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ACASĂ, ÎN LANCRĂM,  

DESPRE DIPLOMAŢIA LUI LUCIAN BLAGA 

 

Nu l-am cunoscut direct pe Lucian Blaga. Ca şi pe atâţia 

alţi savanţi ai României. Eram poate prea tânăr ca să mă pot 

apropia de el, era prea departe de Bucureşti, exilat într-o chilie 

a Bibliotecii Universitare din Cluj, unde supravieţuia 

necunoscut de tinerele generaţii; îndeplinea o obligaţie mult 

sub pregătirea sa şi dimensiunea de enciclopedist, dar continua 

să gândească şi să scrie. Asemenea celor născuţi în anii ’40, 

aveam să aflăm despre cel mai mare filosof român al secolului 

20 abia în a doua jumătate a anilor ’60. Pas cu pas, ca atâţia 

alţii, i-am parcurs unele din cărţi, nu cu uşurinţă, căci 

pregătirea mea unidimensională era departe de a-i pătrunde 

gândirea şi opera. Eram însă bucuros că într-o etapă de 

oarecare deschidere i se lăsa lui Lucian Blaga posibilitatea să 

ajungă din nou la cititorii săi şi noi ne puteam împărtăşi din 

creaţia lui, fără frica de a fi pedepsiţi pentru accesul nepermis 

la „literatură subversivă―. 

Mi-aduc şi azi aminte cum, în anii 1964–1965, intrând 

în Ministerul Afacerilor Externe, la Oficiul de Studii şi 

Documentare, unde aveam să lucrez la pregătirea şi editarea 

primului volum de documente privind opera politico-

diplomatică a marelui nostru compatriot, Nicolae Titulescu, 

colega mea, delicata şi erudita Ileana Băncilă, pe care birocraţia 

ministerului n-a acceptat-o decât prea puţin timp, comiţând un 

act de nedreptate, mi-a dăruit un volum al lui Lucian Blaga dat 

cu autograf tatălui ei, învăţatul Vasile Băncilă, al cărui destin a 

fost şi el marcat de toate rigorile unui regim în care 

represiunile împotriva oamenilor de cultură s-au asociat 

represiunilor împotriva foştilor oameni politici. După atâţia şi 
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atâţia ani, nu pot uita emoţia cu care l-am mângâiat şi grija cu 

care l-am aşezat în biblioteca mea, pentru ca mai târziu să-l 

dăruiesc fiului meu. 

În drumurile mele către Transilvania, am inclus mai 

totdeauna, ca pe o datorie, un popas de o clipă la Lancrăm. 

Aveam spre sfârşitul anilor ’70 o maşină personală şi nu mai 

depindeam de mersul trenurilor sau de bunăvoinţa celor care 

mă puteau aduce acolo. Am fost de atunci, aproape an de an, la 

mormântul lui Lucian Blaga, încercând o stare de emoţie pe 

care n-am trăit-o prea des, deşi viaţa mi-a oferit şansa să ajung, 

în diverse locuri ale lumii, în faţa unor morminte ale unor papi, 

împăraţi, regi, ale unor celebrităţi ale artelor şi ştiinţelor din 

timpuri şi locuri atât de diferite. Nu ştiu dacă Lucian Blaga a 

lăsat prin testament dorinţa de a fi înmormântat aici, dar, 

oricum, era locul cel mai potrivit, rămânea pentru eternitate 

acasă, în pământul românesc, dincolo de vâltoarea marilor 

oraşe şi orgoliul marilor cimitire, aici, într-un sat românesc din 

Transilvania, alături de părinţii săi, alături de toţi ai săi, sub 

streaşina vechii biserici a cimitirului care le apără somnul de 

veci şi le găzduieşte slujbele de pomenire. Am căutat să induc 

copiilor mei – Victor Iulian şi Ana Maria –, aşa cum a făcut-o şi 

tatăl meu, datoria de a ne pleca frunţile în faţa marilor 

înaintaşi, pe a căror tâmplă se sprijină însăşi ţara. Altădată, 

pelerinajul tinerilor, elevi sau studenţi, la mormintele celor ce 

au fost, era o obligaţie morală pe care mentorii acestora o 

cultivau cu grijă, făcând să se transmită din generaţie în 

generaţie această memorie intelectuală. Acum... 

* 

Am parcurs, din anii 1964 până în prezent, mii de 

documente de arhivă privind politica externă a României în 

perioada interbelică, marile sale figuri şi, înainte de toate, aceea 
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a lui Nicolae Titulescu. Cercetările mi-au adus sub ochi 

documente din cele mai diverse, memorandumuri, rapoarte, 

telegrame, scrisori, interviuri, declaraţii etc. etc. 

Miile de ore petrecute în Arhiva Diplomatică a 

Ministerului Afacerilor Externe mi-au adus în faţa ochilor şi 

varii înscrisuri din timpul misiunilor lui Lucian Blaga la 

Varşovia, Praga, Berna, Viena, Lisabona. 

Aşa am descoperit şi relaţiile profesionale şi personale 

ale „Patronului― diplomaţiei româneşti cu colaboratorii săi. 

Lucian Blaga era unul dintre aceştia, nu cel mai 

pregnant profesional, sub raport diplomatic, dar, cu siguranţă, 

cel mai doct, cel mai prestigios din punct de vedere intelectual, 

cel mai modest, cel mai lipsit de veleităţi, un om care a fost 

totdeauna străin intervenţiilor pentru avansare sau, cu atât mai 

mult, jocurilor subterane. 

Nicolae Titulescu l-a apreciat pe Lucian Blaga, iar acesta 

l-a divinizat pe Nicolae Titulescu. 

Pentru cei ce ar fi tentaţi să pună o asemenea apreciere 

sub semnul întrebării, crezând că este vorba de o relaţie de 

subalterneitate, precizez că elogiul cel mai călduros adus de 

Blaga lui Titulescu datează din 23 noiembrie 1945, când fostul 

ministru de Externe trecuse în nefiinţă. 

* 

Două lucrări dedicate diplomatului Lucian Blaga – una 

semnată de Constantin I. Turcu şi alta de Pavel Ţugui – mi l-au 

apropiat şi mai mult, permiţându-mi cunoaşterea unei laturi a 

activităţii sale care a rămas în afara preocupării multor 

intelectuali interesaţi doar de filosofia, lirica, eseistica şi 

memorialistica sa. 

Atunci când m-am aflat la Editura Enciclopedică, ca 

redactor şef, am dat o mână de ajutor lui Constantin I. Turcu la 



 8 

apariţia lucrării Lucian Blaga sau fascinaţia diplomaţiei, tipărită 

în 1995. 

Gândeam atunci, ca şi acum, că rămân nu puţini oameni 

de cultură, scriitori sau nu, precum Dimitrie N. Ciotori, 

Dimitrie Drăghicescu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Marcel 

Romanescu, Aron Cotruş, Iosif Igiroşianu – şi nu am pomenit 

decât câţiva din perioada interbelică, fără a uita în niciun fel pe 

înaintaşii lor, care se află la începuturile diplomaţiei româneşti 

de după Unirea din 1859 – care îşi aşteaptă paginile evocatoare 

ale „trecerii― lor prin diplomaţia românească. Mă reîntorc o 

clipă la lucrarea dedicată lui Lucian Blaga, apărută la Editura 

Enciclopedică. În zilele apariţiei sale, Constantin Turcu îmi 

dădea următoarea dedicaţie: „Domnului George G. Potra, cu 

preţuire şi mulţumiri pentru concursul dat la apariţia acestei 

cărţi―. 

La peste 15 ani de la apariţie, lucrarea lui Constantin I. 

Turcu – prima monografie consacrată activităţii diplomatice a 

lui Lucian Blaga – îşi păstrează interesul, nu doar pentru 

prioritatea ei, ci şi pentru onestitatea şi echilibrul tratării 

tuturor segmentelor acestei activităţi, pentru documentarea 

solidă şi pentru judecăţile pertinente, în ciuda oricăror posibile 

amendări vizând minusuri de informaţie sau evaluări care, dacă 

nu sunt, în fond, greşite, solicită completări şi nuanţări. 

În acelaşi an, 1995, eruditul Pavel Ţugui a dat 

publicităţii, la Editura Eminescu, cele trei volume ale lucrării 

sale Lucian Blaga. Din activitatea diplomatică (rapoarte, 
articole, scrisori, cereri, telegrame). Anii 1927-1938, prin care a 

introdus în circuit public peste 1.000 pagini-document, 

esenţiale pentru cunoaşterea operei diplomatice a marelui om 

de cultură. Studiul său, completat de informaţii şi note de 

inestimabilă valoare, de negăsit în altă parte – şi care poate s-ar 
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fi pierdut dacă editorul acestor volume nu ni le-ar fi pus la 

dispoziţie – marchează un pas substanţial înainte în demersul 

de a ni-l apropia pe „diplomatul Lucian Blaga―. 

Împrejurări şi condiţionări pe care le cunosc doar parţial 

şi pe care, oricum, nu vreau să le comentez, l-au împiedicat pe 

Pavel Ţugui să editeze şi să comenteze documentele Lucian 

Blaga aflate în Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor 

Externe. Este o certitudine faptul că multe din elaboratele 

diplomatului Lucian Blaga se aflau în anii ’90 în Arhivele 

Naţionale Istorice Centrale, dar tot atât de cert este faptul că – 

aşa cum menţiona Pavel Ţugui – aici nu se înregistraseră şi 

prelucraseră arhivistic acte din perioada funcţionării lui Lucian 

Blaga la Varşovia şi Lisabona. În consecinţă, rămâne ca un 

tânăr cercetător să se aplece asupra acestor fonduri din Arhiva 

Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe şi să le publice 

conform tuturor normelor ştiinţifice, rezolvând, aproape 

exhaustiv, obligaţia salvării prin publicare a tuturor 

documentelor privind activitatea lui Lucian Blaga pe tărâmul 

diplomatic. Dacă nu risc să afirm că o asemenea întreprindere 

ar epuiza şi valorifica toate înscrisurile de referinţă din acest 

segment publicistic şi temporal – memorialistica 

contemporanilor săi putând îmbogăţi perspectiva şi preciza 

împrejurările – ţin totuşi să subliniez caracterul imperios şi 

urgent al salvării, prin punerea pe suport electronic şi prin 

publicarea acestor pagini. 

În 2008, au văzut lumina tiparului, la Casa Cărţii de 

Ştiinţă, însemnările memorialistice ale soţiei scriitorului, sub 

titlul Cornelia Blaga-Brediceanu, Jurnale 1919; 1936-1939, 
1939-1940; 1959-1960, ediţie îngrijită şi comentată de Dorli 

Blaga. În ciuda marilor fracturi şi discontinuităţi, paginile 

Corneliei Blaga încorporează multă informaţie despre 
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diplomatul Lucian Blaga, despre misiunile sale la Viena, Berna, 

Lisabona. O nouă monografie consacrată diplomatului va 

trebui să apeleze la aceste înscrisuri care aduc precizări privind 

cauzele şi împrejurările în care au avut loc trecerile de la o 

misiune la alta, tensiunea conflictuală din unele ambasade, 

întâlnirile cu unele personalităţi politice şi diplomatice din 

respectivele ţări, împliniri şi dezamăgiri, ingratitudini sau 

intrigi care l-au rănit. Notele şi comentariile semnate de Dorli 

Blaga facilitează şi completează înţelegerea paginilor din 

Jurnalele mamei sale. Când mi s-a cerut să îngrijesc acest 

volum, ce adună comunicările susţinute la Lancrăm, la 7 mai 

2010, am avut tentaţia să forţez cadrul bine determinat şi să 

includ între deopotrivă coperţile acestei cărţi Jurnalele 

Corneliei Blaga-Brediceanu, precum şi notele şi comentariile 

(Addenda) lui Dorli Blaga. Că până la urmă n-am făcut-o aşa 

cum am fost tentat este de la sine înţeles. Sunt sigur că atunci 

când veţi parcurge paginile trimise de Lucian Blaga de la 

Varşovia, Berna, Praga, Viena, Lisabona veţi apela, corelativ, la 

însemnările memorialistice ale Corneliei Blaga-Brediceanu şi la 

notele-comentarii ale lui Dorli Blaga, fără a lăsa deoparte şi 

paginile de corespondenţă ale actorilor interesanţi şi interesaţi 

din acest subiect. 

* 

Nu fac aici – nici măcar nu voi încerca – un excurs 

biobibliografic pentru a trece în revistă demersurile ştiinţifice 

sau doar publicistice privind anii trăiţi de Lucian Blaga în şi 

pentru diplomaţia românească. 

Dar ţin cu tot dinadinsul să subliniez că Fundaţia 

Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi 

Relaţii Internaţionale au introdus în demersurile lor evocatoare 

sau analitice locul şi rostul lui Lucian Blaga în diplomaţia 
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românească. În prezenţa a numeroși ambasadori români, a zeci 

şi zeci de alţi diplomaţi, cercetători din mediul academic şi 

universitar român, a unor reprezentanţi ai mass-media, în 2009 

şi 2010 cele două instituţii au găzduit comunicările: Alexandru 

Căpuşan, Lucian Blaga – diplomat (la 20 noiembrie 2009) şi 

Pavel Ţugui, Lucian Blaga şi politica externă a României în 
perioada interbelică (30 septembrie 2010). 

Dorli Blaga a fost alături de noi în toamna anului 2009, 

dăruindu-ne o oră de seducător „taifas― pe marginea volumului 

de memorialistică al mamei sale. 

Va rămâne ca un moment de neuitat această prezenţă 

pentru toţi cei ce au fost atunci în Casa Titulescu, care 

găzduieşte, de 20 de ani, crema diplomaţiei româneşti din a 

doua jumătate a secolului trecut, cei prezenţi mulţumindu-ne 

pentru readucerea lui Lucian Blaga sub reflectoare, reafirmând 

drepturi similare pentru Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Aron 

Cotruş, Matila Costiescu Ghika, Elena Văcărescu, V.V. Pella, 

Marcel Romanescu ş.a. 

