul că s-ar ajunge la un compromis, Anglia, Statele Unite şi ţările europene 
democrate, mari sau mici, ocupate de germani sau suflând greu sub o neutralitate 
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ocupată, vor avea un cuvânt hotărâtor, poate chiar cuvântul hotărâtor de zis1
. 

Şi Titulescu ar fi fost un sol convingător şi cu trecere în acel for internaţional 
în care se va decide acea Europă nouă de care toţi vorbesc, fără să precizeze ce 
înţeleg prin această împerechere de cuvinte, şi care nu va putea fi decât 
continuarea, completarea, acelei civilizaţii ale cărei fanioane sunt: revoluţia 
engleză, cea americană, cea franceză şi cea rusă, revoluţii care au pus capăt 
tuturor tiraniilor şi despoţiilor, aşezând temelia, o temelie încă şubredă, cum 
au arătat ultimele decenii, idealurilor de libertate şi toleranţă, care nu numai că 

. nu au apus, dar nici nu fuseseră încă complet realizate. 
Întrucât Titulescu a fost un adept sincer şi neclintit al acelor idealuri, 

devenise discutabil de când, prin mijlocirea „Universului", căutase o acomodare 
cu Garda de Fier, negând chiar, în acest scop, că ar fi fost un adversar al ei şi 
autorul moral al actului nefericitului I. G. Duca, preşedintele guvernului care a 
interzis organizaţia antidemocratică şi antiliberală a Gărzii, adică a adversarilor 
acelei politici fără de reuşita căreia era, şi este astăzi şi mai clar, că România 
mare şi unită nu putea să dăinuiască. · 

Nu cei care spun astăzi · că din cauza politicii. lui Titulescu am pierdut 
· Ardealul mult dorit, Bucovina şi Cadrilaterul au dreptate, ci Titulescu a avut şi 

va avea dreptate, chiar şi contra sa însuşi. Lipsa de solidaritate a statelor vechi 
mărite şi a celor înviate a nimicit tratatele ce au urmat păcii din 1918, acele 
tratate care au fost scrise cu sângele celormai buni fii ai democraţiei şi pe care 
se baza însăşi existenţa acestor state . Nu a fost, nu este oare uimitor să vezi 
aceste state, printre ele şi al nostru , sprijinind pe cei care au pornit la luptă 
contra tratatelor de la Versailles şi Trianon, tratate care consfinţiseră drepturile 
lor teritoriale şi naţionale? 

II 

Politica externă a lui Titulescu a fost deci cea bună, cea logică, singura 
pe ·care România o putea urma. Ce n-a fost bun în acţiunea lui politică a fost 
şovăirea lui, comoditatea lui, depărtarea lui de la acea linie dreaptă a principiilor, 
care singură duce oamenii mari la reuşita · politică şi, în cazul cel mai rău, la 

1 Repet c.ă acestea au fost au fost scrise acum trei ani. Cu intervenţia Rusiei, a armatei roşii şi, 
mai ales, după strălucitele ei vid orii întreaga situaţie a luat întorsătura fericită care asigură 
democraţiilor victoria. 
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succesul moral, care este, în istorie, pavăza omului de stat, pe care vitregia 
împrejurărilor şi slăbiciunile sau păcatele colegilor şi contemporanilor săi l-au 
înfrânt în lupta imediată, în încăierarea aceea măruntă, în care ideile înalte şi 
scopurile mari nu joacă, aproape niciodată, un rol. · 

Am spus că una din slăbiciunile politice ale lui Titulescu a fost 
comoditatea. Nu că nu era muncitor, nu că nu era capabil de o activitate 
stăruitoare, dar nu s-a arătat capabil să ducă lupta, să n-aibă ?dihnă, să nu evite 
neplăcutul, să ia totdeauna taurul de coarne , să se arunce în vălmăşagul 
încăierării, colo jos în arenă şi să ştie a primi loviturile şi a le întoarce cu vârf 
şi îndesat, de-i posibil, de-i bine îndată sau de-i nevoie şi oportun la vreme 
potrivită. 

Aşa a fost şi a făcut Tache Ionescu, cu care, în alte privinţe, Titulescu a 
avut atâta asemănare. Titulescu, însă, n-a fost aşa. Cel puţin aşa mi-a apărut 
mie şi multe din câte s-au întâmplat ulterior m-au întărit în această părere. De 
aceea când a fost vorba să fie chemat ministru de externe în cabinetul lui Ion 

' Brătianu, şi I. G. Duca m-a întrebat: - ,, Ce crezi că are să facă Titulescu?" ( el a 
spus cu simpatie: ,,nebunul"), am răspuns : ,,Cred că se va uita pe fereastra 
apartamentului său de la Ritz sau Savoy şi va vedea _Hyde Park, White House , 
Buckingham Palace, Trafalgar Square şi se va gândi că acolo se întâlneşte cu 
Austen Chamberlain, cu Lloyd George , cu John Simon şi cu atâţia alţi 
gentlemeni şi va refuza să vie aici la noi, în ţigănia noastră politică, cu c~rt~ri~e, 
scandalurile, imputările şi insinuările, cu chestiunile personale , cu mtngile 
. " e1.. . . 

Duca a rămas o clipă gânditor şi apoi a încheiat cu cuvintele: ,,Mai ştii? 
Poate !. .. ". . 

Titulescu a. venit însă. După experienţa ce câştigase cu conferinţa păcii 
de laParis, .apoi ca ministru la Londra, cu darurile pe care toţi, chiar şi adversarii 
lui, i le recunoşteau, el a crezut, probabil, că e indicat să răspundă chemării ce 
i se adresa. 

Nu se poate imagina om care să fi pornit a exercita o funcţiune cu mai 
rriultă bunăvointă. 

Ideile lui ~supra drumului pe care politica României trebuia să-l urmeze 
erau, în acel moment, definitiv formate. România trebuia să rămâie credincioasa 
aliatilor alături de care a realizat întregirea ei. Ea şi fostele ei aliate mai mici 
au i~şit mărite şi cu idealul naţional realizat, până la ultima limită a posibilităţii, · 
dat fiind amestecul inestricabil de popoare din fosta monarhie ha~sburgică. 
Numai în condiţiunile din care s-au născut, ele puteau să trăiască. Jn ziua în 
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c_are conştiinţa acestui adevăr ar dispare, existe.Qţa lor ar deveni tot mai precară 

ŞI se poate spune - oricât ai dori să fii fals profet - că dacă aliatii nu.ar rămâne 

învingători în războiul de azi, nici una din cuceririle marelui r~boi de liberare 

a micilor naţiuni nu va rămâne întreagă. 

III 

Ceea ce nu însemnează că Titulescu nu a comis greşeli . Poate că 

reprezentant al unei ţări mici în raport cu marile puteri, s-a situat, prin actiune; 

sa, pr~a pe pl~ul întâi a~ ~c~nei politice. Aceasta a fost părerea lui Motta, pe 

atu~c1 _conduca1,_orul poht1c11 externe a Elveţiei şi primul ei delegat la Liga 

Naţmmlor. Dupa un banchet dat de Consiliul Federal în onoarea Federatiei 

Internaţionale a Ziariştilor, care-şi ţinea în acel moment şedinţele la Ber~a 

Mot!a mă întrebă ce face Titulescu, care în acel moment era bolnav la st '. 

Montz, în vremea când fusese demis din postul de ministru al afacerilor străine 

în ~od~l ştiut. Cu această ocazie, Motta m-a întrebat şi de cauza acestei 

dem1ten, atât de Stranii. . 

I-a~ putut da explicaţia pe care mi-o dăduseră mie d-l Tătărescu, şeful 

gu~e~ului român de atunci şi d-l Victor Al}tonescu, succesorul lui Titulescu. 

Pobt1ca acestuia nu a convenit - mi-au spus ei - Regelui, care de mai multe ori 

a vr~i~-să se despartă de dânsul, dar n-a putut, fiindcă Titulescu prezenta nişte 

. derrnsu redactate în aşa fel, încât primirea şi publicarea lor ar fi avut urmări 

de:agreabile pent~ Rege şi păgubitoare pentru ţară. Demiterea lui Titulescu 

făra cooperarea lm ar fi apărut Regelui şi sfetnicilor săi ministeriali ca 0 

~e~esitate. ~e ~tfel mi s-a ~ai spus căi se telegrafiase. Printr-o inexplicabilă 
mtamplare, msa~ telegrama 1-a parvenit cu mare întârziere. 

Motta, care se declara prieten al lui Titulescu, bun prieten chiar nu s-a 
. ' 

pronunţat asupra modului puţin obişnuit al demiterii prietenului său dar s-a 
. . , 

expnmat totuş1 asupra politicei acestuia. 

Titulescu - mi-a spus Motta - a făcut greşeala de a se expune şi de a 

expune prea mult ţara sa la Ligă. România e o ţară mai mare decât Elvetia dar 

Ş~ ~lveţia, prin_ situaţia ei geografică, şi prin însăşi neutralitatea ei, e eh.etilată 
sa Joace un rol important în politica europeană. Totuşi nu i s-a părut (lui Motta) 

oportun ca ţara să cânte prima vioară în orchestra Ligii. Marile puteri trebuiau 

să rămâie acelea care să iniţieze, să exprime şi să susţie politica lor. Nu a fost 

îndemânatic din partea lui Titulescu, aşa credea Motta, că s-a făcut campionatul 
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Angliei. D-l Eden nu avea decât să-şi susţie singur politica, în faţa şi în culisele 

forului Ligei. În special, în chestia sancţiunilor contra Italiei, ce i-a folosit de 

exemplu lui Titulescu incidentul de la Ligă, când ziariştii italieni fluierând pe 

Negus - ceea ce nimeni nu a putut să aprobe - Titulescu a strigat: ,,Sortez moi 

ces barbares"? Şi Motta îmi povesti cum a căut~t atunci să mijlocească între 

delegaţia italiană, adică guvernul din Roma şi ministrul de externe al României, 

solicitându-I pe acesta să desmintă că ar fi făcut acea exclamaţie, el Motta 

având asigurarea că guvernul italian va accepta această desminţire, evident 

neîntemeiată şi va considera ca închis un incident, pe care Motta îl socotea a fi 

cauza primară a demiterii lui Titulescu. 

De pe atunci mi-am dat seama că Motta a procedat Ia Geneva şi vorbea 

acum la Berna în calitatea sa de italian. Nu odată a afirmat el faţă de ziarişti că, 

elveţian, el nu poate uita că limba lui maternă e italiana. 

IV 

Dar un fond de dreptate era în spusele lui, deşi nu e probabil că incidentul 

de la Geneva în care, omeneşte, Titulescu a avut dreptate, a jucat rolul prim în 

demiterea lui. Adevărul asupra cauzei acestei demiteri trebuie căutat în faptul 

că ·Regele Carol al II-lea, ca şi altădată vărul său Wilhelm al II-iea, a vroit să 

fie propriul său cancelar, de altfel cu aceleaşi consecinţe. După cum era, şi va 

rămâne, spre onoarea lui Titulescu că n-a vroit să se preteze la vechea reţetă 

diplomatică de a desmin~ o exclamaţie pe care o auziseră sute de persoane şi 

pe care toţi oamenii de bun simţ o găsiseră întemeiată sau, cel pu~n, explicabilă. 

Totuşi e adevărat că gesturile personale ale unui om politic trebuie să-şi 

găsească limita în interesele superioare ale ţării pe care el o reprezintă şi dacă, 

din efe, decurg dezavantagii pentru aceste interese, francheţea şi consecvenţa 

omului politic nu trebuie să fie menţinute decât dacă el se desparte de funcţiunea 

ce ocupă. Aceasta însă, încă odată, în ipoteza că incidentul cu ziariştii italieni, 

a avut sau ar fi putut avea repercusiuni asupra situaţiei politice a României 

care se găsea atunci hotărât de partea puterilor Antantei, singurele, de altfel; 

pe lângă care, după părerea, lui Titulescu, ,ea îşi putea salvgarda interesele. 

Ori cum s-ar aprecia, însă, gestul de atunci al lui Titulescu, ca şi acţiunea 

lui politică, criticată de Motta, ele au luminat caracterul omului de stat român, 

carţ a fost şi va rămâne una din cele mai strălucite figuri ale vieţii noastre 

publice. Acel gest a fost spontan, sincer, izbucnirea unui om civilizat. Refuzul 
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de a dezminţi a corespuns unui simţ de demnitate, care a putut să pară 
nediplomatic acelora care consideră ipocrizia, ca să nu zic falsitatea, ca sumă 
a abilităţii diplomatice, dar a apărut natural acelora care ştiu că omul face pe 
diplomat şi nu aiplomatul pe om şi nu confundă deci şmecheria şi minciuna cu 
discreţia şi abilitatea diplomatică. 