Am înscris ca un eveniment şi întâlnirea cu Pavel 

Ţugui. În aproape 90 de minute, nonagenarul nostru 

conferenţiar, luând titlul comunicării sale doar ca un pretext, 

ne-a vorbit, stând în picioare, coerent, arhitectural, doctoral, 

dar nu rece, despre avatarurile lui Lucian Blaga, din care 

guvernanţii români au făcut un Proscris, ca şi din alte mari 

nume ale culturii româneşti. 

* 

Dacă nu greşesc, în primele zile ale lunii martie 2010, 

am primit la Casa Titulescu, în biroul „Patronului―, pe domnii 

Gheorghe Maniu şi Constantin Şalapi, într-o misiune de 

bunăvoinţă, solicitându-mi concursul Fundaţiei Europene 

Titulescu pentru organizarea unei sesiuni de comunicări 
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dedicate diplomatului Lucian Blaga. Nu pot să spun că am fost 

total surprins, având un semnal în acest sens, atât din 

Transilvania, cât şi din Bucureşti. De astă dată, era vorba de un 

apel concret şi expres, pe care nu-l puteam refuza, cu atât mai 

mult cu cât demersul la care eram solicitat să contribui se 

înscria într-un Festival internaţional Blaga, şi anume cea de a 

XXX-a ediţie, jubiliară. 

Am contactat atunci câţiva cunoscuţi, diplomaţi, 

literaţi, istorici, membri ai Fundaţiei Europene Titulescu, şi  

mi-am pus în exerciţiu tot farmecul pentru a-i convinge să lase 

de-o parte alte preocupări pentru a fi alături la ceea ce avea să 

fie o premieră. Dintru început am intenţionat ca pentru 

comunicările consacrate prezenţei lui Lucian Blaga în una sau 

alta din zonele traversate în cei peste 15 ani, să apelez la 

diverse personalităţi care au păşit, într-un fel sau altul, pe 

urmele Maestrului. 

Pentru Varşovia, am apelat la Nicolae Mareş, polonist 

de marcă, diplomat de carieră, autor a numeroase studii şi 

lucrări dedicate istoriei Poloniei, relaţiilor româno-polone, al 

unei monografii de referinţă consacrată Papei Ioan Paul al II-

lea şi al unor traduceri din proza şi lirica poloneză. 

L-am solicitat pe istoricul Alexandru Popescu, care a 

lucrat câţiva ani buni în capitala Austriei, unde a gestionat şi 

Centrul Cultural Român, autor al unor microstudii, reunite 

într-un volum interesant, despre prezenţele româneşti pe 

parcursul a câtorva secole la Viena, să conferenţieze despre 

Lucian Blaga. 

N-am avut acelaşi noroc când am căutat un colaborator 

pentru Berna, cei care ar fi putut-o face fiind plecaţi pe alte 

meleaguri sau neajunsuri temporare, ţinând de sănătate sau de 
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probleme familiare, punându-i în imposibilitate de a răspunde 

pozitiv. 

Ion Floroiu, diplomat de carieră, care a lucrat în spaţiul 

lusitan, încheindu-şi activitatea ca ambasador în Brazilia, ni s-a 

alăturat spontan şi cu sinceritate pentru a aduce în prim-plan 

momente din prezenţa lui Lucian Blaga la Lisabona. 

Maestrul Ion Brad, poetul, prozatorul, memorialistul, 

timp de 9 ani ambasador al României la Atena, mesager al 

culturii române în Grecia şi al culturii neo-greceşti în 

România, a vibrat în mod firesc la invitaţia de a ni se alătura. 

Scriitorul George Corbu, autorul unor pagini de mare 

interes privind diplomaţia culturală din secolul XX, ne-a 

propus un arc de cerc temporal în care Lucian Blaga îşi caută 

urmaş în alte personalităţi româneşti. 

Personal, aşteptam demult să aduc în atenţia publicului 

câteva pagini despre relaţia Titulescu–Blaga, mai ales după ce 

publicasem, de astă dată adnotat şi comentat, memorabilul 

discurs Nicolae Titulescu rostit de Lucian Blaga, la 23 

noiembrie 1945, la Cluj.  

Aşa fiind, cea de a XXX-a ediţie a Festivalului 

internaţional „Lucian Blaga― a găzduit, pe parcursul a două zile, 

7–8 mai 2010, la Lancrăm, Sebeş, Alba Iulia, un ansamblu de 

manifestări, temele dominante fiind: Lucian Blaga – valenţele 
europene ale diplomaţiei româneşti şi Posteritatea blagiană. 

Fundaţia Europeană Titulescu s-a alăturat, constructiv şi 

concret, organizatorilor locali, asumându-şi tematica şi 

conferenţiarii de la prima secţiune, care a abordat, în premieră, 

activitatea diplomatică a marelui dispărut. 

Au venit în acest scop, la Lancrăm, pentru a susţine 

comunicări: Nicolae Mareş, Lucian Blaga la Varşovia. 
Începuturi diplomatice sub o zodie norocoasă; Alexandru 
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Popescu, „În mijlocul ciclonului―. Lucian Blaga, diplomat la 
Viena; Ion Floroiu, Lisabona – ultimul post diplomatic al lui 
Lucian Blaga; George G. Potra, O restituire pentru eternitate. 
Blaga despre Titulescu. George Corbu şi Ion Brad au transmis 

comunicările lor, Lucian Blaga şi Valentin Lipatti – 
reprezentanţi ai diplomaţiei culturale româneşti şi, respectiv, 
Blaga în Elada. 

Volumul de faţă le reuneşte, fără modificări, 

adăugându-le – pentru multe considerente, dar nu în ultimul 

rând şi pentru faptul că ar fi vrut să fie alături de noi acolo – pe 

Pavel Ţugui cu comunicarea Lucian Blaga, subsecretar de Stat 
la Ministerul Afacerilor Străine. 

Rămâne în memoria noastră faptul că aceste comunicări 

au fost prezentate în prima jumătate a zilei de 7 mai 2010, la 

Lancrăm, în bătătura casei familiei Blaga, în faţa unei asistenţe 

reunind specialişti din diverse zone culturale, iubitori şi 

descoperitori de Blaga. Gazdele au ţinut să onoreze pe toţi 

autorii acestor intervenţii cu distincţii, iar directorului 

Fundaţiei Europene Titulescu i-au acordat „Premiul pentru 

diplomaţie culturală―. 

Programul substanţial al celei de a XXX-a ediţii a 

Festivalului a inclus, de asemenea, la Sebeş şi la Alba Iulia 

prezentări şi lansări de carte; un spectacol de muzică şi poezie, 

o expoziţie de pictură şi de artă textilă. 

Pelerinajul obligatoriu la Lancrăm a înscris vizite la 

Casa părintească, la Statuia şi Mormântul Poetului. 

* 

Volumul reunind comunicările consacrate prezenţelor 

diplomatice şi politico-diplomatice ale lui Lucian Blaga se 

constituie într-un elogiu adus ilustrului om de cultură, de la a 
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cărui trecere în eternitate se împlinesc în această primăvară 50 

de ani. 

Am calitatea să asigur pe cititori că în acest volum se 

regăseşte omagiul Fundaţiei Europene Titulescu, Asociaţiei de 

Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Asociaţiei 

Române de Politică Externă şi, nu în ultimul rând, al Asociaţiei 

Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră. 

Aducem în faţa cititorilor aceste pagini – în primul rând 

a participanţilor la cea de a XXXI-a ediţii a Festivalului 

internaţional „Lucian Blaga― –, cu speranţa că aceștia le vor 

saluta colegial şi le vor parcurge cu interes, cei ce le-au semnat 

dând expresie unui ataşament şi unei preţuiri statornice pentru 

Lucian Blaga, care, timp de peste 15 ani, a slujit pe diverse 

meridiane interesele României, informând-o corect, prompt şi 

avizat despre mişcarea browniană a unei lumi abia ieşită din 

război şi care se pregătea, fără să ştie, să intre într-un alt război 

şi înlesnindu-i mesaje de pace şi conlucrare, cu precădere în 

lumea culturală. 

Suportul documentar şi artistic al acestei lucrări este 

întărit de includerea între coperţile sale a câtorva zeci de 

imagini, care decupează dintr-o iconografie blagiană 

indiscutabil bogată secvenţe şi documente de un real interes, 

nu puţine inedite. 

Ca îngrijitor al acestei ediţii, ţin să aduc mulţumirile 

mele îndatorate doamnei Dorli Blaga, care mi-a pus la 

dispoziţie prima oară, cu ani în urmă, imagini privind prezenţa 

lui Blaga la Viena, întâlnirile cu Nicolae Titulescu, Caius 

Brediceanu, Raoul Bossy, Nicolae Raicoviceanu, în prima 

jumătate a anilor ’30, iar acum, pentru a doua oară, alte imagini 

din timpul misiunii sale oficiale la Lisabona, din cea de a doua 

jumătate a anilor ’30. Acestora le vor trebui adăugate, într-o 
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ediţie ulterioară, fotografii privind momentul Berna, câteva 

fiind incluse de doamna Dorli Blaga în volumul ce cuprinde, 

comentate şi adnotate, Jurnalele mamei sale, Cornelia Blaga-

Brediceanu. 

Colegii şi prietenii din Arhiva Diplomatică a 

Ministerului Afacerilor Externe au reacţionat exemplar, cu 

promptitudine şi profesionalism, punându-ne la dispoziţie nu 

doar imaginile care au fost puse pe simeze la expoziţia 

organizată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui 

Lucian Blaga, sporind astfel cota de interes a volumului de faţă. 

Gândurile mele se îndreaptă, deopotrivă, spre toţi cei ce 

în 2010 au făcut posibilă această ediţie a Festivalului 

internaţional „Lucian Blaga―, ca şi spre toţi cei ce s-au străduit, 

în 2011, pentru a face ca un proiect interesant să se cristalizeze 

în lucrarea pe care o răsfoiţi. 

În februarie 2011, la Casa Titulescu, s-a reînnoit un 

parteneriat între Fundaţia Europeană Titulescu, Primăria 

Municipiului Sebeş, Centrul Cultural „Lucian Blaga― Sebeș, 

Fundaţia Culturală „Lucian Blaga― Sebeș, în prezenţa domnilor 

Mugurel Sârbu, Gheorghe Maniu, Radu Totoianu şi George G. 

Potra. 

Continuitatea ne obligă, continuitatea ne onorează. 

Atunci când vom putea fi mai mult decât martori la asemenea 

evenimente, nu ne vom ascunde bucuria orgolioasă de a fi oprit 

timpul, pentru a ne îmbogăţi perspectiva asupra momentului 

Lucian Blaga. 

George G. POTRA 

m.c. AOȘR 

Director 

Fundaţia Europeană Titulescu 

Bucureşti, 10 aprilie 2011 
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LUCIAN BLAGA: 

ÎNCEPUTURI DIPLOMATICE SUB O  

ZODIE NOROCOASĂ 

Nicolae MAREŞ 

 

Ca istoric al raporturilor româno-polone nu pot să nu 

consemnez, încă de la început, faptul că Lucian Blaga a avut o 

şansă unică de a intra ca un nobil valah, care îşi avea 

indigenatul obţinut deja, aşadar „pe uşa din faţă―, în spaţiul 

polonez, la Varşovia. A prins un momentul istoric important, 

dacă nu unic, legat de marcarea, într-o Polonie liberă, după 123 

de ani de la pierderea independenţei, a lui Frederic Chopin. Se 

dezvelea primul monument ridicat în cinstea compozitorului, 

eveniment cu rezonanţe largi pe plan naţional şi internaţional. 

Încă din primele zile ale sosirii sale în Polonia, tânărul 

diplomat are ocazia de a participa la dezvelirea monumentului, 

în parcul Łazienki, cândva proprietate a ultimului rege 

polonez, sprijinitor al mişcării iluministe, Stanisław August 

Poniatowski; totul în vecinătatea Palatului Belvedere, reşedinţă 

a mareşalului Józef Piłsudski. Monumentul, care va rămâne un 

simbol al Varşoviei, era opera renumitului sculptor, Wacław 

Szymanowski. Subliniez că la asemenea momente visaseră 

generaţii de polonezi, care numai acum – după renaşterea  

statului polon, la 11 noiembrie 1918 –, se înfăptuiau, iar 

poetului şi publicistului român îi revine fericitul prilej de a 

reprezenta România (Ministerul Cultelor şi Artelor de atunci) 

la acele serbări, alături de reprezentanţi ai lumii muzicale şi 

culturale de pretutindeni.  

Aplecându-mă, încă din anii ’90, asupra activităţii de 

diplomat desfăşurată de Lucian Blaga, fără întrerupere, din 
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1926 până în 19391, rămăsesem cu o seamă de aspecte 

neclarificate, îndeosebi din cele legate de începuturile 

prezenţei poetului la Varşovia – noiembrie 1926–noiembrie 

1927. Am fost intrigat, ani de-a rândul, de faptul că primul său 

raport, scris de mână, expediat la Bucureşti Ministerului 

Afacerilor Străine (registratura generală, nr. 69025 din 2 

decembrie 1926) nu era scris de el. Raportul purta, ce-i drept, 

semnătura sa inconfundabilă, însă – din înfăţişarea grafologică 

a paginilor –, părea a fi scris (poate şi redactat?) de altă 

persoană. Nu mi-am închipuit că aceasta era opera distinsei sale 

soţii, doamna Cornelia Blaga-Brediceanu.  

Publicarea de către doamna Dorli Blaga a Jurnalelor 
venerabilei sale mame2, nu numai că avea să pună capăt mai 

multor nelămuriri pe care le aveam legate de primul post al 

poetului în Polonia, dar însemnările respective mi-au şi 

elucidat din interior o seamă de aspecte semnificative privind 

manifestarea lui Blaga, ca diplomat. Şi nu numai atât. 