Rămâne, totuşi, un fapt, că Titulescu s-a hazardat poate prea mult pe 
scena Genevei. Dar aceasta se explică'îndeajuns prin nevoia pe care el o simţea 
de a valorifica, de a utiliza, calităţile, aptitudinile sale, de a face să strălucească 
talentul său. El simţea în sine chemarea de a juca un rol pe marea scenă a 
lumii. Nu încape nici o îndoială, însă, că era convins căîn acest chip îşi serveşte 
ţara, serveşte România, din care-şi trăgea puterea . Dar în acelaş timp el gândea 
că autoritatea şi-o datoreşte ·sieşi, o datoreşte numai personalităţii sale. Era un 
schimb drept şi loial, .:... aşa îi apărea lui. Ţara îi dădea posibilitatea de a acţiona, 
de a străluci, el o făcea cunoscută prin talentul, prin aptitudinile sale, o aşeza 
între ţările conducătoare ale civilizaţiei. El făcea ca ea să tragă în cumpăna cu 
care se cântăresc popoarele mai mult decât îngăduia suprafaţa, populaţia şi 
chiar situaţia ei geografică. 

Geneva îi oferea terenul în acest scop . Acolo, glasul lui avea ecou însutit, 
înmiit, faţă de cel pe care-l putea avea din ţară. De aceea el, care ştia să 
vorbească, a vorbit la Geneva cât a putut mai mult şi n-a vorbit aproape deloc 
sau rareorila Bucureşti din ziua în care a luat portofoliul externelor . Iar cele 
mai strălucite cuvântări le-a rostit acolo, în faimoasa chestiune a optanţilor, în 
care a avut să se lupte, ca să zic aşa, corp la corp cu un adversar demn de talia 
lui, cu Contele Appony. 

Cine a asistat la duelul retoric pe care aceşti doi corifei l-au dezbătut, se 
poate spune în faţa lumii, nu va uita impresia formidabilă ce a produs-o. Că la 
urmă afacerea care privea obiecte de o valoare mare, care privea moşiile grofilor, 
revendicate de statul român victorios pentru ţărănimea sa, că la urmă această 
afacere s~a terminat printr-un compromis în care România a plătit obiectele 
reale ce-i rămâneau, în deplină proprietate, cu revendicări financiare ale ei, pe 
care după pilda tuturor revendicărilor băneşti decurgând din tratatele de pace, 
Ungaria nu ni le-ar fi plătit niciodată, a fost încă un act de pricepere şi înţelegere 
diplomatică din partea lui Titulescu. Sentimentul că, nu în principiu, dar în 
aplicarea principiului unii dintre oamenii noştri responsabili comiseseră greşeli, 
ca să nu zic abuzuri, trebuie să-l fi îndemnat pe Titulescu ca să dea acest sf'arŞÎt 
unei cauze pentru care a cheltuit atâta gândire şi activitate. 
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V 

Să notez aici două incidente din acel timp. 
Titulescu era înconjurat, ca orice om important, de prieteni sinceri, care-şi 

permiteau să aibe şi ei o părere, dar · şi de adulatori care,_ ~ră _înţel~gere pentru 
adevăratele calităţi ale omului, ştiau să linguşească slăb1cmrule lui de care, de 
altfel vai nici un om mare nu e scutit. 

' Aş~ dar, după una din şedinţele comisiunii optanţilor, în faţa căreia 
vorbiseră şi Titulescu şi Appony, unii din a doua categorie se străduiau să arate 
că delegatul maghiar a fost mult inferior celui român, că e un mediocru sa~ 
chiar un incapabil. M-am ridicat împotriva acestei scoborâri nemeritate a unu~ 
adversar al cărui talent oratoric, a cărui competenţă juridică, a cărui cultură ş1 
autoritate era la înăltimea celor ale lui Titulescu . Ce merit - am spus eu - ar fi 
avut acesta, dacă tal~ntul şi capacitatea lui s-ar fi măsurat cu un ad~ersar in~er~or. 
Cu valoarea adversarului, creşte meritul celui care-l combate. Cme prezmta o 
armată înfrântă ca laşă, scoboară valoarea propriei sale biruinţe. 

Am povestit pe dată lui Titulescu, incidentul. El mi-a dat dreptate. 
Celălalt incident. 
După O altă şedinţă a Comisiunii optanţilor, mă aflam singur cu Titulescu, 

în faimoasa lui cameră de la ultimul etaj al hotelului Des Bergues . 
Ce crezi tu că o să fie la sfârşitul acestor dezbateri" - m-a întrebat el. 

Ave~ să plătim" a fost răspunsul meu. El a sărit ca ars: ,,Cum măi? Şi tu spui 
~sta?" L-am liniştit, spunându-i că, bineînţeles, nu voi scrie în ziarul nostru 
aşa ceva, dar că mi-a cerut doar ca, în intimitate, să-i spun gândul meu, şi iată-l'. 
după ce am ascultat, expus în mod atât de strălucit, punctul de vedere pro ş1 
contra . 

Bănuiesc că Titulescu avea aceeaşi părere, deoarece supărarea lui s-a 
potolit îndată ce a auzit că n-am de gând să dau publicităţii o ded~cţie a mea, 
care nu era încă o convingere definitivă, ci o presupunere, un sentiment. Cum 
am arătat, Titulescu a găsit mai târziu soluţia, graţie căreia noi am plătit fără a 
scoate un ban efectiv din punga Statului. 
· Cu ocazia procesului optanţilor, am putut vedea că Titulesc~ ştia să fie şi 
un om de muncă. Studierea materialului şi · a speţei, precum ş1 elaborarea 
cuvântărilor sale i-au răpit multe nopţi. Căci el lucra de preferinţă noaptea. 
Urmarea era că se scula târziu, ceea ce iarăşi îi făcuse reputaţia că era un 
indolent de nu chiar un leneş. Adevărul este că era un fizic delicat, chiar slab, 
deşi când i se vorbea de aceasta , protesta cu violenţă. Puterea lui de voinţă era 
atât de mare , încât, la nevoie, înfrângea slăbiciunea fizică. 
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În general, simţea nevoia să stea culcat, întins pe pat, de pe care se ridica 
numai când se pasiona într-o discuţie. Din această slăbiciune fizică, decurgea, 
probabil, pentru dânsul nevoia de a se doctorici mereu . Poate că era şi o 
chestiune de nervi, poate şi rezultatul stării de veşnică agitaţie în care se găsea. 
Zilnic dorea prezenţa unui doctor. La Geneva l-a avut multă vreme pe simpaticul 
doctor Lengucitianu (?), un român devenit elveţian şi care practica cu succes 
medicina în oraşul Ligii . Doctorul Landolt din Paris era acela cate avea pe 
atunci toată încrederea lui Titulescu. Dar acesta nu urma sfaturile şi prescripţiile 
medicilor cum grano salis, ci cu o accentuată exagerare, care trehuia să surprindă 
la un om de inteligenţa şi cultura lui. 

După ce ani de zile trăsese pe nas tabac, până într-o măsură ce jignea 
simţul estetic al celor care ţineau la dânsul, Titulescu fusese brusc oprit de 
doctori de a-şi mai oferi această plăcere, oarecum anacronică. Atunci începu 
să-şi picure în nări electrargol. În mijlocul discuţiunii cu prietenii, se întindea 
pe pat şi-şi picura din acest medicament, până când şi acest abuz îi provocă 
complicaţii ce alarmară pe medicii care ţineau la dânsul, care-l simpatizau şi
I iubeau pentru calităţile sale sufleteşti, pentru bonomia lui, pentru sclipitoarea 
lui inteligenţă; pentru umorul şi jovialitatea lui. 

Totuşi, în general, Titulescu nu era de o umoare egală. Starea lui 
sufletească varia de la un moment la celălalt. După vorba lui Goethe: 
,,Himmelhoch jauchzend, zuni Tode betrtibt" 1

. Uneori izbucnea cu violenţă, 
mai ales când se credea contrazis. Dar repede revenea şi dacă i se părea că cel 
la care se răstise, ( căci ţipa în asemenea ocaziuni) era jignit, se întrecea în 
gentileţe şi uneori, pentru a se convinge şi a convinge de împăcare, spunea , ca 
un copil: ,,Sărută-mă" . 

Căci acest om care era preocupat de cele mai grave probleme avea în 
sine ceva de copil (germanii spun: kindlich, nu: kindisch). Aceasta, departe de 
a-l diminua, îl înălţa. Nu îi era greu să-şi recunoască o greşeală, mai ales una 
de comportare şi se întâmpla adesea ca a doua zi după ce respinsese nervos şi 
cu violenţă o obiecţie să întrebe: ,,Cum spuneai tu ieri?" sau: ,,Ce ai spus tu 
ieri?" Dovadă că continuase a se gândi la acea obiecţie şi că prelucrase în forul 
său interior ideile şi părerile chiar şi ale celor mai modeşti dintre interlocutorii 
săi . 

Nu era un om robust. În general, precum mi-a spus odată, temperamentul 
lui era sub normal. De aceea suferea de frig. Îi plăceau camerele supraîncălzite 

L Chiuind până la cer, de o tristeţe mortală (în genn . în original). 
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şi haina lui favorită de interior era o veche pijama japoneză, ţnai exact un fel 
de mindir gros, capitonat cu vată. La nevoie ştia să fie matinal. Dar, în genere , 
rămânea târziu în pat şi adesea dormea târziu, nu, cum credeau unii, că era 
trândav, că era leneş, că-i plăcea să tânjească, ci fiindcă de cele mai multe ori 
se culca târziu şi mai ales fiindcă lucra cu· predilecţie noaptea. Aceasta poate , 
fiindcă era singurul timp când putea lucra neturburat , - el primind toată ziua 
vizite şi decizându-se greu să refuze a primi pe cineva.· 

VI 

Noaptea îşi făcea el şi notele întru-un caiet care, sper, că a fost găsit şi 
pus bine de cineva care l-a iubit şi care va · păstra întreagă această oglindă a 
omului politic şi a omului pur şi simplu ce a fost Titulescu. 

Spun aceasta pentru că am putut constata cu câtă dezinvoltură au fost 
tratate notele intime ale altor oameni politici de la noi, note care au fost estropiate 
şi desfigurate în aşa măsură, încât desfigurează şi dau o idee complet ·greşită 
despre personalitatea lor, vulgarizând-o şi scoborând-o . 

Din acest carnet al său, Titulescu mi-a cetit odată un portret al regelui 
Carol al 11.:.lea spunându-mi că l-a cetit şi acestuia . L-am îndemnat să-l publice , 
dar el n-a vroit s-o facă niciodată. 

Portretul, pe cât îmi aduc aminte, era conceput într-o îna:tă ţinută literară 
şi evoca, bineînţeles, mai ales calităţile suveranului , calităţi pe care desigur că 
le avea . Dar, cu o abilitate admirabilă, făcea aluzie şi la slăbiciunile şi scăderile 
lui Carol al II-iea , care au dus, în cele din urmă~ la sfârşitul tragic al domniei 
sale. . . 

În faţa acestui rege, Titulescu stătea cu sentimente foarte amestecate . Îl 
iubea în felul lui, dar nu se încredea în el, cum, de altfel, nici Regele nu avea 
într-însul încrederea pe care, în aparenţă, i-o arăta, menţinându-l iar şi iar la 
afacerile străine. 

Toată lumea politică ştia că Regele îi acorda această încredere cedând 
presiunii împrejurărilor şi nu propriului său imbold sufletesc . 

Ştia, oare, şi Titulescu aceasta ? 
Iată o întrebare la care pot răspunde afirmativ. 
Odată când Titulescu. se afla iarăşi pentru câteva zile în Bucureşti, - unde 

apărea la intervale rare ca o cometă strălucitoare, - m-a primit în casa lui de la 
Şosea îndată după ce se întorsese de la Palat. Tocmai se zvonise iarăşi că 
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îitulescu va demisiona sau va fi demisionat. În conv;rbirea ce am avut şi în 

care nu putusem interveni decât prin întreruperi, l-am întrebat: ,,Domnule 
îitulescu, crezi oare că Regele te iubeşte cu adevărat?". Răspunsul a fost 

categoric : ,,Nu". Dar ... nu fără un „dar" ... Acest „dar" era că Regele, în 

inteligenţa lui, ştia că are nevoie de Titulescu, atât pentru darurile intelectuale _ 
şi politice ale acestuia, cât şi pentru relaţiile pe care le avea în străinătate, 

pentru încrederea de care se bucura la marii aliaţi din Occident. Socoteală 

greşită, cum s-a văzut mai târziu şi cum putea vedea imediat oricine urmărea, 
din interiorul ţării, evoluţia politică a regelui Carol al Ii-lea şi evoluţia politicii 

sale. 
Ambele aceste evoluţii îşi găseau explicaţia într-o predispoziţie foarte 

obişnuită la regi, şi pe care am observat-o şi la unii dintre cei mai de seamă 
oameni politici de la noi. Vorbesc de înclinaţia lor de a-şi alege anturajul nu 

dintre oamenii cei mai capabili şi cei mai de caracter ci, dimpotrivă, dintre cei 

mai puţin capabili şi mai rară de caracter, dintre cei cărora şiretenia şi ipocrizia 

le ţineau loc de inteligenţă şi care ştiau să linguşească mai mult . Erijându-se în 

apărători ai prestigiului şi puterii regale, în admiratori ai realelor sau 

imaginarelor aptitudini, ale genialelor calităţi, de . care suveranul ar dispune, ei 
l-au împins tot mai mult spre povârnişul dispreţuirii legilor şi al izolării de 

oamenii politici, care mai erau preocupaţi şi de interesele ţării şi ale naţiunii . 