                                                 
1 Cf. Nicolae Mareş, Încă Polonia..., Editura Colosseum, 2008, pp. 207–210; 

313–317; Lucian Blaga a funcţionat, potrivit dosarului personal din Arhiva 

Ministerului Afacerilor Străine, după cum urmează: noiembrie 1926–

noiembrie 1927 la Varşovia; din noiembrie 1927 până în aprilie 1928 – la 

Praga; din aprilie 1928 până în noiembrie 1932 – la Berna; în noiembrie 

1932 este avansat secretar de presă la Viena, unde va funcţiona, inclusiv în 

funcţia de consilier de presă, până în 1937; de la 1 februarie 1937 

funcţionează iarăşi la Berna, până în decembrie 1937. Octavian Goga îl 

aduce în cabinetul său la Ministerului Afacerilor Străine, în funcţia de 

subsecretar de Stat, la 30 decembrie 1937 şi va funcţiona până la demiterea 

guvernului Goga – la 10 februarie 1938; de  la 1 aprilie 1938 până la 1 aprilie 

1939 funcţionează ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 

Lisabona. 
2
 Cornelia Blaga-Brediceanu, Jurnale, ediţie îngrijită şi comentată de Dorli 

Blaga, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008. 
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Prin scrierile sale, Cornelia Blaga se dovedeşte a fi nu 

doar un om cu un condei fin, ascuţit, ci şi un bun psiholog al 

oamenilor cu care venea în contact, puternic ataşată – ca o 

veritabilă leoaică – soţului şi familiei sale. Am aflat, totodată, 

elemente esenţiale legate de obârşiile sale nobile, bănăţene, 

tânăra ziaristă fiind apreciată şi înconjurată cu prietenie de 

elita politică şi culturală românească, de la Ionel Brătianu până 

la Octavian Goga şi alţi fruntaşi ai vieţii politice şi culturale 

româneşti. În această calitate, Cornelia Brediceanu, a efectuat o 

vizită de documentare în Italia, în perioada cât a funcţionat, ca 

secretară, pe lângă delegaţia română la Conferinţa de pace de la 

Paris, în 1919–1920.  

Meritul deosebit al Jurnalelor este că autoarea ne pune 

la dispoziţie cu generozitate numeroase aspecte inedite privind 

climatul din misiunile diplomatice, ca şi din centrala 

Ministerului Afacerilor Străine şi din alte instituţii româneşti şi 

din străinătate din perioada interbelică, timp în care poetul, 

dramaturgul şi filosoful şi-a desfăşurat misiunea rodnică de 

diplomat. 

N-am putut afla dacă doamna Iacovaky, soţia şefului 

misiunii varşoviene, avea apucăturile de vătaf ale doamnei 

Gurănescu de la Viena, din anii ’36, după cum nu ştim cu 

exactitate cauzele care au determinat, din interior, familia 

Blaga să ceară, numai după un an, transferul din capitala 

Poloniei într-o altă capitală. 

Să fi fost oare climatul polonez mai aspru, departe de cel 

mediteranean mai în vogă în planul preocupărilor sale şi după 

care tânjea tânăra pereche? Se ştie că prin cererea de angajare, 

care se află la arhiva din Centrala ministerului, adresată în 

1922 şefului diplomaţiei româneşti de atunci, pentru a fi 

angajat în funcţia de cancelar, Lucian Blaga solicita să lucreze 
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la Paris. Lectura Jurnalelor dă certitudinea că a făcut-o la 

îndemnul tinerei sale soţii. Nu excludem că revenirea legată de 

plecarea de la Varşovia să se fi datorat tot doamnei Cornelia 

Blaga. 

Sau, poate, situaţia internă incertă şi dramatică din 

Polonia, unde la 26 mai 1926 mareşalul Józef Piłsudski dăduse 

o lovitură de  stat, de fapt înfăptuise un puci mult discutat în 

cercurile politice, diplomatice şi ziaristice, să fi înspăimântat 

tânăra pereche, aceasta dorindu-şi să părăsească Polonia? La 

Varşovia se deschidea un capitol nou pe planul politicii 

interne. Se plămădea orânduirea nouă a Sanaţiei de care să se fi 

speriat?3 

Cu regret, şederea la Varşovia a tinerei perechi Blaga nu 

s-a bucurat de relatările Corneliei Blaga. Autoarea s-a referit, 

în însemnările ei, numai la anul 1919 şi perioadele: 1936–1939; 

1939–1940; 1959–1960, omisă fiind perioadele varşoviană şi 

pragheză. De aceea, găsim indicat să elucidăm pe alte căi o 

seamă de aspecte, ceea ce ne determină să apelăm la alte surse. 

Am spune – strict diplomatice – privind climatul polonez în 

care şi-a desfăşurat Blaga activitatea, respectiv la rapoartele 

unui mare diplomat român, Aleksandru T. Iacovaky, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României în Polonia, 

primul şef ierarhic superior al lui Lucian Blaga în exterior.  

Menţionez că, după stabilirea raporturilor diplomatice 

româno-polone, în iunie 1919, urmare a unor tergiversări care 
                                                 
3
 Ipoteza respectivă, cu privire la frica reală şi metafizică pe care Blaga o 

încerca în faţa unor evenimente belicoase, mi-a fost confirmată de dr. 

Nicolae Florin Tudorescu, la cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Blaga, din 

mai 2010, idee demonstrată şi de Domnia Sa în studiul: Lucian Blaga – între 
chinul suferinţei şi efervescenţa creaţiei – din „Paşii profetului―, Festivalul 

Blaga, 2009. 
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nu s-au datorat părţii române, autorităţile româneşti au hotărât 

să îl trimită la Varşovia, în calitate de şef al Legaţiei române pe 

Alexandru Florescu, fost diplomat în Grecia. Alexandru 

Iacovaky i-a fost un destoinic prim-colaborator, în funcţia de 

consilier, ca apoi, după vizita făcută de Regele Ferdinand şi 

regina Maria în Polonia, în iunie 1923, să preia conducerea 

misiunii diplomatice până în vara anului 1927. Iacovaky, de 

obârşie aromân, funcţionase ca diplomat în spaţiul balcanic, 

avea unele cunoştinţe şi de limbi slave, rămânând, cred, 

singurul diplomat român în Polonia din perioada interbelică cu 

acces direct la presa polonă, care încă de pe atunci se dovedea a 

fi o bună sursă de informare în plan larg central-european. 

Cunoaşterea limbii şi a realităţilor din această ţară vreme de 

câţiva ani buni a făcut ca diplomatul român să se bucure de o 

apreciere demnă de reţinut din partea lui Piłsudski şi a lui 

Mościcki, a elitei culturale şi publicistice varşoviene, elocvent 

în această direcţie rămânând interviul acordat la încheierea 

misiunii unui ziarist de la „Epoka―4. 

Demn de relevat faptul că diplomaţii români la Varşovia 

au sesizat destul de apăsat centrala Ministerului Afacerilor 

Străine cu privire la modul în care presa polonă reflecta 

România în paginile ei. 

Astfel, la 30 septembrie 1926, însărcinatul cu afaceri a.i., 

Vasile Grigorcea, trimite ministrului Ion Mitilineu un raport în 

care consemnează „relaţiile proaste pe linie de presă― româno-

polone. Se menţionează, în lucrarea redactată de diplomatul 

Mircea V. Babeş că din partea română se impun: „acţiuni de 

propagandă, în special prin presa polonă, ca o necesitate 

imperioasă―, dat fiind că „apropierea de masa poporului 

                                                 
4
 Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Străine, Fond 71, 1920 – 

1944, Polonia, vol. 53, ff. 87–89. 



 22 

polonez este anevoioasă; în presă ca în toate celelalte domenii 

care ar putea permite această apropiere, numai perseverenţa 

noastră nestrămutată şi munca continuă pentru a răspândi în 

Polonia cunoştinţe cât mai interesante asupra ţării şi neamului 

nostru, ne pot ajuta la ajungerea ţelului nostru care este de a 

sădi în masele adânci ale poporului polon iubirea pentru ţara şi 

neamul nostru―.5 

Aceasta era aşadar opinia care circula la Ministerul 

Afacerilor Străine, înaintea plecării lui Lucian Blaga la post. 

Astfel cei îndrituiţi cu mişcarea de cadre au hotărât trimită în 

Polonia un diplomat promiţător şi de încredere, care să se 

bucure de prestanţa cuvenită. Există toate elementele pentru a 

concluziona că instructajul pe care l-au asigurat cei îndrituiţi a 

fost pe măsură.  

La rându-i, Lucian Blaga va fi extrem de laborios în 

informaţiile pe care le trimite Centralei Ministerului Afacerilor 

Străine prin rapoartele de presă (cca 200 de pagini), pe care le 

semna el personal şi nu şeful misiunii. 

Ca o chestiune inedită sesizăm faptul că, la începutul 

lunii ianuarie 1927, va trebui să gestioneze un atac insolent (al 

unui publicist de origine evreiască – H.W) în paginile 

publicaţiei: „Dziennik Warszawski― chiar la adresa Reginei 

Maria: Ţara urâtă a unei Regine frumoase – considerat de 

ministrul Ion Mitilineu drept o infamie. Împreună cu ministrul 

Alexandru Iacovaky asigură publicarea în „Warszawianka― a 

articolului: Depăşirea măsurei. Atac împotriva României. 
Blaga, personal, va publica replica, semnată: Un Român. O 

pagină demnă de un condei nobil în apărarea celei mai distinse 

                                                 
5
 AMAE, Fond 71, 1920 – 1944, Polonia, vol. 10, f. 51. 
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românce. O mare prietenă a Poloniei, a lui Pilsudski personal, a 

poporului polonez. 

La câteva luni de la instalare poetul publică în „Głos 

Prawdy― eseul: Poezia românească actuală – Octavian Goga, 
Tudor Arghezi, G. Bacovia şi cei mai tineri 6. Lasă posterităţii 

două poeme despre Varşovia, asupra cărora vom reveni.  

Ce a însemnat Iacovaky în Polonia în perioada în care 

tânărul Blaga îşi începea activitatea poate fi remarcat în 

rapoartele confidenţiale, încă nepuse valoare, pe care şeful 

Legaţiei române le trimitea ministrului I.G. Duca, consemnări 

care ajungeau şi pe biroul primului-ministru, Ionel Brătianu, 

sau ale regelui Ferdinand, aceştia fiind sinceri preocupaţi de 

evoluţiile interne din Polonia aliată. Astfel, de la Iacovaky 

aflăm că, în mai 1926, în curtea Legaţiei, de pe strada Wiejska 

10, din vecinătatea Seimului, se dăduseră bătălii sângeroase 

soldate cu morţi, cunoscut fiind că liderul suprem, mareşalul 

Józef Piłsudski s-a autoimpus prin forţă la conducerea 

treburilor din Polonia. Mare păcat că nu avem măcar o succintă 

cronică a doamnei Cornelia Blaga-Brediceanu despre ecourile 

respective la nivelul misiunii diplomatice româneşti, legat 

exact de climatul respectiv din misiune. Spun aceasta deoarece 

o seamă de temeri s-au perpetuat până la a-i înspăimânta pe cei 

care îşi desfăşurau activitatea la Varşovia. De la diplomatul-

poet ne-au rămas ca ecouri poloneze doar două poeme, versuri 

cu profunzimi nebănuite, ce pot fi analizate numai în contextul 

operei blagiene în ansamblul ei de până atunci, plecând chiar 

de la teza sa de doctorat: Cultură şi cunoştinţă, dar şi cu 

trimiteri la eseurile sale din volumul Zări şi etape – toate 

răspândite în presa vremii. 

                                                 
6
 cf. AMAE, Fond 71, 1920 – 1944, Polonia, vol. 10, ff. 1–13. 
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Înainte de a ajunge la interpretarea lor, doresc să revin 

din nou la primul raport aparţinând lui Lucian Blaga (fără să fi 

fost scris de el), intrat în arhiva Ministerului Afacerilor Străine 

la începutul lui decembrie 1926, pe care Alexandru Marcu, 

directorul Direcţiei de la Presă şi Propagandă, notase cu o zi 

mai înainte: Scris conform instr. verbale.  
De subliniat că „matricea― de redactare se va perpetua 

„stilistic― în întreaga perioadă interbelică, fiind reluată de 

majoritatea ataşaţilor şi secretarilor de presă sau de cultură de 

la oficiile diplomatice ale României. 

Nu pot să nu consemnez încă o dată faptul că Lucian 

Blaga a avut şansa de a intra în spaţiul polonez, la Varşovia, 

exact în momentul marcării unui important eveniment al 

culturii poloneze pe plan naţional şi internaţional. Dezvelirea 

monumentului marelui compozitor, Frederic Chopin, operă a 

sculptorului Wacław Szymanowski. Poetului şi publicistului 

Lucian Blaga îi va fi dat să reprezinte România la aceste serbări, 

alături de reprezentanţi ai „lumii muzicale din toată lumea― – 

după cum scria el sau doamna Cornelia Blaga. Printre 

celebrităţile prezente sunt enumeraţi: Weismann, Vidal, 

Kempf şi alţii. Timp de trei zile, ca şi ceilalţi observatori străini, 

ataşatul de presă se va convinge „din belşug― de „iubirea de fast 

exterior a poporului polonez, asupra căruia abundenţa şi 

excesul de forme al barocului au lăsat urme neşterse―. 

Poetul se referea la forme exterioare direct constate, 

nefiindu-i familiare renaşterea, romantismul sau pozitivismul 

polonez, care au întruchipat în plan naţional sau universal 

măreţia acestei culturi. Lucian Blaga aminteşte cu o 

nedisimulată modestie şi bucurie, totodată, că a fost printre cei 

care au adus, o spune în paranteză, din partea României, 

omagiu marelui compozitor. În ciuda unor investigaţii 
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aprofundate în principal în Arhiva Diplomatică a Ministerului 

Afacerilor Externe (care păstrează cca 200 de pagini cu 

rapoarte ale lui Lucian Blaga), textul alocuţiunii respective a 

fost de negăsit. M-ar fi interesant să cunosc nu numai modul în 

care şi-a redactat cuvântul rostit, dar mai ales dacă a adus la 

cunoştinţa participanţilor (şi în ce mod?) ceva despre 

personalitatea unui eminent concetăţean de al său, elev al lui 

Chopin, la Paris, la începutul anilor ’40, ai secolului al XIX-lea: 

compozitorul şi pianistul din Sebeş: Karol Filtsch, sas de 

origine, răpus la 15 de ani de tuberculoză, la Veneţia. La fel şi 

despre bucovineanul Carol Miculi, discipol şi el al lui Chopin, 

care a rămas în istoria universală a muzicii prin editarea şi 

publicarea operelor maestrului său, într-o primă ediţie critică, 

pe care a şi prefaţat-o: Frederich Chopin’s (Band I-XVII), 
apărută la Leipzig în 1879, la Ed. Friederich Kostner.  

În schimb, din rapoartele diplomatice trimise Centralei 

de ministrul Alexandru Iacovaky, diplomat cu state vechi la 

Varşovia, cum spuneam, prezent încă de deschiderea misiunii, 

se consemnează, în termeni elogioşi, prestaţia tânărului 

diplomat la acest eveniment, ceea ce la Bucureşti se şi aştepta. 

Nu excludem că şi din inspiraţia mai îndrituitului 

analist, şef al misiunii de la Varșovia, Lucian Blaga înserează 

câteva aprecieri privind politica internă, precizând: 

„Principalul eveniment în politica internă a Poloniei în 

ultimele zile pare a fi trecerea în opoziţie faţă de guvern a 

Partidului socialist polonez. Mareşalul Piłsudski, care la 

venirea sa la putere [de fapt revenirea – n.n.] a fost sprijinit 

îndeosebi de partide de stânga îşi caută o orientare mai 

potrivită temperamentului său şi intereselor statului: o 

apropiere de partidele de dreapta. Unul din scopurile sale e 

neapărat distrugerea partidului democrat naţional. A încercat-o 
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cu socialiştii, o încearcă acum punând la cale prin prinţul 

Radziwiłł înfiinţarea dreptei naţionale. De altfel planurile lui 

Piłsudski (sunt) planurile unui sfinx―. (Prin folosirea acestei 

comparaţii recunoaştem că îl întrece pe Iacovaky, care nu 

utiliza asemenea metafore, subalternul surprinzând mai bine, 

am spune mai profund – realitatea!). Continuă Blaga: „Sigur e 

în orice caz că (Piłsudski) tinde  spre o simplificare a vieţii 

politice din Polonia reducând cât mai mult numărul 

partidelor―. 

Lucian Blaga lasă a se înţelege că, în plan politic 

bilateral, ratificarea de către Senatul Poloniei a Tratatului de 

garanţiei dintre România şi Polonia (semnat la Bucureşti, de 

I.G. Duca şi ministrul Wielowiejski) a fost amânată, fără ca 

amânarea respectivă să stârnească discuţii în presa poloneză. 

Intrând în problematica legată de „fişa postului― său în 

Polonia, Lucian Blaga mai informează că „presa a fost grav 

atinsă în libertatea ei de decretul numit în ironie «lex 

Zaratustra» pentru tendinţele ei dictatoriale. Se pare însă că 

zilele viitoare vor aduce schimbarea decretului, care de altfel 

până acum nu a fost aplicat decât în cazul unor excese de zel 

ale ziarelor din provincie. În ce priveşte atitudinea presei 

polone faţă de România, nu s-ar putea vorbi de o lipsă generală 

de bunăvoinţă, ci mai curând de-o lipsă de informaţie. Ceea ce 

se dă asupra României sunt ştiri scurte, unele mai senzaţionale, 

altele mai puţin, transmise de diverse agenţii telegrafice. Între 

aceste agenţii este îndeosebi una (Agenţia de est, cu iniţialele 

A.W.), care dă deseori informaţii tendenţioase, care vin 

probabil de la Budapesta sau Viena. Agenţia aceasta nu e 

departe de faliment. Un alt lucru, care interesează mai 

îndeaproape, e că vreo câţiva jurnalişti, dintre cei care au luat 

parte la Conferinţa de la Galaţi, au ţinut împreună cu 
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subsemnatul o şedinţă în care s-a constituit conform statutelor 

«Presei polono-române» «comitetul local al acestei asociaţii»―. 

(La sesizarea lui Blaga privind lipsa de informaţii, directorul 

Direcţiei Presă a pus rezoluţia: Se vor trimite publicaţiuni – 
broşuri, informaţiuni). 

Despre activitatea proprie, ca ataşat de presă, Lucian 

Blaga notează: „În afară de «buletinul presei» pe care îl trimit 

zilnic la Bucureşti, am căutat până acum să îmi creez legături 

cu presa polonă. 

Preşedintele sindicatului jurnaliştilor de aici, d. 

Denbicki (Dembicki) mi-a pus la dispoziţie o rubrică lunară, 

«românească» în «Tygodnik Ilustracia» [«Tygodnik 

Illustrowany» – una din revistele cele mai răspândite din 

Polonia în perioada interbelică – n.n.]. 

Scriitorul K. Bandrowsky (Juliusz Kaden-Bandrowski)7 

m-a rugat să îi dau în fiecare lună un articol despre literatura 

sau arta noastră pentru ziarul «Głos Prawdy». Astăzi i-am dat 

întâiul articol. [Asupra acestuia vom reveni cu un alt prilej – 

n.n.]. 

                                                 
7
 Juliusz Kaden-Bandrowski (născut în 1885 la Rzeszow; decedat în 1944, la 

Varşovia, în timpul insurecţiei împotriva armatelor hitleriste). Cunoscut 

scriitor şi publicist din perioada interbelică, un apropiat al mareşalului Józef 

Piłsudski. A debutat cu povestiri şi nuvele în 1911. După izbucnirea Primului 

Război Mondial, se înscrie în Legiunile poloneze, conduse de Piłsudski, fiind 

aghiotant şi cronicar al acestuia. După război a fost şeful biroului de presă al 

Comandamentului Suprem al Armatei şi redactor şef al ziarului „Zołnierz 

Polski― (Soldatul polonez); în 1920 a fost corespondent militar în SUA, unde a 

popularizat, inclusiv prin conferinţe, Polonia. A fost preşedinte al Uniunii 

Literaţilor Polonezi şi membru al PEN-Clubului, senator şi secretar general al 

Academiei Poloneze  pentru Literatură, fiind şi şef al Secţiei de literatură la 

„Gazeta Polska―. A publicat romanele: Piłsudczycy (Pilsudscienii) în 1915, 

Arcul (1919), Generalul Barcz (1922), Aripile negre (1928 prima parte şi 1929 

partea doua), Mateusz Bigda în 1933, cât şi volumul de însemnări: Oraşul 

mamei mele (1925). 
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Şef redactorul de la «Baltische Presse», d. E. Rueker,  

mi-a făgăduit să-mi dea tot sprijinul său prin ziarul pe care îl 

conduce―. 

În legătură cu cele relatate, directorul Direcţiei de presă 

subliniază unele fraze – aşa cum se obişnuieşte la acest nivel – 

şi conchide: Bun. Instrucţiuni pentru propagandă.  
Raportul confirmă că Lucian Blaga s-a introdus extrem 

de rapid şi de bine în realizarea misiunii încredinţate. 

Remarcabilă este seriozitatea cu care a abordat activitatea pe 

care o începea. În ansamblu aceasta se va solda cu rezultate 

apreciabile, mai ales după ce îi contactează pe româniştii Emil 

Biedrzycki şi Włodzimierz Lewik, cât şi pe traducătorii Emil 

Zegadłowicz şi Czara Dusza-Stec; cea din urmă i-a transpus în 

limba polonă Meşterul Manole, care se va juca pe scena 

Teatrului Naţional din Lwów, iar primii i-au tradus unele din 

poemele sale8, receptarea plenară realizându-se abia prin anii 

’80 din secolul trecut, graţie traducătorului cracovian, 

Zbigniew Szuperski şi doamnei Danuta Bieńkowska, care îi va 

introduce zece din poemele sale în masiva Antologie de poezie 
românească, apărută la Varşovia, la PIW, la începutul anului 

1989: Gorunul, Izvorul nopţii, Anno domini, Mirabila sămânţă, 
Peisaj transcedental, Linişte, Daţi-mi un trup voi munţilor, Eu 
nu strivesc corola de minuni a lumii, Vreau să joc, şi nu în 

ultimul rând Oraş vechi, cu titlul în polonă: Varşovia, transpus 

fiind de poetul contemporan lui, probabil o cunoştinţă din 

perioada sa la post, Włodzimierz Lewik. Selecţie inspirată şi 

reprezentativă, transpunere pe măsură într-o cheie de factură 

expresionistă. 

                                                 
8
 Antologia poezji rumuńskiej, P.I.W., Varşovia, 1989 
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Cele patru strofe din Oraşul vechi, fără a se fi precizat 

locul în ţesătura poemului, au fost scrise cu certitudine la 

Varşovia şi au fost dedicate oraşului Craiului Sigismund, cu 

vestigiile lui renascentiste ori ale Castelului regal în stil 

clasicizant, care l-a găzduit pe Napoleon, la întoarcerea din 

Rusia, şi în care probabil diplomatul român, avid de cultură, va 

fi intrat să vadă pânzele lui Canalletto şi Botticelli; pânze după 

care edificiul a şi fost reconstruit, în anii ’80, distrus fiind până 

în temelii în timpul războiului.  

Din vizita oraşului în noapte, când „ploaia umblă pe 

cataligi―, poetul reţine turnul negru, cel care îşi numără anii 

învins; întâlneşte şi un sfânt din piatră cu o aureolă stinsă. 

În acest cadru insolit, „Urnirea orelor / se împlinesc fără 
îndemn. / Taci – arătătoarele se-opresc / suspinând pe ultimul 
semn―. 

Stafiile regilor polonezi atât de des întâlnite la poetul, 

pictorul şi dramaturgul polonez, Stanisław Wyspiański, îi apar 

şi lui Lucian Blaga, el luându-le drept „mari semeni de 

altădată―, care numai pentru o clipă se arată, ca apoi să piară. 

Probabil că poezia i-a fost dragă, câtă vreme Blaga o publică în 

„Gândirea―, la 4 aprilie 1927, pe când se afla la Varşovia; 

cizelându-o în mai multe variante, o va încredinţa tiparului şi 

în „Gazeta Ciucului―, la 15 aprilie 1930.  

Poemul a fost, între timp, inclus, împreună cu În jocul 
întoarcerii, în sumarul volumelor: Laudă somnului, tipărit în 

1929, respectiv în Poezii – 1942.  

Reţinem cu uşurinţă neliniştile de diplomat începător, 

mai ales în cea de a doua poezie, scrisă „pe marginea Vistulei― – 

intitulată În jocul întoarcerii – în care este surprinsă aceiaşi 

stare de nelinişte. Devenim astfel martorii unei alte descrieri a 

„Oraşului vechi― (în care cred că a şi locuit), plin de mistere, cu 
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punţile trase, unde în sorburi şi scorburi mişună mulţimi de 

jivini şi şoapte. Aici se recunoaşte poetul, cu o mie de ani în 

urmă, întruchipat în postura de „cronicar român fugit spre 

miazănoapte, fiind «îngropat în nisip voievodul»―. Îşi surprinde 

poetul înaintaşul, cum: „Fără sfârşit, iară şi iară / i-a dat prin 

tâmple şi degete rodul―. Aici, cu un strigăt, el (urmaşul) este 

trezit de cocoşul de fier, cât şi de străbunele furtuni şi galbene 

vânturi ce trec peste case. 

Iată un motiv asupra căruia etnografii şi antropologii, 

istoricii raporturilor bilaterale ar trebui să se aplece. Să fi 

încercat Blaga să surprindă românii veniţi la începuturile 

evului mediu timpuriu în Polonia, aşa cum a consemnat-o 

istoricul polonez, Jan Dlugosz, în cronicile sale? 

Să se refere scriitorul la un voievod ce ar fi putut veni 

din transhumanţa românească, ca o asemenea stafie să fie 

prezentă în nisipurile vistulane? Să fi fost alţi domni moldoveni 

cu indigenat polonez? 

Colegul său de generaţie, Ion Pillat, scria, la rându-i, în 

poemul Transhumanţă:  
 

Suie cu iarba pe plaiuri străvechi 
Turmele. Plouă lumina pe ele. 
Ape de munte le cânta-n urechi, 
Sună amurgul fluier de stele. 
De ziua de azi, de jalea de azi, 
De zbuciumul lumii lor ce le pasă! 
 

Aceste turme moldovene sau transilvane au urcat cu 

păstorii lor până în Beschizi şi Tatra, până în Silezia şi la 

Sandomierz, unde au pus bazele a sute de localităţi. De ce 
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gânduri era străfulgerat „cronicarul norocului schimbăcios―? 

Sunt întrebări la care cercetările nu ne dau încă un răspuns.  

Cu certitudine, cele două poeme scrise la Varşovia de 

Lucian Blaga ar trebui incluse în orice antologie de lirică 

expresionistă românească sau universală, abisurile înfăţişate 

rămânându-ne necunoscute. 

Perioada anilor 1926–1927 coincide în creaţia lui Blaga 

cu reflexii soldate în publicarea unor eseuri profunde privind 

arta şi magia sau despre polivalenţa estetică a naturii, despre 

etnografie şi artă etc., multe cuprinse în ciclul Ferestre 
colorate. 

Scriind despre influenţa magică a icoanelor, autorul 

Trilogiei culturii relevă: „Etnografii, psihologii, filologii ar 

trebui să scrie o carte despre magismul poporului nostru. Un 

studiu amănunţit se impune. Câte obiceiuri, câte cuvinte, câte 

expresii, câte poveşti, câte jocuri mai păstrează încă în ele urme 

ale concepţiei magice despre rosturile lumii şi ale omului?  

Într-un timp când ciobanul nostru mai încearcă să-şi vindece 

încheieturile anchilozate, dăruind cutărui sfânt o mână frumos 

împodobită, informaţiile se pot culege la izvor. Problema de-a 

dreptul îşi are ispitele ei. Poate se va găsi vreun tânăr îndrăzneţ 

să ia această luptă cu zmeii subterani―.9 Şi s-a găsit peste un 

deceniu o asemenea individualitate.  

A fost tot un diplomat: Mircea Eliade. 

De asemenea, în Daimonion găsim la Blaga eseul despre 

Silogismul slav cu referinţe concrete la cultura rusă. Dar vai, 

cât de inspirat şi de profund este eseul respectiv în planul mai 

larg al culturii, inclusiv a celei poloneze, când autorul spune: 

„slavul este un temperament mai mult pasiv; slavul îşi are ochii 

                                                 
9
 Lucian Blaga, Eseuri, vol. 7, p. 369. 
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pierduţi peste pământ, mai puţin îndreptaţi spre nevoile vieţii. 