VII 

Astfel, regele Carol al Ii-lea a ieşit tot mai mult şi în cele din urmă cu 

totul din cetatea iresponsabilităţii regale, a devenit tot mai mult un rege absolut, 

a domnit tot mai puţin şi a guvernat tot mai mult, s-a izolat tot mai mult de -

ce-i drept - puţinii oameni de mare valoare de care dispunea ţara şi a uzat tot 

mai mult şi din ce în ce mai repede chiar şi pe cei care acceptau situaţia de 

executanţi servili ai voinţii regale, unii în speranţa că, bucurându-se de 

încrederea suveranului; vor sfârşi prin a-l readuce pe calea cea bună, alţii pur 
şi simplu din ambiţii personale, din sete de putere, din aviditate , din dorinţa de 

a se îmbogăţi, dintr-un orgoliu meschin, pe care într-un regim cu adevărat 
constituţional nu şi l-ar fi putut satisface ... 

În realitate, toţi însă nu · erau decât slujitori ai celor din ar.turajul regal cel 

mai apropiat care, pe diferite căi, ştiau să sugereze suveranului propriile lor 

idei, intenţii şi interese, ajungând chiar să-l amestece în tranzacţii comerciale 
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menite să-l îmbogăţească pe el şi să-i îmbogăţească şi pe ei şi să creeze o 

solidaritate între el şi ei, care a trebuit să ducă, în cele din· urmă, în mod fatal, 
la rezultatul cunoscut. Carol al Ii-lea, care cu zece ani înainte, se întorsese dip. 

exil salutat cu bucurie şi entuziasm de întreaga naţiune, plecând noaptea, pe 

furiş bucuros că scăpa cu viaţă, supunându-se, el care vroise să fie autocr~t, 
injo~cţiunilor unuia din cei pe care îi îndepărtase, - plecând , în mijlocul 

indiferentei generale a unei opinii publice înmărmurite ... 
Tit~lescu, trăind într-un exil voluntar în străinătate, ce va fi gândit oare, 

despre toate acestea, pe care le-a putut vedea încă, dar cărora nu le-a supravieţuit 

îndeajuns pentru ca să fi putut împărtăşi poporului român aprecierile sale?! 
· El a prevăzut, de altfel, toate câte au venit, de nu ~chiar aşa cum s-au 

întâmplat, dar cu un clar presentiment al sfârşitului fatal. Indepărtarea lui, nu 
numai că a pregătit şi a vizat ruptura cu politica externă pe care el o preconizase 

şi o întrupase , dar a fost semnalul că regimul ocult al culiselor palatului a 

început să alunece t pt mai mult pe panta care av~a să ducă la catastrofă pe 
purtătorul coroanei, .dar şi ţara. Şi chiar dacă .s-ar admite că Titulescu a greşit 

din punct de vedere practic, lăsând să pară un conducător al politicii europene , 
- ceea ce a urmat de la plecarealui nu numai la noi, dar şi în Europa, a dovedit 
că el era, cel puţin, unul din principalii stâlpi ai acestei politici a cărei ţintă era 

păstrarea păcii. 

VIII 

Tot timpul cât a fost ministru de externe, el n-a avut în vedere decât o 

singură regulă: să menţie solidaritatea statelor care au ieşit victorioase din 
războiul mondial. Mica Antantă, înţelegerea polono-română, înţelegerea 

balcanică, Societatea Naţiunilor, colaborarea strânsă cu Anglia şi Franţa, · 

sfortările de a ajunge la un acord cu Rusia, la o apropiere de această uriaşă 

put;re vecină cu noi, - toate acestea, ce se îmbinau în vederea aceluiaş_i scop: 

menţinerea integrităţii teritoriale a României Mari, au fost programul ş1 opera 

lui Nicolae Titulescu. 
Au fost destui care n-au înţeles-o, dar ea forma un tot, a cărui desfacere 

avea să du~ă în mod fatal la prăbuşirea Europei, aşa cum ieşise din sângele 

vărsat de aliati în războiul mondial şi la destrămarea României .Mari, aşa cum 

sângele vărsat de români şi de aliaţii lor o făcuse să răsară, mnlt peste ceea ce 

imaginaseră campionii intrării în război alături de puterile Antantei . 
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De a fi înţeles aceasta, de a fi lucrat şi luptat pentru aceasta - iată care va 
rămâne marele merit a lui Titulescu. Şi de a nu fi reuşit fiindcă a fost, de nu 
sabotat, dar cel puţin handicapat de propriul său rege, de unii dintre compatrioţii 
săi, chiar de unii dintre aliaţii săi, şi de a fi văzut prăbuşindu-se, din această 
cauză, toată clădirea tratatelor de pace care au încheiat primul război mondial, 
iată ce mai dă vieţii sale acel accent tragic care, mai mult chiar decât reuşita, 
asigură unei personalităţi caracter istoric . 

Privite în această lumină, acele greşeli ale lui Titulescu care i se vor 
imputa poate mereu devin inteligibile. El, cu inteligenţa lui şi cu informa~ile 
ce deţinea din primă sursă, din contactul personal cu conducătorii politicii 
statelor aliate şi amice, nu se poate să nu-şi fi dat seama de fragilitatea politicii 
antantiste de după război. Tendinţa englezilor de a se apropia , de a îmbuna 
Germania; politica echivocă a Poloniei, mai cu seamă a lui Beck tensiunea . , 
dintre Polonia şi Cehoslovacia, · din cauza Teschen-ului; activitatea crescândă 
a diplomaţiei germane şi pericolul ce ameninţa pacea Europei, mai ales de 
când nazismul înlocuise regimul democratic în Germania nu rară vina tolerantei ' . ' 
engleze şi ezitării franceze, - toate acestea Titulescu le-a văzut, simţit şi trăit, 
dar ca şi marele taciturn îşi va fi zis că nu e nevoie să speri pentru a lupta, nici 
să învingi pentru a persevera . 

. De aceea credea necesar să fie mereu în străinătate, să fie un fel de comis
voiajor al politicii antantiste, să astupe ici o crăpătură ce se arăta, să mai puie 
dincolo o proptea. El vedea clar că Jugoslavia, sub politica lui Stoiadinovici şi 
sub influenţa prinţului regent, se depărta din ce în ce mai mult, de politica 
Micii Antante , de Antanta în general, pentru a se apropia de Germania; că 
politica lui Beck ducea Polonia şi Europa la ruină; că tensiunea ceho-polonă 
ameninţa tot edificiul politic ce-I ridicase sau la ridicarea căruia conlucrase 
tocmai în vederea momentelor decisive şi, de aceea, se străduia să atragă mereu 
atenţia asupra consecintelor fatale ale unei desfaceri a solidaritătii statelor , ' . ' , 
interesate în menţinerea tratatelor, menţinere care însemna de fapt menţinerea 
prnpriei lor existenţe. · 

Faţă de aceste interese superioare , Titulescu considera intrigile ce se 
urzeau în ţară contra lui ca fiind de mică importanţă . . într-o şedere de câteva 
zile la Bucureşti el le risipea sau credea cel puţin că le risipea. Conştient că 
apără interesele vitale, de existenţă ale ţării, cum să nu fi crezut ,el că-i va fi 
totdeauna uşor să triumfe asupra meschinăriilor care lucrau la săparea lui? Şi 
astfel, el a mers spre căderea lui, spre reuşita acelora . 
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IX 

De a nu fi înţeles şi de a n~ fi vroit să înţeleagă că totuşi temelia activităţii 
sale era situatia sa din tară de a fi uitat că Les absents ont tort, l-a pierdut pe el ' ' , 
şi a pierdut şi ţara, ba într-un anume sens se poate spune că a ruinat şi politica 
antantistă internaţională. 

Departe de mine gândul de a susţine că reuşita acestei politici depindea 
numai de Titulescu. Întâmplările istorice sunt foarte rareori determinate de 
ideile şi de actele unui singur om. Ele sunt urmarea multor împrejurări, a multor 
factori, a multor greşeli şi omisiuni. Dar dispariţia unui om care s-a devotat 
unei cauze a grăbit, dacă nu a determinat adesea, biruinţa adversarilor acelei 
cauze, înlesnindu-le jocul şi lipsind-o pe ea de sprijinul, de· legăturile, de 
autoritatea, de stăruinţa acelui om. 

Dar, oare, dacă ar fi venit mai des şi ar fi stat mai mult în ţară, Titulescu 
ar fi putut evita îndepărtarea sa? Dacă propaganda pe care o făcea în afară, ar 
fi făcut-o şi în interiorul ţării, nu numai prin mijlocirea amicilor personali şi a 
ziariştilor prieteni , ci cu autoritatea şi cu farmecul întregii sale personalităţi, 
. cu darul său oratoric şi cu puterea sa de persuasiune , cel puţin situaţia lui în 
viaţa noastră publică, ar fi fost alta, rădăcinile lui în încrederea opiniei publice 
ar fi fost mai adânci, iar dislocarea lui mai grea, de nu imposibilă. 

Căci îndepărtarea lui nu a fost doar rezultatul disgraţiei regale . Această 
disgraţie a fost ea însăşi rezultatul unui şir întreg de intrigi, care au făcut numai 
să crească nemultumirea suveranului, căruia strălucita, şi după cum credea el, 
sgomotoasa pers~nalitate a ministrului său de externe îi făcea prea multă umbră. 

Aceste intrigi au fost alimentate şi de intervenţiile şi sugestiile a cel 
puţin două guverne străine care nu se împăcau cu politica, nici cu firea lui 
Titulescu . Aceste două guverne au fost cel al Italiei, reprezentat de d-l Sola, şi 
cel al Poloniei reprezentat de d-l Arczisewszki. Cel puţin, întru ce-l priveşte 
pe acesta din urmă, raporturile personale chiar ajunseseră la aşa o tensiune , 
încât Titulescu ezita de nu evita chiar, să-l primească. Ceruse odată, la Geneva, . ' 
lui Beck , să-l recheme pe Arczisewski , s-a lovit însă de un refuz , ministrul de 
externe polonez declarându-i că dacă insistă, îşi va rechema ministrul, dar nu 
va mai trimite pe altul în loc . 

D-l Arczisewszky însă, era personal tot atât de puţin vinovat de disgraţia 
în care căzuse la Tituleşcu, cât era d-l Sola cu care Titulescu, totuşi, menţinuse 
relatiile· căci amândoi nu tăceau decât să execute , cum le era datoria, ordinele 

' ' guvernelor lor,. ale şefilor lor. Atât d-l Beck însă, cât şi Ducele ; nu se împăcau 
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nici cu politica, nici cu personalitatea lui Titulescu, - Mussolini mai cu seamă, 

de când, la Ligă, Titulescu se agitase în chestia sancţiunilor contra Italiei intrată 
în războiul abisinian şi făcuse faimoasa exclamaţie cu privire la manifestaţia 
insolită a ziariştilor italieni. 

X 

Toate acestea făceau explicabilă, dar nu scuzabilă, atitudinea celor doi 
miniştri străini la căderea lui Titulescu. În seara celei de a doua zile, după 
numirea d-lui Victor Antonescu ca urmaş al acestuia la ministerul de externe , 
am fost primit de d-1 Antonescu în locuinţa sa din Aleea Alexandru. Am găsit 
în anticamera noului ministru de externe pe d-nii Soia şi Arczisewszky cu aere 
de triumfători, ca şi când căderea lui Titulescu ar fi fost opera lor personală. 
Chiar dacă se simţeau uşuraţi că au scăpat de un adversar şi că pot comunica 
şefilor lor acest succes, nu era diplomatic, ba nu era decent, ca nişte miniştri 
străini să fie atât de puţin îndemânatici şi delicaţi şi să-şi ascundă atât de puţin 
ceea ce nemţii numesc - cu un termen intraductibil ~ ,, Schadenfreude" sau, pe 

· româneşte, bucuria depaguba altuia (cam şi nu tocmai). 
Trebuie să recunosc, de altfel, că d-l Arczisewszky făcuse mai înainte ce 

i-a fost posibil pentru a îmbuna pe Titulescu şi a relua relaţii normale cu dânsul, 
căci pentru un ministru acreditat pe lângă un suveran nu e comod să nu poată 
avea relaţii cu ministrul de externe al acestuia. Dar nu ştiu de ce, poate ca un 
reflex al antipatiei ce nutrea colonelului Beck, Titulescu nu s-a putut decide să 
se împace cu diplomatul polonez. Cum stăteau lucrurile, am putut constata cu 
ocazia unui incident în care am jucat şi eu un mic rol. 

Titulescu era la Geneva şi repurtase nu mai ţin minte care diri obişnuitele 
sale succese . Fiind în vizită la d~l Arcziszewszky, acesta îmi împărtăşi că-i 
trimisese ministrului nostru o telegramă defelicitare, la care a primit un răspuns 
laconic de mulţumire care, însă, nu era iscălit. 

Diplomatul polonez mi-a încredinţat că era într-o penibilă încurcătură şi 
că, deoarece nu întrebase pe şeful său din Varşovia da.că să-l felicite pe Titulescu, 
se simte obligat să-i raporteze acest dezagreabil incident, neînsemnat poate 
pentru · orice simplu muritor, dar serios pentru un diplomat care reprezintă o 
ţară. De aceea - a adăugat - şi ceruse o întrevedere d-lui Savel Rădulescu, pe 
atunci subsecretar de stat la externe şi, după cum se ştie, unul din cei mai devotaţi 
amici ai lui Titulescu şi, pe drept, omul de încredere, prin excelenţă, ·a1 acestuia. 
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Am socotit că e bine să intervin pe lângă d-l Savel Rădulescu şi să-l 
întreb dacă ştie ceva despre acest incident. Eu - cum spusesem şi d-lui 
Arcziszewszy, - nu credeam că Titulescu a trimis telegrama de mulţumire 
intentionat fără semnătură. D-l Savel Rădulescu a împărtăşit această părere, 
dar ~u era informat , şi fixase ministrului Poloniei , la cererea acestuia , o 
întrevedere pentru ora 5 d. a. Ştiind acum despre ce avea să fie vorba , a putut 
chema Geneva la telefon şi lămuri că, din neglijenţa unui secretar, telegrama 
de multumire rămăsese rară semnătură. Această explicaţie dată, incidentul ern 
închis, ;pre mai marea satisfacţie a d-lui Arcziszewszky căruia, evident, nu i-ar fi 
fost comod să raporteze şefului său că a felicitat pe Titulescu , - ceea ce 
interesează mai mult pentru faptul că reflectă sentimentele d-lui Beck pentru 

ministrul nostru de externe. .· 
Dacă nu pentru liniile generale ale evoluţiei istoriei, dar pentru direcţiunile 

lor asemenea incidente mici pot avea efecte mari. Aşa se reflectă în eşecul 
' . 

personal al lui Titulescu şi în eşecul politicii sale viit9rul sumbru al Europei. 
Într-adevăr nu a trecut decât foarte scurtă vreme de când Titulescu fusese 
izgonit din ~ostul său, cum nu se face nici măcar cu o slugă vinovată,. şi incend~ul 
războiului a cuprins continentul nostru . 

XI 

Cei care profitaseră mai mult şi mai drept de tratatele de pace care au 
urmat primului război mondial au apărut, în ochii înspăimântaţi ai lumii: 
închistati în egoismul lor strâmt şi primejdios. Anglia. a intrat în noul răzbm 
mai slabă decât ar fi fost dacă, în loc de acordul de la Munchen care a sacrificat · 
Cehoslovacia, ar fi poi;nit lupta menţinând contra germanilor diviziile, aviaţia 
şi, mai presus de toate, poziţia strategică a acestei ţări, despre '.3are Bismarc~ a 
spus că este cheia Europei. Cu cât nu este aceasta mai adevărat pentru Polonia ,_ 
care pentru Teschen s-a lipsit de ajutorul republicii lui Masaryk, lăsându-şi 
descoperit flancul stâng şi aşezându-şi astfel pe nemţi şi în coastă. 

Graţie politicii prinţului regent şi a lui Stoiadinovici, Jugosl avia s-a văzut 
singură şi s-a prăbuşit, căci lovitura de stat care a zguduit-o în mijl()c~~ 
războiului a fost urmarea fatală a acelei politici care era atât de contra natum 
intereselor superioare ale tânărului regat, încât prăbuşirea lui, cu toată 
înfrângerea militară pe . care i-a adus-o , se va dovedi că va fi fost o salvare în 
ziua când războiul actual se va sflirşi şi Europa sângerândă din mii de răni şi 
acoperită de ruine va trebui să se refacă, să se reconstituie . 
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După prăbuşirea Franţei, Poloniei, Greciei, Jugoslaviei, nici una din ţările 
continentale ale grupului care a biruit în 1918 nu mai era stăpână în politica ei. 
Din clipa când s-au desolidarizat era sigilată şi soarta ţărilor, pe care Titulescu 
le vroise strânse în acel bloc pe care luptase să-l închege şi care se compunea 
din marea şi mica Antantă, din înţelegerea polono-română, din înţelegerea 
balcanică, greco-română, în speranţa de a ajunge şi la o asociere cu Rusia 
Sovietică. Ideile lui Titulescu au fost mari, mai mari sforţările sale pentru a le 
realiza. Dar oamenii cu care colabora - şi nu numai cei de la noi - de care 

· depindea realizarea ţintelor sale, au fost mici, acaparaţi de prejudecăţi 
anacronice şi lor le-a căzut victimă, astfel, · cât şi politica sa. 

Şi totuşi el a avut amiciţii mari şi puternice. Cea a lui Austen Chamberlain, 
cea a.lui Briand, care-l striga „ Titus" - litera u pronunţată franţuzeşte - şi care 
avea o adevărată afecţiune pentru dânsul. De altfel, amândoi au avut aceeaşi 
soartă tragică. Politica lor, sabotată din toate părţile şi de toţi, adesea de adversari 
şi uneori chiar de prieteni, a dat greş. Iar consecinţele acestei eşuări şi nu ale 
politicii lor, cum susţin saboteurii acesteia, au fost războiul actual şi prăbuşirea 
tratatelor de pace, rezultat al sângelui şi ruinelor, - al tratatelor de pace care au 
încheiat războiul mondial din 1914-1918 . 

Iar tragedia cea mai mare a vieţii lui Briand şi a lui Titulescu este, nu atât 
eşecul ce l-au suferit în politica lor, cât minciuna istorică ce se menţine, că nu 
eşecul politicei lor, ci această politică însăşi ar fi fost cauza dezastrului prin 
care, de la 1939 încoace, trece din nou omenirea. Ca şi când politica lor ar fi 
putut fi aplicată în mod consecvent şi nu ar fi fost împiedicată, din toate părţile, 
şi zădărnicită complet prin înlăturarea de la cârmă a autorilor ei. 

Printre aceştia a fost şi d-l Eden. Dar lui i-a fost dat să trăiască şi să revie 
la ministerul de externe britanic când adversarii politicii sale au trebuit să-şi 
recunoască greşelile şi să facă loc celor care, zadarnic, îi preveniseră la vreme 
că duc ţările lor, spre pieire. Dintre cei preveniţi, - naivul Neville Chamberlain, 
dintre prevenitori Churchil, acest great old man, care şi-a ataşat pe Eden. 

Titulescu S-'-a bucurat la Londra de multe şi mari simpatii. Reprezentant 
al unei ţări mici, el juca acolo un rol şi ocupa un loc important, cum nu jucau 
unii reprezentanţi ai unor mari puteri. Am fost la Londra tocmai când Titulescu 
acceptase postul de ministru de externe. La un ceai pe care Sir John Simon îl 
oferise câtorva :Ziarişti în sala Locamo din White Hali, am avut o destulă de 
lungă convorbire cu acest om de stat englez care, în acel moment, era ministru 
de externe. ,,Ce face Titulescu?" m-a întrebat el şi a adăugat: ,,Vreau să sper că 
nu părăseşte Londra definitiv. Vreau să cred că va lăsa aci numai un locţiitor şi 
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A • • '' că mtr-o z1 ne va reveru... . . . . Mărturisesc că aceasta era şi credinţa mea. Am povestit apm d-nei 
Titulescu, care se afla încă la Londra, această convorbire cân~, ~p~eu~ă cu d-l 
Laptev, unul din devotaţii soţului ei, mi-a făcut onoarea sa ma mv1te l! -~n 
prânz, excelent de altmintrelea, la restaurantul Scott's, celebru pentru pescamle 
şi crustaceele sale. 

XII 

Oricui a avut onoarea şi fericirea să se apropie de Titulescu, ~u-i voi 
spune nimic nou, nici de mirat, când voi releva ~ă în contactul personal T1tules~u 
a fost pur şi simplu fe~ecător, iar pen~ru aobţm~ acest re~l~at, nu ~vea nevo~~ 
să facă nici un efort . In modul cel mai natural dm lume, el 1ş1 apr~pia_ oall}enn. 
Conversaţia lui vioaie şi spirituală, înţeleg~~ea ~e a~e~ p~~tru_ n~vo1l~, mteresele . 
intelectuale şi morale şi chiar pentru amb1ţmmle ş1 slab1cmmle ~elut~alt, făceau 
că nici unul din cei care se apropiau de el nu rămânea rece ş1 toţi deveneau 
repede amicii săi. . . . . . . . E drept că foarte adesea îi abandona, îi înl?c~ia cu ~lţn ş1-1 mta. Dar e1 
nu-l puteau uita. Şi nu era prea greu ca să_ se apropie iar de d~sul. Un asemene~ 
ataşat i-a fost Vintilă Brătianu. Nu pot uit~ cum, la Genev~, m hall-u! hotelulm 
Des Bergues, acesta, de obicei foarte matmal, aştepta ~a T_1tulescu ~~ s~ sc~ale 
pentru ca să poată vorbi cu dânsul şi cu~ oprea pe toţi cei p~ car~ 11 ştia c~ se 
grăbesc să se ducă la Titulescu cu cuvmtele spuse cu tand1 eţe ş1 pe şoptite . 

Doarme. Nu-l deranja" . . . . " Să nu se uite că e vorba de Vintilă . Brătianu, care avea reputaţia ş1, mat 
ales, aparenţa unui om ursu_z. Pe oricare altul c~re a: fi dorm!t t~zi~ , :11-ar fi 
repudiat şi desconsiderat. La Titulesc~, însă, ţmea__ m ~şa ma~u:~' 1~c~t toate 
cererile financiare ale acestuia erau satisfăcute, făra ezitare, ~1c1 m~arz1ere,~ pe 
când toti ceilalti miniştri trebuiau să lupte cu Vintilă, - cum 1 se zicea - cand 
aveau n.'evoie de vreun credit extraordinar . . 

Dar şi Titulescu ţinea la Vintilă. Nu socot. ca fii~d ~~ deosebire 
caracteristic faptul că, la Londra, Titulescu l".'a dus la cr01torul sau şu-a_c~mand~t nişte haine ca să-l determine a lepăda cele străvechi cu care umbla ş1 sa-1 fac~, 
cum s-ar s~une, ,,Salonfahig" 1• Dar am avut diferite ocazii în care l-am auzit 

1 Om de lume (în germ. în original). 
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vorbind cu simpatie de temutul ministru de finanţe care, cu toată reputaţia sa, 

e~a. de fapt agrea~il în i~timitate şi ştia să fie un amic hotărât al amicilor săi şi 
sa-1 apere la nev01e, chiar când în forul său interior era convins de vina lor. 

Cât despre raporturile dintre VintiJă şi Titulescu cred util, pentru 

completarea portretul~i amândurora; să înregistrez aci un incident al c·ărui 
martor ocular am fost. In chiar dimineaţa morţii lui Ionel Brătianu .sau cel mult 

a doua zi - în tot cazul, înmormântarea nu avusese loc - Vintilă însotit de Duca 

a venit la Titulescu, care era bolnav şi locuia atunci la cumnatul său' colonelul 

Pleni_ceanu. Era o vreme în care eram cu deosebire în graţiile lui' Titulescu. 

Când cei doi miniştri au plecat, am intrat la acesta . 

. . În cameră era o căldură dogoritoare. Pe masă, o sticlă de Vichy. El, în 

~md1rul chinezesc vătuit: ,,Ştii mă, de ce au venit?" De unde era să ştiu? Şi 
T1tulescu se porni să-mi spuie, nu fără oarecare indignare, că Vintilă îl socotise 

capabil de a putea să-l abandoneze în acele momente grele când Ionel Brătianu . 
dispărut, Vintilă avea să-i ia succesiunea la şefia partidul~i liberal şi la 

preşedenţia consiliului de miniştri. 

Vintilă şi Duca veniseră să ... l roage casă nu-i lase şi aveau desigur motive 

s.-o facă. Situaţia partidului era şubredă, iar cea a lui Titulescu neclară. El nu 

intrase în partidul liberal, ci numai în guvernul liberal şi era oarecum un 

,, ~utsider", cum spun englezii. Afară de aceasta, · Titulescu răspunsese apelului 

Im Ionel Brătianu şi nu unui imbold al propriului suflet . Debutând în politică 
~lături d: T~che Ionesc~, care s-a bucurat toată viaţa de ostilitatea partidului 

liberal, carma, de altfel 1-0 întorcea cu vârf şi îndesat, Titulescu nu se simtea 

bine între liberali şi brătienişti. Ca ministru în guvernul liberal el intrase din motive 

de o~~rtunitate şi pentru că înţelegea să realizeze politica sa pe care o concepuse 

defirut1v la Londra, Ul!,de se fierbea soarta lumii şi despre care politică era convins 

că e singura ce convine României Mari, aşa cum ieşise din războiul mondial. 