E o contradicţie vădită între gândirea practic orientată a 

slavului şi temperamentul său pasiv; gândirea lui e un surogat 

al acţiunii. Din premisele gândite el nu ajunge la concluzii ce 

rămân  în cadrul gândirii pure; concluzia lui e de obicei o 

«acţiune visată». Slavul nici nu visează, nici nu făptuieşte; 

slavul visează acţiuni. [îi întruchipează cumva pe marii 

romantici polonezi: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński – n.n.]. 

Gândirea slavului nu merge drept înainte, ci suferă o 

refracţiune intrând într-un mediu,  

- fie etic, 

- fie religios,  

- fie social. 

În dialectica gândirii sale (a slavului) intervine 

întotdeauna un moment de religiozitate, de fanatism, de 

credinţă, de exagerare maximalistă, care îi abate interesul spre 

domeniul practic al vieţii―.10 

Jurnalele Corneliei Blaga-Brediceanu confirmă cu 

certitudine faptul că intrarea în diplomaţie a poetului Lucian 

Blaga s-a făcut din îndemnul ei, la sugestia, şi, poate, sub 

„protecţia― fratelui acesteia, Caius Brediceanu, fost membru al 

Delegaţiei României la Conferinţa de Pace de la Paris. 

Brediceanu a fost cel care a negociat, printre altele, fruntariile 

estice şi din nord-vestul României, inclusiv ale Ruteniei, 

încorporată atunci în fruntariile cehoslovace. În 1938, în post 

la Helsinki, când Ungaria cu sprijin polonez a încercat, şi 

ulterior a ocupat Rusia transcarpatică (Rutenia), Caius 

Brediceanu îi trimite ministrului Nicolae Petrescu-Comnen, 

pentru Carol al II-lea, harta cu fruntariile negociate de el, după 

                                                 
10

 Ibidem, p. 398.  
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prima mare conflagraţie mondială. Caius Brădiceanu s-a 

dovedit a fi, ca şi Lucian Blaga, un mare patriot, un individ 

bine inspirat atunci când i-a sugerat poetului intrarea în 

diplomaţie. La rându-i, Cornelia Blaga, care a cunoscut 

nebănuitele puteri ale soţului, are meritul de a fi insistat, în 

perioada anilor 1923–1926, pentru o revenire către diplomaţie, 

cunoscut fiind că, la cererea poetului, pe motiv de boală, în 

1922, Blaga renunţase la acest domeniu. Şi aşa, tânăra pereche 

ajunge la Varşovia, în noiembrie 1926. Ar fi fost o mare 

pierdere pentru diplomaţia românească, dacă Blaga nu ar fi 

revenit la proiectul iniţial de a funcţiona ca diplomat, şi aceasta 

exact în acel an şi în acel noiembrie vistulan, cu cerul adânc 

brăzdat de norii ce străbăteau Mazovia dinspre Baltica spre 

Tatra sau invers. A fost un climat, cred, în care și filosoful şi 

literatul se putea manifesta, iar el a dovedit, cu prisosinţă, 

vocaţie, profesionalism şi dăruire în îndeletnicirea agreată, cu 

atât mai mult cu cât a realizat că diplomaţia este un domeniu în 

care poate acţiona spre binele Ţării sale în afara graniţelor. Şi 

va avea un cuvânt distinct de spus până la părăsirea breaslei, o 

dată cu încheierea ultimului post, cel de ministru 

plenipotenţiar, de la Lisabona, în 1939. 



 34 



 35 

„ÎN MIJLOCUL CICLONULUI― 

LUCIAN BLAGA – DIPLOMAT LA VIENA 

Alexandru POPESCU 

 

Ca şi în cazul altor personalităţi culturale care s-au 

integrat diplomaţiei, şi în ceea ce îl priveşte pe Lucian Blaga 

poate fi formulată întrebarea dacă acest gest avea drept scop 

crearea posibilităţii de a se sustrage avatarurilor existenţei în 

vederea desăvârşirii propriei opere sau s-a realizat dintr-o 

convingere, vocaţie proprie. 

În ceea ce îl priveşte pe Blaga, până în 1926, anul în care 

a intrat în diplomaţie, cariera sa literară se desfăşurase sub 

auspicii pozitive: îi apăruseră volume definitorii pentru creaţia 

sa (Poemele luminii, Pietre pentru templul meu, drama 

Zalmoxe) care fuseseră răsplătite cu importante premii literare. 

Activează în redacţiile unor reviste literare. Anul 1925 îl 

găseşte la Lugoj, colaborator permanent la publicaţii de 

prestigiu, precum „Gândirea―, „Adevărul literar şi artistic― şi 

nutrind planuri ample pentru viitoarea sa creaţie. Aşadar, se 

poate spune că Blaga se afla într-un moment fast al carierei şi 

creaţiei sale, fără ca aceasta să fi înregistrat, pe planul afirmării 

poziţiei sale sociale, momente de vârf, dar având perspective 

reale.  

Şi totuşi, în 1926, el are inspiraţia şi, de ce nu curajul, de 

a-şi schimba radical cursul biografiei, de se lansa într-un 

domeniu cu care totuşi nu era familiarizat, deci de a începe o 

adevărată „aventură― care ca va dura 13 ani, răstimp în care a 

fost ataşat şi consilier de presă la Varşovia, Praga, Berna şi 

Viena (1926–1936), subsecretar de Stat la Ministerul de 

Externe (1937–1938) şi ministru plenipotenţiar al României în 

Portugalia (1938–1939). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Var%C5%9Fovia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Praga
http://ro.wikipedia.org/wiki/Berna
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În ceea ce priveşte motivaţiile acestei activităţi, cei mai 

mulţi cercetători sunt de acord că ea a pornit dintr-o 

convingerea reală asupra utilităţii, interesului naţional pe care 

îl slujea. Astfel, Constantin I. Turcu, analizând prezenţa lui 

Lucian Blaga în diplomaţia românească, afirmă că ea nu este 

„un accident― de biografie individuală: „Servind diplomaţia 

românească, Lucian Blaga şi-a înţeles rolul de adevărat purtător 

de cuvânt al vocaţiei de pace şi cooperare a poporului român, 

de apărător al dreptului său inalienabil la independenţă, 

suveranitate, integritate naţională şi unitate naţională.― 

Afirmaţia se susţine în cea mai mare măsură, rămânând 

însă să fie elucidate împrejurările în care ea s-a concretizat în 

fiecare din posturile diplomatice pe care Blaga le-a ocupat, nu 

întotdeauna în condiţii din cele mai fericite şi paşnice, într-o 

perioadă destul de agitată a istoriei continentului. 

Aşadar, cu tot respectul pe care îl datorăm personalităţii 

emblematice a lui Lucian Blaga, credem că putem formula 

întrebarea: a fost el „un diplomat de ocazie― (ca alţi 

reprezentanţi ai culturii româneşti, care, prin forţa 

împrejurărilor, au ajuns „funcţionari― în acest domeniu), care a 

înţeles să desfăşoare, desigur cu conştiinciozitate, îndatoririle 

ce îi reveneau sau şi-a însuşit el realmente, în mod organic, 

felul de a gândi şi a acţiona pe care îl presupunea această 

postură, lăsându-se inspirat de „fascinaţia diplomaţiei―.  

 

Primul contact al lui Blaga cu Viena are loc condiţiile 

agitate ale sfârşitului Primului Război Mondial, în septembrie 

1917, când se înscrie la Facultatea de Filosofie a Universităţii 

din Viena. La 1 februarie 1918, revine la Viena pentru 

susţinerea de examene. Revine din nou la 7 mai 1920, iar, între 

7–11 noiembrie, susţine examenele orale pentru obţinerea 
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titlului de doctor, care îi este acordat la 26 noiembrie, când i se 

conferă titlul de „doctor în filosofie― cu lucrarea Cultură şi 
conştiinţă. Contribuţii la teoria cunoaşterii. În volumul său 

biografic Hronicul şi cântecul vârstelor, Blaga consemnează că 

a folosit acest răstimp şi pentru formarea sa artistică: 
frecventează „boema artistică― şi cafenelele literare. Se pare că, 

pe plan material, situaţia lui Blaga nu era strălucită, astfel încât 

adresează Parohiei româneşti din Viena o solicitare de sprijin 

bănesc. 

Totuşi, din punct de vedere personal, această perioadă 

este fastă: face excursii cu viitoarea soţie, Cornelia Brediceanu, 

„mânat de zorile dragostei―. În acelaşi timp, are preocupări care 

prevăd viitoarea sa carieră diplomatică, urmărind viaţa politică 

din Austria şi consemnând că „toată presa era plină de 

înjurături la adresa României―. Remarcă de asemenea că „Nici 

în acest ultim ceas al monarhiei, noi, românii nu aveam niciun 

fel de fiinţă în conştiinţa imperiului―. Şi totuşi, trăieşte 

satisfacţii reale, scriindu-i viitoarei sale soţii, Cornelia 

Brediceanu: „…mă simţesc aşa de bine încât dacă ai fi şi tu aici 

aş zice că sunt deplin fericit―. 

 

Nici începutul carierei diplomatice a lui Blaga nu se 

desfăşoară în condiţii politice şi perspective din cele mai 

favorabile. În opinia sa, consemnată în rapoartele trimise de-a 

lungul perioadei cât a ocupat posturi diplomatice la Viena, 

Blaga face previziunea că Austria „va deveni în curând punctul 

cel mai sensibil de pe pielea continentului― şi constată că ea „e 

mai mult decât oricare altă ţară un obiect al politicii 

internaţionale―, constituind „cel mai sensibil barometru al 

cicloanelor şi anticicloanelor internaţionale―. 
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Dar care erau motivele care îl făceau pe Blaga să facă 

asemenea constatări destul de dure şi să întrevadă perspective 

sumbre pentru tânăra Republică austriacă ? Pentru a putea 

răspunde la această întrebare, este necesară o succintă 

incursiune în istoria politică a Austriei în perioada în care 

Blaga şi-a desfăşurat activitatea diplomatică la Viena (1 

noiembrie 1932–1 februarie 1937). În ultimă instanţă, această 

perioadă a fost marcată de rezistenţa faţă de tendinţele 

expansioniste ale Germaniei, mai ales din momentul instaurării 

regimului naţional-socialist în această ţară, ceea ce a dus, în 

cele din urmă, în condiţii de mari tensiuni politice, chiar la 

declanşarea un război civil în Austria. 

Anul 1932 a stat sub semnul „planului Tardieu― care 

viza o colaborare mai strânsă între statele dunărene şi 

dejucarea intenţiei de instituire a unei uniuni vamale germano-

austriece, deci limitarea influenţei naţional-socialismului în 

Austria. 

La începutul acestui an, politicianul social-creştin Kurt 

Schuschnigg ia iniţiativa organizării unor formaţiuni 

paramilitare. Alegerile locale din aprilie 1932 au demonstrat că, 

în unele landuri, exista un reviriment al naţional-socialismului 

în rândurile anumitor pături sociale. Noul guvern social-

creştin, condus de Engelbert Dollfuss, a încercat să 

contracareze această tendinţă. În ianuarie 1933, are loc o criză 

politică declanşată de dezvăluirea faptului că Austria permisese 

tranzitul pe teritoriul său de arme din Italia către Ungaria. 

În fapt, prima Republică Austria a durat până la 

începutul anului 1933, când cancelarul Engelbert Dollfuss, 

folosind aşa-numitul drept de autodizolvare a parlamentului 

(Selbstausschaltung des Parlaments) a instituit un regim 

autocratic după modelul fascist italian. În iunie 1933, a fost 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schuschnigg
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schuschnigg
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interzisă orice activitate în favoarea partidului naţional-

socialist. În toamna 1933, este înfiinţat „Frontul Patriotic― 

menit să sprijine afirmarea menirii proprii şi independenţei 

Austriei. 

Partidul Social-Democrat şi Partidul Conservator aveau 

formaţiuni paramilitare (Schutzbund), dar ele au fost declarate 

ca ilegale, rămânând totuşi operative, ceea ce duce la 

declanşarea unui război civil în februarie 1934, când s-a ajuns 

la ciocniri sângeroase între armata federală şi organizaţiile 

paramilitare. Inspirator fusese Partidul Social-Democrat care, 

alături de cel naţional-socialist, vor fi declarate ilegale. În 

aceste condiţii, influenţa Italiei fasciste asupra Austriei s-a 

întărit, ceea ce a dus la încheierea „protocoalelor romane― (17 

martie 1934) care, între altele, prevedeau intervenţia Italiei în 

cazul unor tulburări interne în Austria.  

În mai 1934, s-a declanşat o nouă ofensivă naţional-

socialistă şi sub influenţa ascensiunii lui Hitler în Germania. La 

25 iulie 1934, pucişti în uniforme ale unei formaţiuni SS ilegale 

pătrund în Parlament şi îl asasinează pe primul-ministru 

Engelbert Dollfuss. Totuşi, această încercare de puci eşuează, 

dar acest curent politic continuă să câştige teren şi sub 

influenţa evenimentelor din Germania 

Este momentul în care Blaga consemnează într-un 

raport diplomatic (22 martie 1936) că „Actualul regim din 

Austria nu este îngrijorat de vreo agresiune, cât de atmosfera 

politică şi de ideile poporului austriac însuşi, care poate fi aşa 

de uşor influenţat de Germania―, ceea ce poate fi considerat ca 

o previziune, căci, în perioada următoare, evenimentele se 

precipită. Deşi succesorul lui Dolfuss, Kurt Schuschnigg, a 

luptat pentru a menţine Austria independentă ca stat, la 28 

martie 1938, ţara a fost ocupată de trupele germane, naziştii 

http://en.wikipedia.org/wiki/Republikanischer_Schutzbund
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schuschnigg
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luând puterea. A fost declarată „Anexarea― („Anschluss―). În 

Heldenplatz din Viena, Hitler a proclamat „reunificarea― cu 

Germania, care a fost confirmată prin referendumul din aprilie 

1938. Austria este încorporată în cel de al Treilea Reich şi a 

încetat să existe ca stat independent.  