Dar nici un momţnt nu s-a gândit să intre în partidul liberal sau să se 

identifice cu politica internă a acestuia. A uza de puterea acestuia pentru a-şi 
realiza ideile sale politice, - el a găsit că e bine şi util. Dar nici atunci nici de 

atunci încolo, până la sfărşitul brusc al carierei sale, sfărşit care, fără ~oartea 

sa pretimpurie, nu ar fi fost probabil definitiv, el n-a vroit să se înroleze în 

vreun partid, nici măcar în cel naţional-ţărănesc. Toate partidele I-au solicitat 

dar nici unul nu poate spune că l-a captat. , ' 

· Am crezut şi ·cred că aceasta a fost, cum am arătat şi mai sus, marea 

greşeală a vieţii sale. El a crezut că lipsa de legătură cu partidele care se războiau 

între ele îl ridică deasupra lor şi-i dă o putere extraordinară. În realitate s-a 
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izolat şi s-a lipsit de instrumentul f'ară de care nu se poate conduce politica 

unei ţări guvernată după sistemul parlamentar şi astfel, la sf"arşitul carierei sale 

politice, nu a stat numai prăbuşirea edificiului internaţional la ridicarea căruia 

lucrase, . ci şi a sistemului constituţional şi democratic al ţării sale, în utilitatea 

şi necesitatea căruia credea, el, care se complăcea în atmosfera de la Geneva şi 

era un admirator al imperiului britanic, inimaginabil f'ară sistemul politic care, 

în cinci secole, a tăcut din Anglia cea mai mare putere din lume . 

XIII 

În politica sa, Titulescu nu era deloc atât de volubţl şi de superficial cum 

sunt la noi cei mai mulţi dintre oamenii noştri politici inteligenţi şi, cum credeau 

unii, cu mai mult sau mai puţină onestitate în convingeri, luându-se numai 

după manierele · lui joviale , după cum se prezenta în conversaţiile prieteneşti 

care îi ofereau prilejul unei destinderi, după încordata sa activitate intelectuală. 

Ca şi Tache Ionescu, cu care semăna în multe privinţe era foarte vorbăreţ. 

În cerc intim îi plăcea să glumească, să repete oarecum câte ceva din ce avea 

să utilizeze odată în manifestările sale publice . Era un bun prieten, o primitoare · 

gazdă. Îi plăcea să ofere o masă bună şi un vin bun. Era un maestru în aranjarea 

de dejunuri şi dineuri, despre care ştia că sunt un preţios adjuvant chiar şi în 

cele mai importante şi mai serioase acţiuni diplomatice. Ştia că, mai ales în 

diplomaţie, drumul amiciţiei şi al bunei voinţe şi deseori drumul la succes, 

duce prin stomac. Dar mai mult decât mesele oficiale şi solemne îi plăceau 

cele intime cu prietenii , În asemenea ocazii el dădea curs liber temperamentului 

său, darului său de causeur şi, mai întotdeauna în asemenea ocazii , glumele se 

amestecau la dânsul cu idei serioase şi căpătau chiar uneori un substrat profetic . 

Pe când în guvernul Ionel Brătianu, Duca era ministru de externe, am 

fost cu el la Geneva, unde a funcţionat ca prim delegat al României la Ligă, 

Titulescu acceptând să fie al doilea , ştiind probabil că orice rang formal ar 

avea, acolo la Geneva tot el e cel dintâiu. 

Într-o seară, Titulescu a oferit un dineu intim lui Ducala care a luat parte 

răposatul Mavrodi şi umila mea persoană. De pe atunci Titulesc ·u era preocupat 

de ideea că Germania trebuie să fie adusă în Ligă şi că va putea juca un rol 

însemnat în politice! europeană, cum a dovedit următorul incident glumeţ: 

- Măi Duca ; ştii nemţeşte? întrebă Titulescu . 

- Am cam uitat, răspunse cel întrebat care , pe cât ştiu, nu cunoscuse 

niciodată bine limba lui Goethe. 
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- Să înveţi iar, că o să-ţi trebuie, încheiă Titulescu şi adause glumind: 
Adu-ţi aminte ce te-a învăţat guvernanta: ,,Auf dem Berge steht ein Wald, in 
dem Walde steht ein Baum, in dem Baume ist ein Nest, in dem Neste schlăft 
einVogel" 1 

.•. 

Şi râserăm cu toţii cu poftă, mai ales că dineul era naţional. Titulescu 
dibuise pe un restaurator care fusese .odată maître la restaurantul hotelului 
Bulevard, pe vremea de glorie a acestuia şi astfel am putut mânca tocmai la 
Geneva: salată de vinete, ciorbă, sarmale, ardei umpluţi şi - last not least- baclavale. 

Dar în serios, Titulescu era preocupat de chestiunea, de ideia intrării 
Germaniei în Ligă. Mi se pare că abia cu doi ani mai târziu această idee a lui 
Titulescu s-a realizat şi, alături de Briand, el a lucrat cu stăruinţă pentru a 
ajunge la acest rezultat. 

S-a nimerit atunci că Stresemann a venit la Geneva însoţit de prietenul 
meu Dr. Zechlin, şeful presei Reichului şi favoritul preşedintelui Hindenburg, 
aşa că am fost destul deintim amestecat şi informat despre cele ce se petreceau. 

Rolul lui Titulescu a fost atât de important, şi de hotărâtor chiar, încât 
asociaţia pentru promovarea păcii din Berlin l-a invitat ca să vorbească, onoare 
excepţiotţală, în sala de şedinţe a clădirii Reichstagului, incendiată mai târziu 
de nazişti. Titulescu s-a executat şi a dezvoltat o conferinţă despre „Dinamica 
păcii". 

XIV 

Asupra celor care au ascultat-o - elita intelectuală a Berlinului~ · ~eastă 
conferinţă a făcut o mare impresie. Dar toţi cei care au putuţ lua cunoştifiţă de 
conţinutul ei s-au văzut deodată în faţa unui Titulescu cu··• totul nou, · pe care 
foarte puţini îl cunoşteau sau îl bănuiau. Şi anume, s-au văzut în faţa unui 
Titulescu profund cugetător, filosof, care asupra acţiunilor politice şi 

diplomatice ale momentului medita profund şi chiar sub specie aeternitatis ... 
Şi iată că cu această ocazie s-a arătat şi meditând asupra sa însuşi, căutând 
locul cel-ar putea ocupa personalitatea lui în categoriile oamenilor care gândesc 
sau a celor care activează în viaţa popoarelor. 

Şi-a început, într-adevăr, conferinţa, citând un pasaj din cartea recent 
apărută a autorului englez Woolf, intitulată: ,,International Government", pasaj 

1 Sus pe munte e o pădure, I în pădure e un pom I în pom un cuib I şi în cuib doarme o pasăre 
(în germ. în original). 
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despre care spunea că-i revine mereu în minte, că-l obsedează. 
Fiecare dintre noi - spune Woolfîn acel pasaj - este născut fie ca realist, 

" fie ca idealist insuportabil, dar e de constatat un fapt intertsant, anume că 
realistul de mâine sustine întotdeauna ceea ce face din idealistul de azi obiect 
de. batjocură sau candidat la spânzurătoare". 

Şi Titulescu adăuga: ,,M-am întrebat adesea dacă acestor două caJegorii 
nu ar trebui să li se adauge o a treia , cea a idealiştilor care realizează. Inţeleg 
prin aceasta pe acei bărbaţi, care tocmai ca şi gânditorii puri, tind spre absolut, 
dar sunt, în acelaşi timp, siliţi să-şi asume răspunderea unor sarcini politice şi 
trebue să recunoască de aceea că, deşi fiecare ideal este în sine o realitate în 
devenire, transpunerea sa în materie se poate, însă, produce numai ţinând seamă 
de toate dependenţele care condiţionează comunitatea umană la un moment 
dat şi să recunoască totodată că legea biruinţţi oricărui ideal este o permanentă 
legătură cu vremea" . · 

Şi Titulescu adăugă că crede hotărât în existenţa acestui al treilea grup, 
al idealiştilor realizatori şi, pentru a nu lăsa nici o îndoială asupra faptului că el 
se prenumără printre ei, observă că altfel nu ar putea înţelege . cum ar putea ~ 
disciplinate forţele antagonice care _ sunt la lucru în Europa, pentru. a conveni 
mai departe că numără în grupul idealiştilor realizatori . pe acei bărbaţi care 
conlucrează la crearea organizaţiei pacifiste, a Ligii Naţiunilor adică, printre 
care se ştia şi el şi cu care împărtăşea soarta de a fi expus, în acelaşi timp, 
atacurilor din partea atât a idealiştilor, cât şi a realiştilor, cum sublinia de 

asemenea. 
Titulescu însuşi se credea, deci, un idealist care, pentru a realiza, era silit 

să facă concesii realităţilor. Dar înclinaţiunea lui mergea, nu spre realişti, ci 
spre idealişti. ,,Am avut întotdeauna - spunea el - o profundă simpatie pentru 
idealişti, căci recunosc cu plăcere că, în formulele lor grandioase , se reflectă 
realitatea de mâine, spre care noi toţi tindem, mai mult sau mai puţin conştient". 

Titulescu a vroit să fie un idealist care realizează, un idealist realist. Nu 
era oare aceasta o contradictio in adJ. ecto? 

' ' În aparenţă aşa pare a fi, în realitate s-ar putea cu greu găsi în tot decursul 
istoriei ' politice a popoarelor un om de seamă care să nu fi fost un idealist, 
adică să nu fi lucrat în vederea unui ideal şi, dacă urmărea să reuşească, şi, mai 
ales, dacă a reuşit să nu fifost în acelaşi timp un realist. Căci idealistul nu se 
poate comporta altfel, dacă nu voieşte să rămâie înţelenit în lumea abstracţiilor, 
fixat în lumea viselor. El trebuie, aşadar, să se adapteze posibilităţilor reale sau 
să le transforme pe acestea în aşa chip, încât ele să devină propice realizării idealului. 
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xv 
În acest sens şi cu aceste intenţii şi ţinte Titulescu a fost, într-adevăr, 

printre oamenii politici, unul din acea a treia categorie imagi~ată de dânsul, 

categoria idealiştilor care vor, care încearcă să realizeze. Că nu a reuşit până în 
cele din urmă să se menţie în ţara lui şi că a văzut, înainte de a muri, idealul ce 
îndrăgise sfărâmat în lume, scurta pace făcând loc unui nou şi mai crâncen 
război, - iată încă un aspect al tragediei, a tragicului vieţii sale. Că, la un 

moment dat, realistul din el a trecut limitele pe care fidelitatea faţă cu idealul 
său ar fi trebuit să i le impună, a fost norul ce a întunecat o clipă strălucirea 

aureolei sale. 
Dar că tot edificiul organizaţiei pacifice la zidirea căruia a contribuit 

atâta, în reuşita căruia a crezut, s-a prăbuşit în ruinele şi sângele unui război, 

mai crâncen, mai teribil, decât cel care precedase şi determinase înăltarea acestui 

edificiu, nu poate scădea nimic din valoarea personalităţii lui Titulescu, de 

vreme ce nu dovedeşte că idealul său a fost greşit, nici măcar că acest ideal a 

'dispărut pentru totdeauna . Azi, mai mult încă decât ieri, se vede necesitatea de 
a organiza omenirea în aşa fel, încât să nu mai trebuie , să nu mai poată, recurge 
la forţă întru rezolvarea litigiilor de orice fel ce s-ar mai putea ridica între 

statele, între naţiunile care o compun . Şi rămâne adevărat ce a spus Titulescu 

în conferinţa sa din sala Reichstagului german şi ce arată că, de pe atunci încă, 

el era totuşi destul de realist pentru a nu crede că pacea a fost definitiv câştigată 
odată cu construirea Ligii Naţiunilor. 

„Se poate - a spus el atunci - că omenirea nu posedă încă pacea , dar ea 
păşeşte spre pace . Căci pacea e, de fapt , un fenomen al mişcării. Ea este ceva 
viu, ce intră treptat în realitate . Pacea nu e repaus , nu este trândăveală. Pacea e 

numai o ţintă, o directivă. Dar în directiva aceasta se şi cuprinde îndeplinirea. 

Şi drumul spre această îndeplinire este parcurs gata , îndată ce am pornit pe el. 

Totul depinde de faptul dacă ritmul progresului este asigurat". 
Ei bine, ritmul progresului nu a fost destul de asigurat. El n-a fost nici 

~tât de viguros, nici atât de regulat şi de repede cum l-a socotit pL1ate şi Titulescu. 

In acest punct poate s-a înşelat. Dar nu a fost singurul greşit. Şi nu s-a înşelat 

chiar complet, căci era mereu preocupat de întrebarea dacă omenirea poseda , 
în vremea lui, destulă putere morală şi acele elemente care să îngăduie speranţa 

într-un progres regulat spre acel stadiu în care forţa brutală săpiardă tot mai 

mult predominarea în rezolvarea conflictelor dintre naţiuni. Punându-şi, însă, 

întrebarea aceasta şi răspunzând afirmativ, nu neglija să adauge un „dacă", 
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anume:· dacă oamenii vor fi devenit destul de lămuriţi asupra importanţei, -
„aş spune, .adăuga el, asupra valorii simbolice, a realizărilor obţinute şi dacă 
se vor fi adaptat grelelor obligaţiuni pe care aceste realizări ni le impun" . Căci 

,,nici Liga Naţiunilor, nici pactul Kellog, nici orice alt tratat de acest gen -
insista el - nu însemnează începutul unei noi ordine mondiale sau sfârşitul 
uneia vechi, ci ele sunt rezultatul unei îndelungate evoluţii şi, ca atare, începutul 
unei evoluţii noi. Ele reprezentând, pe teren politic, organizaţia juristică a unei 

societăţi internaţionale, la fel cu cele care au existat mai de mult, pe teren 

cultural, economic şi social" . 
Juristul a fost întotdeauna mai tare în Titulescu decât politicianul şi decât 

filosoful. Dar străduindu-se să pătrundă fenomene le politice ale vremii, pe 

care căuta să le domine şi să le dirijeze, el spunea : ,,Juriştii, care sunt mai 

independenţi decât politicienii, se străduesc să adapteze ştiinţa lor faptelor 
noi. Nu voi să mă opresc prea mult la misiunea juriştilor secolului al 

douăzecilea, care trebuie să găsească un înlocuito r pentru construcţiile juristice 

ale raporturilor internaţionale cum le-a formulat Hugo Grotius la începutul 

secolului al XVII-lea . Opera aceasta îşi urmează, de altfel, cursul şi va putea fi 
terminată abia când toate consecinţele marelui război (1914„ 1918) şi nu numai 

o parte a lor îşi vor fi produs efectul" . 

XVI 

Greu de spus dacă Titulescu a socotit şi ar fi socotit că una din coqsecinţele 

trecutului mare război, care nu-şi produsese încă toate efectele, ar fi acest al 
doilea mare războiu, mult mai grozav decât cel dintâi . Dar cercetarea acestei 

eventualităţi ar necesita existenţa altor ·afirmaţiuni ale lui Titulescu ,. despre 

care nu ştim dacă există şi nu vom şti aceasta decât dacă într-o zi se vor tipări 
carnetele sale de note , dacă ele au încăput în mâini competente şi oneste , dacă, 

în genere, au fost găsite. Dar ceea ce ştiu este că el era preocupat de problemele 
care, în cadrul noii politici internaţionale, priveau de-a-dreptul ţara noastră, mică 
în raport cu factorii ce ar fi hotărâtori în dezvoltarea şi consolidarea acestei politici. 

XVII 

Dintre aceste probleme, cea mai arzătoare i-a apărut a fi cea a suveranităţii. 

Ce e suveranitatea statelor?- se întreba el. Şi răspundea: ,,Suveranitatea statelor, 
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care în trecut era concepută ca o noţiune atât de absolută, încât unii se credeau 

chiar îndreptăţiţi să nege existenţa unui drept internaţional, în general , este 

astăzi înţeleasă ca o voinţă care-şi impune singură restricţii, în virtutea propriei 

sale puteri independente". 

Noţiunea suveranităţii statelor - gândea el - este supusă evolutiei, ca 

orice noţiune de drept, ca toate noţiunile care exprimă raporturile soci~e , fie 

între indivizi, fie între clase, fie între state şi naţiuni. Desigur că oamenii viitori 

se vor mira că cineva a putut susţine suveranitatea absolută a statelor . Ce este 

adevărat pentru raporturile dintre indivizi, trebuie să fie adevărat şi pentru 

raporturile dintre state şi popoare. Inviolabilitatea domiciliului de exemplu 
' ' 

pe care englezul o defineşte pregnant cu cunoscutul dicton : ,,my house is my 

castle", casa mea e cetăţuia mea, nu însemnează, cum înţelege azi oricine, că 

în casa mea pot face nepedepsit orice, crime chiar, ci însemnează că pot sta 

neturburat în ea, că nimeni nu o poate călca tără voia mea, câtă vreme trăiesc 

!n ea în conformitate cu legile şi cu morala garantată şi recunoscută de ele. 

Indată ce, însă, calc aceste legi, poate fi şi ea încălcată, iatăşi după regulile 

legii. Orice încercare, însă, de a o încălca împotriva acestor legi este interzisă 

şi sunt îndreptăţit să mă apăr de ea singur sau chiar cu concursul alor mei, al 

vecinilor, al prietenilor sau al poliţiei, dacă-mi este la îndemână. 

Cum tot aşa trebuie concepută, în vremea nouă notiunea suveranitătii în 

raporturile dintre state, sub imperiul noilor legi inte:Uaţi~nale. ' 

Titulescu însă ştia că, în privinţa noţiunii suveranităţii, împărtăşeşte, 

împărtăşea o asemenea părere cu cei mai multi dintre oamenii de stat 

conducători ai vremii sale, conducători, ce-i drept, î~ marile puteri democratice . 

,,Cele trei elemente - spunea el - care deosebesc comunităţile sociale, care -

formează o fiinţă vie, sunt: legea, autoritatea, forţa. Ele toate se bazează pe 

noţiunea statului, prin mijlocirea căruia aceste trei elemente rnnt eficiente" . 

Şi gândindu-se la suveranitatea ţării sale, a ţărilor mici, care multora 

dintre cei incapabili a înţelege vremea nouă, le-ar apare ameninţată, nu atât de 

renunţărîle lor, cât de pretenţiile celor mari, Titulescu spunea : ,,Înăuntrul 

· organizaţiei actuale a comunităţii internaţionale nu este loc pentru un suprastat. 

. Acesta este înlocuit printr-o asociaţie liberă a unor state libere, cu obligaţiunea 

de a se supune legilor tăcute de ele, în virtutea propriilor lor suveranităti ... 

Consecvent cu aceasta , dreptul internaţional apare astăzi nu ca un drept · de 

subordonare, ci ca unul de coordonare, iar poziţia fiecărui stat faţă cu celelalte 

state nu. apare ca dependentă, ci ca independentă". 
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Esenţialul era, după Titulescu, ca dreptul de a face război să fie scos din 

grupa dreptului intern al statelor şi să fie pus în grup a dreptului internaţional. 

Acesta era, după dânsul, rostul Ligii, al covenantului , al statutului ei, rostul 

acţiunii sale pacifice . Dar el îşi dădea seama că, după câte realizase Liga, puţin 

era atins în direcţia urmărită, că, pentru a stârpi războiul, legile internaţionale 

nu erau încă suficiente şi nu puteau fi suficiente, că trebuiau căutate cu grijă 

migăloasă cauzele războiului şi luate măsuri care să ne apere de ele. 

„Nimeni - spunea el - nu-şi va închipui că pacea eternă e asigurată pe 

pământ prin ce s-a făcut până acum, căci aceasta ar însemna să crezi că, cu 

câteva iscălituri, s-a desăvârşit, în câţiva ani, misiunea pe r.are omenirea e 

chemată s-o îndeplinească. Dar e greu să conteşti că legiferaţiei internaţionale 

îi revine misiunea de a asigura pacea , căci dacă conteşti aceasta, la ce altă 

metodă s-ar putea recurge , decât la suveranitatea forţei? Dacă însă o repudiem 

pe aceasta , ce altă lege internaţională s-ar putea elabora mai întâi, de nu aceea 

care desfiinţează dreptul de . război însuşi?" . 

XVIII 

Acţiunea pentru înlăturarea războiului şi asigurarea păcii e condiţionată 

deci: 1. De asocierea statelor care, din libera lor voinţă şi în recunoaşterea 

bunului scop, renunţă la suveranitatea lor în ce priveşte dreptul de a face război 

şi 2. Prin aceasta chiar, de crearea unei asociaţii, a unei Ligi care să creadă în 

pace. Aşa că, în tot cazul această Ligă, legea se creează şi legile ce ea creează, 

presupun , ca o condiţie elementară, încrederea în ele. 

Supradeştepţii care etalau scepticismul lor cu privire la Ligă şi la scopurile 

ei, reacţionarii prezumţioşi care opuneau realismul lor „naivităţii" idealiste a 

unui Titulescu, a unui Briand chiar, vor fi triumfat când izbucnirea actualului 

război le-a dat , în aparenţă, dreptate. Dar la sfârşitul lui vor vedea prob abil şi 

ei, vom vedea cu toţii, că altă soluţie decât cea urmărită de idealiştii realizatori 

de la Liga Naţiunilor nu a fost şi nu este. 

Până atunci Titulescu , care , bineînţeles, vedea realităţile cel puţin atât 

de clar, cât criticii şi criticaştrii lui a spus : ,,Cum ar putea fi realizate legile 

pacifiste, dacă se sapă sistematic încrederea în Ligă, în statut ul ei, care serveşte 

de bază pentru toate cele frumoase şi bune, la care aspirăm? Cum ar putea ele 

fi realizate, dacă negăm legilor internaţionale orice eficacitate? Ne găsim într-un 

cerc viţios infernal din care put em scăpa numai printr-un act de reflexiune sau : 

printr-o catastrofă" . 
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Ei bine, că unele mari puteri ar putea cădea pe mâna unor oameni care n-au 
fost capabili de un asemenea act de reflexiune, Titulescu n-a vroit, n-a putut să 
~r:supună, cu toate discursurile unui Mussolini. Dar că, dacă aşa ceva s-ar 
mtamp}a cat~strofa se va produce, va fi inevitabilă, cum s-a şi produs, aceasta 
a prevazut'. ş1 nu o~ată a avertizat de acest pericol statele, lumea întreagă. 
. ~eal1smul lm nu a fost tulburat de idealismul lui. El cunoştea toate 
msuficienţele, toate imperfecţiunile oamenilor şi ale instituţiilor omeneşti. Dar 
nu contenea să amintească tuturor, că există o putere care stă deasupra fortei: 
conştii~ţa unei sof idarităţi umane, ,,A o proclama pe aceasta - spunea eÎ în 
sala Re1chstag-ulm german, - nu însemnează a ne juca cu cuvinte, ci însemnează 
a lu~ contact cu unica realitate ce există şi care e considerată, totuşi ca 
n~ex1stentă, fii~d~ă- s~~t oameni c~re c:ed că o pot jigni fără primejdie pentru 
e~, deoar~ce e mviz1bda pentru toţi aceia care cred că viaţa se compune numai 
dm lucrun care pot fi numărate, măsurate şi cântărite. Acesta e punctul hotărâtor 
car~ ~etermină d~n~mica păcii" . Şi mai departe : ,,Lumea are în faţa ei posibilităţi 
nehm1tate. Dar rum1c nu poate fi realizat câtă vreme nu recunoaştem importanţa 
celor ce s-au făcut până acum; câtă vreme nu suntem pătrunşi de legea 
fundamentală_a dinamicii păcii : precauţie în tot ce priveşte orice realizări noi 
credinţă solidă în tot ce a fost realizat, în tot ce s-a obtinut" · ' 

. ~ Toată realitatea există şi se dezvoltă nu numai în ~irtut~a unor legi fireşti . 
Oncat s-ar proclama că politica realistă e cea a faptelor Titulescu dădea 
prioritate gândirii. Apostolul Ion a spus că la început a fos; cuvântul. Goethe 
p~ne pe Faust să proclame că la început a fost fapta (die Tat) . Eu cred cu 
T1tufescu, că la î~c~put _a fost _ideea şi se ştie că Apostolul Ion înţelegea, ~rin 
cuvant, logos, adica noţmnea, ideea, cum se interpretează de obicei. Realitătile 
politi~e, sociale, în spedal, deşi au o logică a lor şi evoluează după legile lor 
fireşti, ~â~~ ~~n~- l~sate în voie, reclamă, însă, din momentul în care depăşesc 
faza pnm1t1v1taţ11, mtervenţia gândirii, a raţiunii, a ideii. 

'.'E rolul ideii- gândea Titulescu - să realizeze ce există, să hotărască ce 
s: m~1_poate face, să prevadă ce va veni. Trebuie să înţelegem că dinamica 
gandir~1 urm~ază un ri~m. mai lent decât dinamica sentimentului . Căci - şi 
aceasta convmgere a Im Titulescu, trebuie cu deosebire retinută - evolutia se 
îndep~ineşte_ (în ~o~tică) prin masse şi nu prin indivizi. Lu~ea vroeşte p~cea! 
~ar s~ fi~ sm:en . In momentul în care lumea se gândeşte la pace, ea şi începe 
sa se md01asca dacă această dorinţă poate deveni o realitate durabilă" . 

38 

XIX 

În judecata sa, Titulescu nu scăpa, deci, nici un moment din vedere 

realitătile. 
El a văzut doar de aproape pusilanimitatea oamenilor politici, şi ei oameni, 

cu toate slăbiciunile omeneşti, cu toate prejudecăţile pe care experienţa, istoria 
milenară, le-a împlântat în sufletele, în conştiinţa oamenilor : Ideea - a spus 
Titulescu - e condiţionată de tot ceea ce un lung trecut a ancorat adânc în noi. 
Dat e menirea tot a ideii de a alunga tot ce nu corespunde raţiunii din această 
moştenire ancestrală, care trezeşte în inimile noastre sentimen:e contradictorii 
şi anume în momentul actual: speranţe şi temeri, groază şi entuziasm. 