În concluzie, se poate afirma că, în perioada în care 

Blaga a activat ca diplomat la Viena, situaţia politică din 

Austria a cunoscut momente de tensionare, atât pe plan intern, 

cât şi extern, aflându-se, ca să folosim chiar expresia 

diplomatului-scriitor, foarte aproape de centrul, mijlocul 

turbulenţelor politice pe care le-a cunoscut Europa în anii 

1930, ceea ce a făcut ca misiunea sa diplomatică să cunoască un 

real grad de dificultate, dar fiind astfel cu atât mai interesantă. 

 

Tot în ceea ce priveşte contextul în care diplomatul 

Blaga şi-a desfăşurat activitatea, sunt de consemnat unele 

manifestări ale relaţiilor româno-austriece în domeniul politic, 

dar şi cultural. Nu au fost evenimente deosebite, dar care totuşi 

au constituit expresia interesului şi bunăvoinţei faţă de 

România manifestat mai ales în mediile artistice şi academice. 

În 1934, prof. univ. dr. Karl Braunias susţine la Viena 

conferinţa Transilvania, ţara celor trei popoare, referindu-se şi 

la drepturile istorice ale românilor. În iulie 1935, ziarul „Das 

Echo― publică un interviu cu Iuliu Maniu aflat la Viena, în care 

acesta se declară adept al unei federaţii dunărene „în cadrul 

căreia Viena ar putea juca un important rol cultural―. În 1936, 

Maniu revine asupra acestei idei, declarând într-un interviu în 

„Reichpost― că rămâne adeptul unei „federaţii dunărene― cu o 

unitate vamală, valutară.  

Cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la 12 

decembrie 1936, noul şef al misiunii diplomatice româneşti la 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anschluss
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Viena, Alexandru Gurănescu declară: „Relaţiunile dintre 

Austria şi România sunt, din punctul de vedere geopolitic, 

indicate pentru veşnicie – prin cursul Dunării―. Expresia 

atrage, putând fi considerată mai mult ca o manifestare de 

curtoazie diplomatică, mai ales că, peste doar doi ani, unul din 

parteneri va dispare. 

Presa austriacă se referă şi la prezenţa unor personalităţi 

româneşti în Austria, atunci când relatează despre conferinţa 

susţinută de Mihail Manoilescu despre corporatism la 

„Asociaţia economiştilor austrieci―. De asemenea, sunt 

consemnate elogios unele prezenţe culturale şi artistice 

româneşti în Austria, cum sunt debutul cântăreţei Pia Boilă la 

Opera de Stat din Viena, performanţa de dirijor a lui Ionel 

Perlea în spectacolul „Rosenkavalier―, considerat drept unul 

din cei mai importanţi muzicieni europeni, concertul Mariei 

Tănase (1936). 

Aşadar, Blaga va beneficia la Viena de o atmosferă 

favorabilă, în general, României, pe care se va strădui să o 

amplifice. 

 

La 1 noiembrie 1932, Lucian Blaga este transferat, cu 

consimţământul său, la Legaţia din Viena, unde venise ca 

ministru plenipotenţiar cumnatul său, Caius Brediceanu. În 

Hronic, Blaga consemnează: „Transferarea, dorită chiar de 

mine, se făcuse din întâmplare tocmai într-un timp când stările 

din Austria promiteau să devină deosebit de interesante pentru 

un observator străin―. Iniţial, Blaga a fost încadrat pe post de 

secretar (ataşat) de presă şi apoi de consilier. 

În prima parte a misiunii sale diplomatice, şef al 

misiunii a fost Caius Brediceanu, cu care a colaborat foarte 

bine. Cu noul ambasador (din 1936), Alexandru Gurănescu, 
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relaţiile au fost ceva mai puţin cordiale din cauza unor 

tentative ale acestuia de a se apropia de orientările politice de 

dreapta din România. 

 

De la începutul anului 1933, când naţional-socialismul a 

ajuns la putere în Germania, Austria devenise – după 

aprecierea lui Blaga – „punctul cel mai sensibil― de pe 

continent, motiv pentru care însuşi ministrul de Externe, 

Nicolae Titulescu, cerea insistent să fie informat la zi despre 

„tot ce se pregăteşte la Viena―. În ceea ce priveşte relaţiile 

dintre Blaga şi Titulescu, este semnificativ episodul din august 

1933, când Titulescu soseşte în Austria, la Bad-Gastein, într-un 

scurt concediu de odihnă. Atunci i-au parvenit, pe adresa 

Legaţiei, câteva plicuri prin curier diplomatic, care trebuiau să 

îi fie înmânate urgent. Gestul de a le duce ministrului l-a făcut 

Blaga, care-şi aminteşte că Titulescu l-a reţinut amical la 

reşedinţa lui câteva zile: „Într-o după-amiază m-a poftit la 

dânsul. Din vorbă în vorbă, mă trezii că Titulescu intrase  

într-un fel de expunere, foarte elocventă, asupra situaţiei 

internaţionale, care, după eşuarea conferinţei de dezarmare, 

evolua spre zări nu tocmai îmbucurătoare. Nimeni nu-şi da atât 

de bine seama de seriozitatea cotiturii istorice la care s-a ajuns 

în viaţa internaţională, ca Titulescu―. 

Aprecierile lui Nicolae Titulescu asupra activităţii sale 

diplomatice au fost consemnate de Blaga cu satisfacţie, atunci 

când notează: ministrul „aprecia cu bucurie noile mele 

preocupări―. 

De altfel, trebuie arătat că, de câte ori trecea spre 

Elveţia, cu vagonul său ministerial – îşi aminteşte Blaga – 

ministrul Nicolae Titulescu se oprea la Viena pentru câteva 
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ceasuri, vreme în care poetul-diplomat îi prezenta „un fel de 

rapoarte verbale rezumative asupra stărilor politice―. 

Într-adevăr, Titulescu a apreciat adesea, verbal sau în 

scris, activitatea diplomatică a lui Blaga în Austria, 

comunicându-i: „Mulţumesc pentru interesantul dv. raport―.  

Au existat şi episoade care demonstrează că Titulescu îl 

aprecia nu numai pe Blaga-diplomatul, ci şi pe scriitor, 

consemnate şi acestea cu satisfacţie. Cu ocazia uneia din 

întâlnirile lor în gara din Viena, Blaga i-a înmânat „cu multă 

sfială―, un exemplar din drama Avram Iancu, proaspăt tipărită. 

Ministrul i-a surâs: „Să ştii că am s-o citesc―. „Pentru mine – 

rememorează poetul – promisiunea lui Titulescu, că va citi era 

suficientă satisfacţie, cu toate că mă stăpânea convingerea că nu 

va avea niciodată răgazul pentru aşa ceva―. După câteva 

săptămâni, când ministrul se reîntorcea în ţară, Blaga s-a 

prezentat din nou la gară. „De astă dată – îşi va aminti, peste 

timp, poetul – nu mai intenţiona să se oprească şi la Viena, 

decât pentru cele câteva minute indicate în itinerariul obişnuit 

al expresului. Am urcat în vagonul său, i-am comunicat unele 

informaţii austriece, foarte în grabă şi cu teama nervoasă în 

călcâie să nu pornească trenul mi-a spus şi dânsul câte ceva din 

isprăvile sale. Torpilase nu mai ştiu ce combinaţie 

internaţională, ce putea să devină primejdioasă pentru micile 

state. Apoi m-am dat jos pe peron, căci se auzeau semnale de 

plecare. După ce am coborât m-am apropiat de o fereastră a 

vagonului, unde apăruse capul lui Titulescu, care mă chema cu 

glas tare: «Blaga, vino să-ţi mai spun ceva...» – şi fără de nicio 

legătură cu cele ce discutasem adineaori, Titulescu începu, fără 

nicio caznă, să recite din memorie nişte versuri din Avram 
Iancu: «În pădure / toate păsările dorm, / numai una n-are 

somn, / cată să se facă om»... «Nu ştiu de ce, dar tare-mi plac 
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mie aceste versuri» – încheie Titulescu, în timp ce trenul se 

punea în mişcare. Rămăsesem încă o bună bucată de timp cu 

capul descoperit, pe peron, cu gândul departe. Titulescu 

recitase versurile în care vorbeam despre pasărea mitologică 

din Munţii Apuseni, care, în piesa mea, stă de pază lângă inima 

neamului. Şi astăzi, atâţia ani după cele întâmplate atunci, mi 

se pare că bănuiesc de ce Titulescu a recitat acele versuri ... 

simţea pesemne, subconştient, o înrudire între insomnia sfântă 

a acelei paseri de veghe şi insomnia sa. Căci şi el suferea de 

insomnie lângă destinele ţării―. 

 

Se poate afirma, pe drept cuvânt şi în mod obiectiv, că 

Blaga şi-a îndeplinit misiunea diplomatică fără să-şi 

precupeţească vremea şi forţele, dovedindu-se un avizat 

observator, dar şi interpret al relaţiilor umane, politice şi 

diplomatice din Austria. Mărturie stau din plin rapoartele sale 

transmise cu regularitate Ministerului, care depăşesc sfera 

strictă a presei şi se implică direct în consemnarea şi 

interpretarea vieţii politice, diplomatice, dar şi culturale din 

Austria. Mai mult decât atât, Blaga se va dovedi nu numai un 

conştiincios, ci şi un pasionat diplomat: „Noile însărcinări ce 

mi s-au dat mă absorbeau cu desăvârşire, dar mă şi pasionau în 

acelaşi timp―. În acest context, ataşatul de presă Lucian Blaga 

depunea eforturi stăruitoare şi inteligente de a prezenta cât mai 

bine, mai exact chipul şi interesele ţării sale. Întreţine relaţii 

bune cu gazetari austrieci şi străini: dr. Longstein, de la 

„Wiener Tag―, conducător al Agenţiei „Transatlantic Radio―; 

Oskar Hartl şi Artur Plarre, de la „Frankfurter Nachrichter―; 

Walter Sauter, de la „Basel Nachrichter―; Emil Maas, 

corespondentul vienez al ziarului „Chicago Tribune―; Robert 

Best, de la „United Press―; John Banister, de la „Daily Mail―; dr. 
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Friederich Scheu, de la „Daily Herald―; dr. Adolf Lippe, de la 

„The Exchanger Telegraph Company― din Londra; Alfred 

Tyrnauer, de la „International News Service―, reprezentantul 

trustului Hearst (care controla aproximativ 1.400 de ziare 

americane); G. Nipels, de la ziarul olandez „Algemeen 

Haldesblad―; Domenico Angelo, de la cotidianul „L’Avenir 

d'Italia―; dr. Segyel, corespondentul lui „New York Times―. 

De altfel, Blaga era conştient de valoarea activităţii sale 

diplomatice, scriind, între altele, într-un raport înaintat 

Direcţiei Presă din Minister, la 1 februarie 1934: „De când am 

venit la Viena, v-am informat în fiecare raport despre 

evenimentele şi evoluţia politicei austriece, încercând de 

fiecare dată să arăt şi tendinţele pentru imediatul viitor. 

Trebuie să spun aici că informaţiile necesare nu le puteam avea 

din presa austriacă, care apare sub regim de teroare şi care 

deformează lucrurile aşa cum le vine mai bine diverselor 

cercuri. Am mândria să afirm că v-am informat cum omeneşte 

a fost posibil despre stările de aici. Evenimentele mi-au 

confirmat cel mai adesea rapoartele. Or, acest serviciu de 

informaţie constituie desigur o suficientă dovadă a legăturilor 

ce le am cu diverse cercuri politice şi gazetăreşti.― 

 

Rapoartele săptămânale redactate de diplomatul Lucian 

Blaga, existente în Arhiva Diplomatică a Ministerului 

Afacerilor Externe, cuprind între patru şi zece pagini, 

dactilografiate (de cele mai multe ori) la un rând şi jumătate. 

Pentru valoarea lor  informativ-sintetică şi inconfundabilă 

stilistic, aceste rapoarte erau citite şi adnotate, studiate de tot 

mai mulţi funcţionari superiori din Ministerul de Externe. Ca 

urmare, Ion Dragu, directorul Direcţiei Presă, îi transmitea, la 

8 noiembrie 1935: „Faţă de situaţia în care suntem puşi, de cele 
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mai multe ori, de a comunica rapoartele Domniei-Voastre, în 

acelaşi timp, d-lui ministru Titulescu, d-lui subsecretar de Stat 

Savel Rădulescu şi eventual altor Departamente, fără a mai 

socoti un exemplar care trebuie să rămână la dosarele noastre, 

vă rugăm să binevoiţi a îngriji ca toate rapoartele Domniei-

Voastre să ne parvină în cel puţin trei exemplare―. 

Cele mai multe rapoarte consemnează în amănunt 

evenimentele din viaţa politică a Austriei, ca şi semnificaţia lor. 

Astfel, la 15 ianuarie 1935, Blaga raporta că rezultatele 

plebiscitului din regiunea Saar (organizat la sfârşitul celor 15 

ani în care, conform prevederilor Tratatului de Pace de la 

Versailles, din 1919, landul german fusese trecut în 

administrarea Ligii Naţiunilor), prin care, ca efect al dirijării lui 

de către nazişti, majoritatea covârşitoare a populaţiei s-a 

pronunţat pentru integrarea acestui teritoriu în Germania, au 

produs nervozitate şi la Viena, unde s-au luat măsuri imediate 

de pază a instituţiilor. Blaga informa Centrala despre faptul că, 

după plebiscitul din Saar, cancelarul austriac Schuschnigg a 

ţinut o conferinţă de presă, în care şi-a reiterat dorinţa ca 

destinul ţării sale să fie unit cu cel al Germaniei, pronunţându-

se, totodată, în favoarea unei strânse coordonări a politicilor 

externe ale celor două state în problemele ce privesc 

germanismul. Blaga se referea în acelaşi raport la 

nemulţumirea ambasadorului ungar la Viena în legătură cu 

faptul că naţional-socialiştii austrieci nu conteneau să scoată la 

iveală amănunte privind pregătirile de înarmare ale Austriei, 

făcute conform unui plan italo-austro-ungar. Starea de 

nelinişte care domnea în rândul populaţiei austriece în acel an, 

este redată de Lucian Blaga, cu lux de amănunte, în rapoartele 

sale din 15 aprilie, 15 şi 27 iunie, 22 noiembrie, 2, 8 şi 22 

decembrie 1935. 
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Anul 1936, a adus, pentru istoria Austriei şi pentru cea a 

întregului continent european, noi elemente, care lăsau să se 

întrevadă direcţia în care vor evolua evenimentele. Dacă, până 

la invadarea Etiopiei de către Mussolini, Italia fascistă fusese 

principalul susţinător al politicii revizioniste în domeniul 

relaţiilor internaţionale, după acest moment, rolul ei a fost 

preluat, rapid, de Germania hitleristă, care a acţionat cu 

deosebită brutalitate. În cursul anului 1936, după ocuparea, la 7 

martie, a zonei demilitarizate, Renania, urmată de intervenţia 

italo-hitleristă în Spania (25 octombrie), prin semnarea 

documentului de colaborare dintre Germania şi Italia, s-au pus 

bazele alianţei ce avea să fie cunoscută sub numele de „Axa 

Berlin-Roma―. Impactul acestor evenimente asupra situaţiei 

interne din Austria este consemnat de Blaga care afirmă că 

multe dintre iniţiativele cancelarului austriac îşi aveau 

originea, „înainte de toate, în politica de imitaţie sincronică 

promovată, prin care acesta ţine seama de tot ceea ce se petrece 

în Germania―. 

Ultimele rapoarte transmise de Blaga Centralei 

menţionează evenimente cruciale pentru viitorul politic al 

Austriei. La 1 ianuarie 1936, acesta menţiona că Schuschnigg, 

cancelarul Austriei, s-a adresat poporului său printr-un mesaj 

de Crăciun, făcând un călduros apel la convieţuire paşnică şi 

asigurând cetăţenii de neclintita voinţă a Guvernului de a 

menţine pacea în acele vremuri, al căror caracter catastrofal era 

recunoscut chiar de către demnitarii marilor Puteri. În general 

– specifica cu realism Blaga – situaţia guvernului austriac era, 

de când Italia se implicase în marea politică internaţională, 

dintre cele mai puţin favorabile. 

Astfel, la nesiguranţa politică se adăuga şi o deficitară 

situaţie financiară, provocată de rezistenţa cercurilor de 
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interese britanice, care nu au cedat angajamentelor financiare 

austriece. În acest context, guvernul austriac lăsa o tot mai 

acută impresie de provizorat, în funcţie de situaţia 

internaţională, a cărei evoluţie nu putea fi anticipată. La 22 

ianuarie 1936, diplomatul român consemna marea întrunire a 

Frontului Patriotic, la care atât cancelarul austriac, cât şi vice-

cancelarul Starhemberg, au ţinut importante discursuri, 

anunţând un an de însemnate realizări. Din declaraţia acestuia 

din urmă reieşea speranţa în restauraţia habsburgică. 

Într-un alt raport, Blaga menţionează că Schuschnigg a 

anunţat, la 1 aprilie 1936, introducerea serviciului militar 

obligatoriu, „cu sau fără armă―, această lege fiind votată cu 

aclamaţii. Ca urmare, în scurt timp, armata austriacă însuma 

75.000 de oameni. „Se împlineşte acum ceea ce noi am 

subliniat în rapoartele anterioare" – specifica diplomatul 

român. În ziua de 9 iulie, Blaga informa că tratativele dintre 

cele două state, austriac şi german, se aflau într-un stadiu 

avansat, sperându-se ca, în săptămâna următoare, să se ajungă 

la o platformă comună, aceasta neînsemnând, însă, 

abandonarea politicii cu privire la Italia. În aceeaşi informare, 

se menţiona că foarte mulţi demnitari austrieci adoptaseră, în 

ultimii ani, o politică antigermană, dar şi că Mussolini 

încheiase cu nemţii un acord de sprijin reciproc pe plan 

internaţional. La data de 15 iulie, Blaga a specificat că, în ciuda 

dezminţirilor oficiale, înţelegerea austriaco-germană se 

realizase, în urma acesteia Glaise-Horstonau fiind numit 

ministru fără portofoliu, el reprezentând, de fapt, un valoros 

element de legătură între guvernul austriac şi cercurile de 

orientare nazistă. 

Totodată, diplomatul român face aprecieri cu privire la 

însemnătatea acestei înţelegeri pentru părţile implicate. La 
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câteva zile după încheierea tratatului austriaco-german, 

preşedintele Miklas a acordat o largă amnistie naţional-

socialiştilor care umpleau închisorile şi taberele de concentrare 

ale Austriei. Un ultim raport al lui Blaga este cel din 15 

octombrie 1936, în care se arată că, după ce prinţul 

Starhemberg fusese debarcat din guvern, cancelarul 

Schuschnigg a luat hotărârea definitivă de a desfiinţa 

organizaţiile paramilitare cu caracter politic.  

Aşa cum reiese din această succintă trecere în revistă, 

rapoartele diplomatice redactate de Blaga se disting prin 

caracterul lor de sinteză. Într-adevăr, acestea constituie, dată 

fiind calitatea informaţiilor şi a evaluărilor pe care acestea le 

conţin, documente de un real interes atât pentru analiştii vieţii 

politice, cât şi pentru cercetători, constituind nu numai izvoare 

diplomatice, ci şi istorice. 

Pe de altă parte, Blaga recunoaşte că această activitate  

i-a oferit posibilitatea de a se familiariza cu „secretele 

diplomaţiei―, în condiţii deosebit de dificile: „Noi, funcţionarii 

Legaţiei din Viena, eram constrânşi, de Istoria în marş, să stăm 

la post în necurmată încordare. Cred că rar a existat, pentru 

tinerii diplomaţi străini, o şcoală mai bună decât aceea ce li se 

oferea la Viena în perioada celor 5 ani dinainte de Anschluss―. 

 

Deşi admirator al culturii austriece, al atmosferei 

vieneze, Blaga rămâne obiectiv, identificând unele tendinţe 

nostalgice ale guvernanţilor, concretizate, între altele, în 

„marele fast― al unor serbări, având „un caracter demonstrativ 

austriac, imperial austriac―. Asemenea tendinţe se concretizau 

şi în politica cancelarului Schuschnigg care „speră în renaşterea 

marelui imperiu german al Evului Mediu, a cărui capitală să fie 

Viena şi al cărui conducător să fie Casa de Habsburg―. 
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Desigur, la Viena, Blaga este atent şi la viaţa culturală, 

mai ales în ceea ce priveşte relaţiile româno-austriece în acest 

domeniu. Astfel, el semnalează apariţia romanului scriitorului 

austriac T.H. Mayer, în care este evocată şi figura lui Avram 

Iancu, remarcând că autorul „vorbeşte în cuvinte frumoase 

despre români―. De asemenea, în legătură cu cercetările 

etnografului austriac Hirschberg în România, care se vor 

concretiza în publicarea unei serii de volume, Blaga raportează 

la Bucureşti că savantul este „un excelent element de 

propagandă românească―. 

Însuşi Blaga este preocupat de imaginea României în 

Austria, străduindu-se să contribuie la propagarea unor 

informaţii realiste despre ţară, deci de „a rotunji ideile despre 

România―, după expresia sa plastică. Din acest punct de vedere, 

face o remarcă ce îşi păstrează actualitatea: „Când în România 

se petrec fapte care interesează opinia publică mondială, este 

dată totuşi o posibilitate de a preîntâmpina întrucâtva 

zvonurile tendenţioase―. 

Aşadar, întrebarea pe care o formulam la început nu 

poate avea decât un răspuns negativ: nu, Blaga nu a fost un 

„diplomat de ocazie―, ci şi-a însuşit „secretele― acestei profesii 

nu numai cu conștiinciozitate (tipic ardelenească, am spune!), 

ci cu pasiune şi pricepere, dovedind, cum s-a afirmat, că a 

cunoscut „fascinaţia diplomaţiei―. Blaga s-a înscris în 

generaţiile succesive de oameni de cultură care s-au implicat 

diplomaţiei, începând cu Vasile Alecsandri şi alţi reprezentanţi 

ai generaţiei paşoptiste, trecând prin Duiliu Zamfirescu, mai 

apoi Raoul Bossy şi, în anii 1940, Mircea Eliade, Eugen 

Ionescu, Emil Cioran, Aurel Decei, pentru ca, în perioada 

postbelică, tradiţia să fie continuată de alţi oameni de cultură 
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care au reprezentat cu onestitate interesele României pe plan 

internaţional, în ciuda unor contexte adesea potrivnice. 

În ceea ce priveşte contribuţia „perioadei vieneze― în 

cariera diplomatică a lui Blaga, fără a apela la o demonstraţie 

„pro domo―, credem că aceasta a constituit o adevărată perioadă 

de vârf, nu numai ca durată, ci şi în ceea ce priveşte rezultatele 

sale. 

De asemenea, Blaga recunoaşte importanţa pe care 

„popasurile sale diplomatice― le-au avut asupra evoluţiei sale ca 

scriitor şi filozof. „Întâlnirile― pe care le-a prilejuit activitatea 

sa diplomatică l-au marcat, aşa cum recunoaşte el însuşi: „Cât 

timp am umblat prin străinătăţi, şi o bună parte a vieţii mi-am 

petrecut-o dincolo de hotare, am avut ocazia foarte frecventă 

să văd şi să ascult celebrităţi: scriitori, artişti, gânditori, critici, 

oameni de stat―. Gânditorul şi literatul Blaga consemnează nu 

puţine nume de filozofi, scriitori, critici, naturalişti şi oameni 

politici, dintre care pe unii i-a întâlnit în timpul popasului său 

diplomatic vienez. 

Mai rămâne de răspuns la o altă întrebare: l-a acaparat 

pe Blaga cariera diplomatică într-o măsură care să fi impietat 

asupra preocupărilor sale literare şi filozofice ? Răspunsul nu 

poate fi iarăşi decât negativ, dacă constatăm că, în intervalul 

petrecut la Viena, Blaga a publicat opere definitorii în 

domeniul poeziei – La cumpăna apelor (1933) –, teatrului –

Avram Iancu (1934) – şi filosofiei: Cunoaşterea luciferică 
(1933), Censura transcendentă (1934), Orizont şi stil (1934), 

Spaţiul mioritic (1936) şi Elogiul satului românesc, discursul de 

recepţie la admiterea sa în Academia Română (1936). 
Se poate aşadar afirma nu numai că Lucian Blaga nu a 

fost un „diplomat de ocazie―, ci că activitatea sa în acest domeniu 

a constituit o „ocazie―, un moment fast atât al devenirii 

diplomaţiei, cât şi al evoluţiei spiritualităţii româneşti. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=La_cump%C4%83na_apelor&action=edit&redlink=1
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LUCIAN BLAGA ÎN ELADA 

Ion BRAD 
 

În 1973, pregătindu-mă să plec la post în Atena, era 

firesc să caut şi să citesc tot ce venea în atingere cu vechile 

legături culturale româno-elene, printre acestea şi traducerile 

reciproce ale poeţilor din cele două ţări. Aşa am putut citi 

Antologia poeziei greceşti 1800–1930, alcătuită şi tradusă de 

profesorul universitar clujean Ştefan Bezdechi (de origine 

aromân) în colecţia „Symposion―. Totodată, am cunoscut, adusă 

de la Atena, prima mare antologie a poeziei româneşti tradusă 

în limba greacă de renumitul poet Iannis Ritsos, abia scăpat din 

lagărele blestemate ale insulelor Iaros şi Leros, carte intitulată 

Antologhia rumaniki poesiá, apărută la editura „Kedros― în 

1961. O surpriză plăcută a fost pentru mine includerea în 

sumarul acelei antologii a numelui lui Lucian Blaga (cu poeziile 

În lan, Trei feţe, Izvorul nopţii, Pan), în anul când poetul încă 

mai trăia, biruindu-şi o boală cumplită ca şi vrăjmăşia 

mizerabilă a lui Mihai Beniuc, pe atunci conducătorul Uniunii 

Scriitorilor. El avea un cuvânt greu de spus în alcătuirea unor 

astfel de selecţii propuse spre traducere străinătăţii. Noroc că, 

în aceeaşi perioadă, se mai aflau responsabili cu asemenea 

decizii şi oameni lucizi ca profesorul Pavel Ţugui, cel care avea 

să dedice, mai târziu, studii vaste operei şi vieţii lui Lucian 

Blaga. Alături de el se mai aflau şi regretatul poet Tiberiu Utan 

şi eseistul-academician de azi Ion Ianoşi, în posturi culturale 

decisive. 

În lecturile mele din primăvara şi vara lui 1973, se 

includeau, în mod firesc, şi paginile unor călători români prin 

Elada, de la Dimitrie Bolintineanu şi Ion Ghica la Nicolae 

Iorga, Eugen Lovinescu, Ion Pillat, Nicolae Davidescu, Victor 
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Eftimiu, Alexandru Rosetti şi alţii. Printre ei, cu oarecare 

întârziere, am descoperit şi numele elevului Lucian Blaga, din 

clasa a V-a a Liceului Şaguna din Braşov. O poveste cu adevărat 

colorată şi plină de interes pentru cititorii de ieri şi de azi ai 

strălucitului poet şi filosof, pe care o evocă el însuşi, cu harul 

său inconfundabil, în Hronicul şi cântecul vârstelor. 
La celebrul liceul românesc din Braşov, unde Lucian 

ajunsese după şcoala germană de la Sebeş şi moartea tatălui său, 

se afla şi profesorul de filosofie Iosif Blaga („unchiul Iosif―), 

care avea obiceiul, în calitatea de diriginte, să promită elevilor 

din clasa I, dacă aceştia se remarcau la istorie şi literatură până 

în clasa a VII-a, să le organizeze o excursie în Italia. Aşa s-a 

făcut că, în aprilie 1911, când Lucian Blaga ajunsese doar în 

clasa a V-a, în timp ce se pregătea excursia în Italia, pentru ca 

să-l poată include şi pe el în caravana gata de plecare, unchiul 

Iosif l-a sfătuit să-şi facă rost de 120 de coroane. De unde atâţia 

bani? Ideea salvatoare îi venise tot de la inimosul şi sensibilul 

dascăl şi unchi. Era necesar ca Lucian să adreseze o cerere 

doctorului Elekes de la Banca „Sebeşana― din Sebeş. Acesta 

fusese prieten cu tatăl poetului, întotdeauna plin de datorii. În 

cerere, trebuia să-i arate despre ce călătorie este vorba. Speriat, 

chiar disperat de un asemenea gest, Lucian a scris şi a expediat 

imediat cererea, pentru ca apoi, cum singur notează: „A treia zi 
primeam deodată cu o solie telegrafică de bune urări pentru 
miazăzi, întreaga sumă cu care puteam să iau parte la călătoria 
atât de incredibilă încă inimii mele―. 