Şi Titulescu conchidea cu următoarea peroraţie, pe care nu mă pot opri 
să nu o reproduc aci pe de-a-ntregul , fiindcă mi se pare că ea ne desvăh1e, în 
toată măreţia sa, fondul sufletesc al acestui om politic şi diplomat al nostru. 

,, De ce se teme omenirea de război?" întreba el, se întreba el. Şi continua 
cu o serie de alte întrebări, cărora le dădea pe loc răspunsul: 

„Se teme , oare, omenirea de război, pentru că apare unora ca cel mai 
sigur mijloc de a cuceri avantaje subiective? E datoria ideii să demonstreze că 
e vorba de o falsă iluzie, să demonstreze că, dintre toate afacerile, războiul 
este cea mai proastă. 

„Se teme, oare, omenirea de război, pentru că diferite cauze l-ar putea 
face inevitabil? Ideea este aceea care trebuie să determine pe omul politic şi pe 
omul de ştiinţă să-şi dea mâna în această cruciadă contra răului . 

Se teme oare omenirea de răzb.oi pentru că, orice s-ar face el e o 
" ' ' fatalitate inevitabilă? Ideea trebuie să cerceteze de ce trebuie să fie aşa . 
,,Ce ne dovedeşte că este aşa? Istoria. 
,,Care e cauza că este aşa? Natura umană, a cărei lege e lupta. 
„Dar istoria nu arată decât simpla legătură dintre conflicte şi rezolvarea 

lor cu arma în mână. Din aceasta nu se poate deduce o lege naturală. 
,,Întrucât priveşte lupta însăşi este exact că ea formează o lege naturală a 

vieţii. Toată viaţa e o luptă: lupta cu tine însuţi, lupta cu semenii în sânul 
obştei, ca şi în cadrul statului. Dar lupta nu reclamă, neapărat, distrugerea 
fizică a oamenilor. Şi ce arenă de luptă mai bună se poate imagina, pentru a 
satisface instinctul natural de luptă, decât o campanie împotri va tuturo r 
prejudecăţilor, a tuturor superstiţiilor, a tuturor er~ziilor care turbură sufletele 
noastre pentru ca apoi, în imensul, nelimitatul domeniu al luptei pentru idei, să 
descoperim, după fiecare bătălie nu moartea, ci noi cauze pentru a trăi. Viitorul 
trebuie să fie opera noastră. Viitorul trebuie să poarte amprenta noastră" . 
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. Ace':stă peroraţie ar putea servi de inscripţie pe piatra mormântului lui 

T1tu!escu. In viaţa lui, vai, prea scurtă, el a scris multe rapoarte şi memorii a 

rostit multe cuvântări, dar nici unele din ele nu aruncă o lumină atât de ;ie 

as.u~ra adâncului gândirii sale ca această conferinţ~, cu emoţionanta ei peroratie. 

Nici ~ne!~ nu ne descoperă atât de complet ca dânsa mecanismul cel mai intim 

al raţmnu sale, motorul real-ideal al acţiunii sale. El a înteles era convins că 

ţara l~i,. ca şi to~te celelalte ţări mici, nu au sorţi să se ~enţie decât dacă se 

cre~za ŞI se ~e~ţme o comunitate a statelor şi naţiunilor din care să facă parte 

m~rile puten şi. care să-~i pună ca ţintă colaborarea internarională pentru a 

asigura pacea ş1 a preveni toate primejdiile ce ar putea-o ameninta. 

· _De aceea, după ce a lucrat la aducerea Germaniei în Ligă a colaborat 

energic 1~ adu~erea Rusiei ~ovietice şi a devenit un bun prieten al lui Litvinov, 

pe at~nc1 c~mt~ar~ al ~afacenlor externe al republicii socialiste sovietice. De pe 

at~nc1 _el· a s1mţit, msa, că marele defect al Ligii, al Societăţii Naţiunilor era că, 

c~ar ŞI ea,_ nu_ excludea cu totul războiul ca mijloc pentru rezolvarea diferendelor 

~m:re naţtun1. E. drept că prevedea, mai întâi, tot felul de procedee arbitrale, 

mamte de ~a admtte c~ acea ultima ratio regis, acel ultim argument al regilor, al 

st~telor, sa vorbeasca, dar nu prevedea esenţialul, anume ca statele să nu aibă 
la mdemână argumentul însuşi: tunul . 

XX 

. E~ident că o practică seculară, milenară, nu poate -fi stârpită în câţiva 
aru. Dar mcontestabd că, după 1918, existau în Europa mult mai multe premize 

pentru salvgarda:ea. păcii, pentru menţinerea atmosferei de pace, decât în tot 

l~gul secolelor dmamte, în care totuşi s-au ridicat mereu voci contra războiului 

ŞI în favoarea păcii, cum arată, ca un fanal pe înălţimi, celebra scriere a lui 

Kant asupra păcii veşnice. · 

Că militarii au fost rareori pacifişti e lesne de înţeles . Războiul e meseria 

Io~. Se cunoaşte vorba ma~eş~lului Moltke că pacea eternă e un vis, şi nici 

~acar unul frumos. (O utopie ŞI nici măcar una frumoasă) . Da.r ca orice reflexie 

ş1 aceasta poate fi întoar,să. Oare războiul etern ar fi un vis frumos? Mai frumos 

decât p~cea eternă?Noi, martorii acestui ·al doilea războiu mondial, şi Titulescu 

a fost ŞI el un asemenea martor îndurerat, putem judeca mai bine decât cei ai 

celor precedente cât e de frumos războiul. Cred, însă, că chiar Moltke dacă ar 

fi apucat, nu actualul, ci chiar numai precedentul âzboi nu ar mai fi menţinut 
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butada sa. Cel mult, afirmaţia lui, văzută în perspectiva timpului , arată că 

noţiunile de război şi pace sunt şi ele supus~ evoluţiei, ca şi toate noţiunile 

sociale, economice şi mai ales politice. 

De altfel istoria războiului ne arată că nici el n-a fost mereu la fel, deşi 
' 

s-a redus totdeauna la o încăierare în care beligeranţii voiau să-şi impună unul-

altuia, voiau, reciproc, să dicteze adversarului legea. 

Se citează mereu definitia pe care a dat-o războiului Klausewitz, clasicul 

filosof g~rman al războiului, că acesta, adică războiul, nu este dl':cât continuarea 

politicii cu alte mijloace. În realitate, Klausewitz s-a exprimat într-un mod 

mai complicat şi care îngăduie astăzi o interpretare mai apropiată de politica 

pacifistă pe care au preconizat-o Liga şi principalii ei conducători, dintre care 

Titulescu a fost, cu siguranţă, unul din cei mai de frunte protagonişti. 

„Eu susţin :- spune Klausewitz ...,. că războiul nu este altceva decât o 

cpntinuare a raporturilor politice cu intervenţia altor mijloace.. . că doar nu 

încetează, odată cu schimbul de note diplomatice, condiţiunile de viaţă ale 

diferitelor popoare şi guverne ... Nu este, oare, războiul numai un mod deosebit 

de exprimare prin scris şi vorbă a gândirii lor? E drept că acest mod de exprimare 

are gramatica lui proprie, deşi nu propria lui logică ... De vreme, însă, ce războiul 

aparţine politicii, el trebuie să ia caracterul acesteia. Pe măsură ce ea devine 

mai grandioasă, mai puternică, devine tot aşa şi războiul. Şi el se poate urca 

· până la acea înălţime unde capătă forma sa absolută". 

Ajuns, însă, la acest apogeu, războiul se reduce singur la absurd. Noi 

martorii acestui din urmă şi, să sperăm: ultim război, o putem '.'edea. Titulescu 

şi alţii asemenea lui au întrevăzut, au prevăzut aceasta de mult. Ei n-au voit să 

lase ca lucrurile să ajungă până acolo unde proporţiile, violenţa şi urmările 

catastrofale ale războiului conving pe toţi şi chiar pe cei mai încăpăţânaţi 

partizani ai ideii eternităţii, inevitabilităţii şi chiar indispensabilităţii războiului 

de absurditatea: lui. De ce asemenea convingeri politice pacifiste nu s-au impus, 

oare, mai de mult? 
Explicaţia trebuie căutată în faptul că până la trecutul război războaiele au 

avut mai mult caracter local, în luptă fiind mase restrânse de oameni, de-a-dreptul 

lovite fiind porţiuni minime ale naţiunilor încăierate. 

E destul să ne amintim că, de exemplu, campania lui Napoleon I în Rusia 

nu s-a desfăşurat pe fronturi de sute, de mii de kilometri , ca cel de acum şi 

toată acea grande armee care a uimit lumea şi a avut un stărşît atât de tragic nu 

a numărat decât vreo 6-700 . OOO de oameni, recrutaţi în diverse ţări ale Europei 

occidentale şi centrale. 
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După bătălia de la Moscova, pe care Napoleon a numit-o „cea mai 

glorioasă, cea mai dificilă şi cea mai onorabilă acţiune de război pentru Gali, 

de care pomeneşte istoria antică şi modernă", Napoleon scria socrului său, 

împăratul Francisc I al Austriei şi evalua numărul trupelor ruseşti care au luat 

parte la bătălie la, mari şi laţi, 120-BO.OOO de oameni . 
La Sedan, unde germanii au învins pe Napoleon al III-iea şi au pus temelia 

imperiului german modern , francezii au avut în total 135 .000 oameni, iar 

germanii, după cele .mai largi calcule, 220.000 . E destul să comparăm aceste 

cifre cu cele ale celor două războaie mondiale ai căror martori suntem noi, 

când fronturile ce se înfruntă se întind pe mii de kilometri şi forţele ce se 

ciocnesc se numără cu milioanele, pentru ca să ne dăm seama că evoluţia 

războiului, a ajuns în faza în care el se reduce singur la absurd . 
Mă simt ispitit să intercalez aci un citat care arată că, în raport cu forţele 

ce mobilizează astăzi războiul, apar ridicole forţele mobilizate în războaiele. 

trecute. În Ianuarie 1812, când Napoleon începe pregătirile pentru marea 

campanie din Rusia, el scrie prinţului de Neuchatel: ,,Intenţia mea este să am 

2 . O 16 care. Patru batalioane de care ţărăneşti, având 2. 4 24 care; patru batalioane 

cu 1.224 care trase de boi; un batalion cu 306 care trase de boi, rechiziţionate 

în regatul italian; total general şaptesprezece batalioane cu aproape 6.000 de 

care, putând încărca între 110-120 chintale ( 6 . OOO kg.), ceea ce ar face un 

milion de raţii de făină, suficiente pentru a aproviziona cu pâine o armată de 

200.000 de oameni timp de două luni". 
Nu apar, oare, aceste cifre ridicole pe lângă imensele mase de vehicule 

terestre, maritime şi aeriene ce trebuiesc în războiul actual, uneori într-o mică 

parte a unuia din fronturile întinse din Răsărit, Apus , Nord şi Sud, pe care s-ar 

intenţiona o ofensivă? 
De altfel cifrele mari ce se învăţau în şcoli cu privire la războaiele din 

antichitate şi evul mediu chiar, au fost mult exagerate şi sunt exagerate şi astăzi . 

Profesorul Hans Delbrtick, care s-a ocupat mult cu istoria războaielor, s-a 

aplicat şi a reuşit să arate că cu cât ne depărtăm în trecut războaiele s-au dat 

între armate mai puţin numeroase. Nici mărimea fronturilor de bătaie; nici 
mijloacele şi posibilităţile de transport , nici, mai ales, posibilităţile de 

aprovizionare nu ar fi îngăduit ca operaţiuni militare să se fi făcut cu un număr 

atât de mare de trupe cum menţionează legenda şi, de ea influenţaţi, unii istorici. 
Cu dezvoltarea tehnicii, nu numai a celei militare, ci mai ales a celei 

civile, cu perfecţionarea căilor şi mijloacelor de comunicaţie, cu creşterea 
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populaţiei diferitelor ţări, cu scurtarea diferenţelor dintre state şi conti~ente s-au 

mărit şi proporţiile războiului în mod vertiginos, până la monstruozita~e. 
Celebra vorbă a lui Heraclit, des citată de militarişti, că „Răzb01ul este 

tatăl tuturor lucrurilor" e redusă şi ea acum la · absurd. De fapt , cunoscătorii 
filosofiei lui Heraclit traduc că „Lupta (nu războiul) e părintele tuturor 

lucrurilor", ceea ce a recunoscut şi Titulescu, şi relevă tot textul frazei, din 

care dictonul menţionat e „Lupta e tatăl tuturor lucrurilor, pe unii îi face zei, 

pe altii oameni, pe unii sclavi, pe alţii liberi". . 
'Lupta în vremea noastră - cum a spus şi Titulescu în peroraţi~ s~ de la 

Berlin - ,nu implică numaidecât războiul. Ea se poate da pe terenul ideilor, al 

opiniilor, al concepţiilor, ea poate fi o emulaţie, un imbold spre mai bine, spre 

superior, cum a arătat Titulescu, care nu contenea să repet:, că, deasupra 

prejudecăţii utilităţii războiului, stă lupta pentru stârpirea lui. In zilele noastre 

şi după experienţa ultimelor două războaie mondiale şi, mai ales, după ac~ea a 

acestui din urmă, ai căror martori şi victime suntem, s-a dovedit în mod evident 

că chiar dacă a fost în decursul istoriei un factor de progres, războiul este în 

vr~mea noastră un factor distrugător de civilizaţie , care dă omenirea 

materialmente şi moralmente cu decenii, cu secole înapoi. 

XXI 

Poate că am făcut unele digresiuni prea lungi. Dar mărturisesc că, scriind 

aceste rânduri, aveam sentimentul că vorbesc cu Titulescu, care aşa gândea , în 

intimitatea sufletului său, după cum a arătat conferinţa ce a rostit la Ber~in, 
după cum au putut şti cei care au avut norocul să primească vreodată, între 

patru ochi, confidenţele gândirii sale profunde , asupra căreia el păstra, în genere, 

o mare discreţie, probabil fiindcă ştia ce puţin accesibile erau deducţiunilor 
sale logice, făcute oarecum in abstracto, adversarii săi şi chiar unii din prietenii 

săi. El se mulţumea să exteriorizeze strict atâta cât îi apărea necesar pentru 

scopul politic ce urmărea să realizeze pe moment. Dar el era conştient că drumul, 

nu spre pacea eternă, dar chiar cel spre pacea, vorba lui Neville Chamberlain : 

for our time, este presărat de mine, de curse, de bariere , pentru evitarea cărora 
el şi contemporanii săi, de o părere cu dânsul, trebuiau să cheltuiască tot ce 

aveau mai bun ca talent, inteligenţă şi abilitate. 
Mâine, când gândurile intime ale lui Titulescu şi ale comilitanţilor săi 

, vor deveni bun comun, lucruri de la sine înţelese, banalităţi chiar, oamenii se 
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vor mira de ce a fost nevoie ieri de atâta abili 

lansa numai bucată cu bucat ·av B c: tate pentru a le ascunde şi a le 

V 
• a vor 11 supraîntele ( · f: · 

luptatorilor pentru pace d . · . V • P .I care vor ace o unputare 

Poate se vor găsi unii futel:;:r~;: ~~ ~\I~sat dintr-~dată ~ot gândul lor.. . 

un scriitor, un diplomat ~i un· om olit;c i~. e ege deoseb1rea dmtre . un filosof, 

che~at să pună în practică, să cauf e a re' ~ntre cel ~are ~r~pu~~ şi cel care e 

reahtăţi; luptându-se cu ele înfrân A d tza ,. pe cat p~s1bil, ţmand seamă de 

făcut doar parte Titulescu! ' . gan u- e. Dm categona acestora din urmă a 

Totuşi, dacă mă gândesc bine idealistul . d . . . 

realistului . Nu în politica internati;nală A . a pre om.ma~ 1~ Titulescu , asupra 

ştiut să îmbine de minune cee . . c1 nu. a comis mc1 o greşeală. Aci a 

. . a ce a crezut bme ce a vo·t 
pos1b1l. Dar în ce priveşte politica : t V _ ' .· 1 , cu ceea ce era 

Patriot fără rezervă şi ta V m_ ema nu a fost t?tdeauna în realitate. 

po. litici tot aşa. El n-a socotitarcaav eazitfiare, e~b~l socotit pe toţi .fruntaşii noştri 
. . r 1 pos1 1 · ca ,pentru V 

• 

mterese ş1 ambiţii de politică internă de a . . . m~runte , . meschme 

externă, ceea Ce era O conditie vit }v p rvemrve, e1 ar putea Jertfi dm politica 

despre influenţa moravurilo~ poli~:/::tru ţara. Ceea c~ s~usesem lui Duca 

mai adevărat decaAt s fi gleze asupra Im T1tulescu era mult 
-ar putut crede d V 

postul din Londra pentru a veni în t V ' u~a ce acesta a r~nunţat totuşi la 

din experienta anilor s::;; d . . ,~ra, ca sa asume portofolml externelor iar 

• • , . c.u e m1rustenat el n-a înteles d d - . . ' 
politică era şubredă d V 

• • , , n-a e us ca s1tuat1a lui 

A , .aca nu era veşmc prezent . t . b '. 

(mtre politicieni se zicea · lucrătur·l ") . pen ru ~ corn ate acţmnea 
" . · " . i e ce urma contra lm. 

Cand a fost demis apoi într-un mod ca l . . 

urâtului gest decât i-a căşuna; vreo scădere l _re .a OVIt mm mu~t pe aut_orii 

P.entru Adevărul" d' · . Ul Titulescu, am sens un articol 
" m care cenzura a supnm t V l · 

să-l'repet aci pentru ca să se vad- a ~rmatoru pasaJ pe care vreau 

N " ' . . . " . - a ce.nu se admitea să fie publicat atunci· 

" u mcape mc1 o mdoiala - scnam eu - - al' . . . . 

nu numai în îndepărtarea lui Titulescu d I d ca iaţ1 ş1 adversari vor vedea , 

ales în modul cum s e a epartamentul externelor dar mai 
-a operat ea un act de se · fi · ' . 

de politica internă a.Ro " · · s' mm caţie care trece mult dmcolo 
man1e1. e va crede anum V t b " 

politica externav a Ro " · · e ca es e vor a de a mdruma 
· · mamei pe o nouă cale Şf -

puţin probab.il, cu cât este mai puţin po.sibil;' . . iu ca aceasta este cu atât mai 

Aşa m1 s-a părut atunci , că o schimbare li .. . . . . " . . 

era numai neprobabilă, ci chiar imposibilă ~po ::icn exter~e a Romaniei nu 

mod drastic că m-am înşelat Dar . · . nto" avea s~ dovedească, în 

cetit avându-se mereu în min~e că ae: ~~ sc:ia~ I,? acel articol , care trebuie 

o feri de foarfecele .. . . e uit sa cantaresc fiecare frază pentru a 

cenzum , ma1 scnam deci în acel articol> . 
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„Că d-l Titulescu, nu mai este la conducerea politicii externe a României 

ar avea, în tot cazul, o mare importanţă, dar că d-l Titulescu a fost scos din 

guvern de o manieră despre care cel mai puţin lucru ce se poate spune este că 

nu a fost elegantă, ar putea să aibă consecinţe nu numai pentru noua formaţiune 

ministerială a d-lui Tătărescu. Lumea se va întreba , şi, cu drept cuvânt a şi 

început să se întrebe,. de ce a fost necesară o asemenea procedare. E drept că d-l , 

Titulescu nu a voit să se coloreze politic. Nu pentru că nu ar fi avut ideile şi 

sentimentele sale, dar pentru că era convins că politica externă a ţării, şi aşa 

destul de dificilă în împrejurările de atunci, trebuie să rămână în afara luptelor 

interne. Şi fiindcă socotea că, pentru a o putea ţine în afară de aceste lupte , 

titularul afacerilor externe trebuie să se ţie în afara partidelor" . 

Şi continuam : ,,Atitudinea aceasta poate fi discutată şi ~ste discutabilă, 

în primul rând, fiindcă politica externă este în funcţie de politica. internă, aceasta 

din urmă putându-o încurca , îngreuia şi chiar sabota " . 

Puneam deci aci degetul pe un punct în care realismul lui Titulescu nu a 

fost destul de lucid, destul de abil. Cred, din anumite afirmaţii ce făcuse de 

multe ori în prezenţa mea, că această lipsă de realism a fost voită, forţamente 

inevitabilă, căci Titulescu socotea că prezenţa lui în străinătate era mereu 

necesară, în tot cazul mai necesară decât participarea lui activă la sterpele 

lupte dintre politicienii noştri, cărora li s-a alăturat, în cele din urmă, din 

nefericire şi pentru el şi pentru ţară, şi Carol al Ii-lea . 

Dar înlăturarea lui Titulescu nu ar fi fost chiar atât de uşoară, dacă el nu 

ar fi fost departe, nu numai de ţară, dar şi de cele ce se petreceau în politica 

noastră internă. 

Oricum , în articolul din care am reprodus mai sus, eu mai scriam : 

,,Rămâne fapt că părerea, convingerea d-lui Titulescu a. fost în tot timpul că, 

atât timp cât este şi va fi ministru de externe , trebuie să se ţinl de o parte şi în 

afara luptelor şi pasiunilor politicii noastre interne , ceea ce revine la a spune : 

în afara luptelor şi pasiunilor de partid. 

„În asemenea condiţii, modul cum a fost scos Titulescu din minister, nu 

se poate să nu dea loc la · comentarii şi interpretări care , cum am spus, nu pot 

folosi nici celui de al doilea minister Tătărescu, nici politicii noastre externe . 

D-l Titulescu a fost un fidel servitor al intereselor acesteia . Dacă uneori a avut 

de criticat politica internă a guvernului , şi chiar a pus condiţii, - apoi numai 

fiindcă, în deplină cunoaştere a situaţiei externe şi în deplină cunoştinţă a 

poziţiunii României , a socotit că aceasta este necesar , indispensabil. Unde nu 

a fost în j oe politica externă, adică supremele interese ale Statului, d-l Titulescu 
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n-a intervenit, nu a criticat nimic, ba a observat o pasivitate din care unii prieteni 
i-au făcut chiar un reproş" . 

Şi încheiam acest articol astfel: ,,Fostul ministru de externe şi-a rezervat 
acţiunea sa. Nu este oportun şi nici posibil să se prevadă ce va face. Dar cine îi 
cunoaşte temperamentul, nu se poate să nu se presupuie că va reacţiona . Atâta 
se poate bănui, că ieşind de la externe d-l Titulescu ·va regăsi drumul spre 
politica internă, pe care, poate, nu ar fi trebuit să-l părăsească. Apariţia lui însă 
în arena politicii interne va da acesteia o întorsătură ale cărei consecinte nu 
vor putea fi decât foarte importante". ' 

XXII 

Mărturisesc că pe când scriam aceste rânduri mă gândeam, eram convins, 
că, regăsind drumul spre politica internă, Titulescu va aduce democratiei române 
tot aportul personalităţii sale, al capacităţii sale, al talentului său. Om politic 
în afacerile externe, nu puteam bănui că va deveni politician în cele lăuntrice. 
Va rămâne momentul trist al vieţii sale, nu eliminarea lui nedelicată din guvern, 
ci modul ultimei sale apariţii în politica ţării, în arena publică. Vorbesc de 
candidatura lui la ultimele alegeri, când, în loc de a ridica terenul de luptă la 
nivelul său, a scoborât acest nivel la acela întristător al „ ţigăniei" ce deveniseră, 
tot mai mult, luptele noastre politice. 

Această cădere m-a durut adânc pe mine, care-l apreciasem şi-l iubisem. 
Ea a devenit vizibilă, mai ales, prin faimosul articol apărut în „ Universul" şi 

prin care se scuza faţă de acel curent, aşa zis nou, a cărui combatere, a cărui 
repudiere, oricine îl apreciase şi-l admirase cu bună credinţă era îndreptăţit s-o 
aştepte de la Titulescu, fiindcă ar fi fost pe linia întregii sale politici externe, a 
tuturor convingerilor sale, pe care le proclamase şi le pusese în practică la 
Ligă, în Vestul Europei . 

De altfel, acestui articol din „ Universul" îi lipseau toate caracteristicile 
temperamentului, gândirii şi stilului lui Titulescu. Nimic din această unghie 
vizibilă, nu trăda pe leul care o semnase . Dacă mă gândesc bine astăzi, mă 
întăresc în convingerea că acel articol oportunist nu a fost opera lui, ci a unui 
compromis. Cu sine însuşi şi cu anumiţi prieteni ce roiau în jurul lui şi căutau 
să-l atragă spre un anume partid, cel naţional ţărănist, al cărui şef comisese şi 

el greşeala de a încheia un pact cu Garda de Fier, cu viitorii legionari, de · care 

nimic nu lega partidul, dar pentru care şeful, adică d-l Maniu, pare să fi avut o 

indulgentă simpatie . 
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Dar apariţia aceasta a lui Titulescu pe scena politicii noastre interne a 
fost să fie ultima. Va fi o greşeală dacă vreodată cineva îl va judeca după ea. 
Acum se odihneşte în pământul Franţei înfrânte pentru moment. Dar va veni, 
sunt convins, ziua, când ţara marii revoluţii va sfărâma cătuşele ce i le-a pus 
barbarul învingător. Şi sper că atunci va fi venită şi ziua când o Românie, 
liberată şi ea, va readuce în ţară ce a fost muritor din acest mare şi nobil fiu al 
ei, a cărui politică înaltă, idealistă, va fi biruit într-o omenire sângerândă din 
mii de răni, dar salutând soarele libertăţii răsărind din nou în mai puternică 

strălucire. · 
Criteriul, însă, după care va trebui judecat Titulescu va rămâne politica 

lui externă, a cărei înaltă valoare şi însemnătate a proclamat-o şi recunoscut-o; 
la vremea ei, opinia internaţională, care, după o frumoasă vorbă a lui Leon 

Blum, este prima formă a posterităţii. 
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