În Hronicul şi cântecul vârstelor citim toate emoţiile şi 

gândurile iscate de trecerea frontierei maghiaro-române de la 

Predeal, de popasul îndelung dorit la Bucureşti, unde Ion 

Bianu, marele cărturar ardelean (născut la Făget, în judeţul 

Alba de azi) i-a primit la Biblioteca Academiei Române, 
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arătându-le, printre atâtea comori aflate acolo şi manuscrisele 

lui Eminescu. „Nu m-am dat bătut până când n-am luat şi eu în 
mână un caiet― — zice Lucian Blaga. A rămas astfel absorbit şi 

aplecat asupra manuscriselor eminesciene în care descoperea şi 

unele desene deochiate, întârziere din cauza căreia era să se 

rătăcească de caravană. Scena aceasta devine emoţionantă şi 

pentru noi, cei de azi, care citim toate avatarurile acelor 

manuscrise, salvate în sfârşit de la pieire. Aşa cum emoţionante 

rămân şi rândurile următoare: „În poarta Academiei, unul 
dintre elevii mai vârstnici îmi zice: «Ce-ai întârziat, măi, te-ai 
întins aici ca la tine acasă!». – «Uite-aşa, ca să mă deprind cu 
Academia!» răspunsei râzând, şi mai adăugai ceva foarte 
prezumţios. Mi-am dat însă cu palma peste gură când observai 
că unchiul mă auzise. Dar unchiul m-a învăluit c-o privire 
plină de bunătate: «Mai ştii... De ce nu?»― 

Dacă ne gândim că în 1936 Lucian Blaga avea să fie 

primit în Academia Română, cu discursul de recepţie Laudă 
satului românesc, pentru ca apoi, în 1948, să fie înlăturat 

samavolnic şi alungat de la catedra Universităţii din Cluj, 

putem realiza drama spirituală, care nu era doar a sa, ci a 

întregii culturi naţionale, pe care marele poet, filosof şi 

diplomat n-a mai evocat-o în Hronicul şi cântecul vârstelor. 

Continuându-ne lectura excursiei din aprilie 1911, nu ne mai 

oprim la popasurile de la Constanţa, de la Constantinopol, din 

Dardanele şi Marea Egee, cu amestecul de rău de mare şi 

beatitudini admirative faţă de monumente artistice (în mod 

special de catedrala Aghia Sofia, transformată în moschee), faţă 

de atâtea situri istorice, toate văzute de ochii curioşi şi 

scormonitori ai adolescentului, familiarizat cu legendele 

mitologice. În sfârşit, poposim în preajma şi pe pământul sacru 

al Eladei. 
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„Pe Marea Egee ne aştepta o noapte a lui Poseidon. Era 
ziua naşterii sale de ne primea cu un praznic atât de furtunatic? 
Voia să dea un prilej de nebună joacă delfinilor săi, ţinându-le 
furca cu cele trei coarne, să sară peste ea? Sau, amintindu-şi de-
o străveche ceartă, era gelos că o luam spre Atena şi nu într-
altă parte? Întrebările nu erau nelaloc, căci precum îmi 
spuneam — nu se ştie niciodată din ce le sare ţandăra acestor 
zei, în ale căror ţinuturi, de apă, de piatră şi de azur, intram. 

Cele două zile petrecute la Atena mi-au lăsat o amintire 
albă de marmură. Nu e vorba numai de Acropole, cu templele, 
coloanele, frizele, cariatidele şi zeii săi, ci şi de acele vile şi 
muzee albe ce împodobesc oraşul modern, care ţine se pare aşa 
de mult să fie substanţă din substanţa Antichităţii, şi lumină de 
aşijderea din lumina acesteia. De vreo câteva luni învăţam la 
liceu şi greaca, ceea ce mă incita, aproape până la enervare, 
spre descifrarea inscripţiilor. Obsesia ar fi fost încă suportabilă 
înaintea rămăşiţelor antice, din păcate însă ea mă ţinea şi în 
faţa firmelor de la prăvălii. Cât de paradoxale mi se păreau 
numele mitologice ale acestor măslinari moderni! Fapt e că 
majusculele elenice, printre care nu mă descurcam tocmai cu 
uşurinţă, mă făceau să simt pretutindeni prezenţa secretă a 
profesorului meu de limba greacă, a lui Paul Budiu, a cărui 
figură am promis s-o conturez într-un capitol închinat numai 
lui. Profesorul Paul Budiu mi-a spus la plecare să nu mă întorc 
la şcoală fără de o dare de seamă asupra celor ce aveam să văd 
în cetatea iubită de el mai presus de toate. Trebuia să-mi 
însemn aşadar multe din cele ce mi se vădeau în cale şi mai ales 
anecdote şi detalii cu privire la peştera unde se crede că ar fi 
fost închis Socrate, şi unde înţeleptul, suferind de nebunia 
înţelepciunii sale, şi-a băut în cele din urmă cupa cu zeamă de 
cucută, cu aceeaşi nepăsare cu care urmaşul său trage la măsea 
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un ţoi de drojdie. Căci Socrate era divinitatea silenică a 
profesorului Paul Budiu, care, şi el, se întrupase după un tipar 
asemănător, numai puţin mai degradat. Căutam în amintire 
dacă nu cumva profesorul îmi făcuse vreo aluzie să-i duc ceva 
de prin părţile locului. Nu era cazul. Dacă însă ar fi fost, atunci 
din cetatea zeiţei Atena i-aş fi dus profesorului meu, foarte 
primitor la daruri, mai bucuros o bufniţă, căci partea de 
pitoresc îl interesa desigur mai mult decât Partenonul.― 

Surprindem, parcă pentru prima oară, înclinaţia 

blagiană spre tonul aluziv şi ironic, care anunţa şi polemistul 

temut de mai târziu. Totodată, observăm familiarizarea 

adolescentului-filosof şi poet cu amalgamul ciudat al 

realităţilor, în care se amestecă licorile lui Bachus cu amarul 

cupei de venin a lui Socrate. Teme ce revin, sub cele mai 

variate formule, în filosofia, proza, teatrul şi publicistica lui 

Lucian Blaga, în opera sa vastă, cât o bibliotecă întreagă. 

Înainte de-a trece la alte aspecte ale prezenţei sale în Elada, aş 

vrea să observ că, deşi aparent temele cele mai frecvente în 

poezia blagiană se întorc de cele mai multe ori dinspre 

pământul natal spre teritoriul fabulos al Italiei străbunilor 

români, descoperit atunci prima oară, pământ copleşit de 

istorie şi mitologie, dacă le observăm în profunzimea lor, găsim 

şi impulsurile primare ale spiritului elin, cel care a mutat zeii 

printre oameni, umanizând astfel miturile şi dând pietrelor 

puterea de-a vorbi. 

Mărturisesc că n-am putut cerceta încă antologia 

publicată în 1943, la Salonic, de Antonie Mistakidis, un 

profesor de limba greacă la Liceul românesc din localitate, 

aflând doar că în sumarul ei, pe lângă Eminescu şi alţi poeţi, 

Lucian Blaga figurează cu texte alese din volumele sale În 
marea trecere şi La curţile dorului. Recent, poeta Maria 
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Karayanis, ea însăşi o bună traducătoare a scriitorilor români, 

mi-a mărturisit că ştie şi-acum pe de rost unele din frumoasele 

poezii traduse de Mistakidis, trăitor cândva şi în România, şi în 

Cipru, ca să rămână definitiv în Suedia. Să nu uităm că, în acea 

perioadă, Nordul Greciei era ocupat de trupele germane, 

italiene şi bulgare, în timp ce România acorda ajutoare 

alimentare populaţiei înfometate. De acele ajutoare au 

beneficiat şi mulţi intelectuali atenieni, unii aducându-şi 

aminte şi mulţumindu-mi şi mie că ţara noastră le-a salvat 

viaţa. Printre aceştia s-a numărat chiar şi filosoful-poet 

Constantin Tsatsos, preşedintele Eladei în anii misiunii mele la 

Atena. 

În 1974, am putut sărbători, împreună cu prietenii greci, 

Antologhia rumanon poiton (Antologia poeţilor români), 

alcătuită şi tradusă de poetul, prozatorul, dramaturgul şi 

cineastul Kostas Assimakopoulos, scriitor de vârsta mea, ale 

cărui cărţi şi piese de teatru au fost tălmăcite şi publicate în 

româneşte. Volumul apărut în editura ateniană „Arion― (nume 

purtat de ultimul ambasador român înainte de 1945) avea 200 

de pagini, din sumarul lui făcând parte 70 de poeţi 

contemporani, aşezaţi în ordine cronologică după data naşterii, 

de la Tudor Arghezi la Adrian Păunescu. Adică, nu lipsea 

niciunul din poeţii semnificativi ai secolului 20, fiecare 

bucurându-se de o prezentare biobibliografică. 

Numele lui Lucian Blaga apare între Otilia Cazimir şi 

Ion Barbu, bucurându-se de o prezentare mai amplă. Dintre 

poeziile sale au fost alese: Oraş vechi, Daţi-mi un trup, 

Cerească atingere, Alean, Semnal de toamnă, Stă în codru, Trei 
feţe, Ceasul care nu apune. Opt titluri, la fel ca şi lui Tudor 

Arghezi, cele două culmi opuse şi neîntrecute ale liricii 

contemporane. 



 59 

Cu toate că nu ne cunoştea limba, Kostas 

Assimakopoulos a realizat, cu ajutorul regretatei clujence 

Antiţa Jucan, bune transpuneri în greacă, de multe ori 

respectând şi metrica şi sistemul de rime ale originalului. 

Poetul şi prozatorul remarcabil, Menelaos Ludemis, 

fiind unul dintre cei mai populari scriitori contemporani greci, 

trăind 18 ani în România, ca refugiat politic, s-a dovedit şi unul 

dintre cei mai harnici traducători ai literaturii române. 

Numeroşi prozatori şi poeţi contemporani au apărut în editura 

ateniană „Dorikos―, îmbogăţită prin tirajele imense ale cărţilor 

lui Menelaos, încă înainte de întoarcerea sa în Grecia, în martie 

1976. Din păcate, sănătatea sa şubredă a cedat, rezervându-i-se 

funeralii naţionale în ianuarie 1977. După stingerea sa, aceeaşi 

editură a publicat volumul Rúmani pezográfi ke poites 
(Prozatori şi poeţi români), volum masiv în care figurează 

numele a 17 prozatori — dintre contemporani Laurenţiu Fulga, 

Marin Preda, Eugen Barbu, Fănuş Neagu, D.R. Popescu, Ion 

Băieşu, Mircea Maliţa, Octavian Paler şi Titus Popovici, pe 

când Secţia de Poezie se deschide cu Grigore Alexandrescu şi se 

încheie la nr. 91 cu Mircea Dinescu. Nu lipseşte niciunul dintre 

poeţii activi şi importanţi români. Fireşte că este prezent şi 

Lucian Blaga, cu poemul Psalm, din volumul În marea trecere 

(1924). Plecând precipitat, Menelaos, cel mai grec dintre toţi 

grecii pe care i-am cunoscut eu, n-a mai apucat să-şi amplifice 

sumarul antologiei, cum ştiu că intenţionase s-o facă. El adora 

poezia lui Blaga pentru imagistica sa bogată şi pentru marile 

sale libertăţi de idei şi de formă. El, comunistul, se simţea în 

artă, ca şi Iannis Ritsos, un om şi un gânditor liber. Cele două 

partide comuniste (Exterior şi Interior) se certau între ele, dar 

nu se amestecau în literatura membrilor sau simpatizanţilor 

lor. 
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În sfârşit, un scriitor din generaţia noastră, adăpostit şi 

el în România, unde şi-a făcut studiile universitare şi a creat 

cea mai mare parte a operei sale literare de poet şi prozator, 

Dimos Rendis-Ravannis, s-a dovedit a fi şi cel mai chemat şi 

competent traducător al poeziei lui Lucian Blaga. Ştiu bine că, 

hărţuit de viaţă, în România ca şi în Grecia, el şi-a închinat 

peste 20 de ani traducerilor din limba română, în mod special 

poeziei lui Lucian Blaga. La fel, transpunerii în metru original a 

Luceafărului eminescian. Îngemănarea Eminescu–Blaga nu era, 

pentru el, ca şi pentru mine, întâmplătoare. Dacă nu cunoşti 

profund, pe dinăuntru, opera unui asemenea poet, nu poţi 

spera să-l tălmăceşti bine în altă limbă. Cu atât mai puţin în 

greacă, limbă total diferită de a noastră. 

Şi Dimos Rendis a reuşit în strădania şi abnegaţia lui, 

ajutat de marele său talent, de cultura sa, de cunoaşterea intimă 

a limbii sale natale, ca şi a românei. O dovadă peremptorie, 

publicarea ediţiei bilingve, româno-elene, a volumului Lucian 
Blaga, Poeme–Poimatá, apărut în 1981 la editura „Minerva― din 

Bucureşti, cu o prefaţă a regretatului eseist Aurel Martin, fost 

student al lui Lucian Blaga, la Cluj. Din Poemele luminii (1919) 

au fost selectate 18 titluri; din Paşii profetului (1921) 17; din 

Lauda somnului (1929) 12; din La cumpăna apelor (1933) 12; 

din La curţile dorului (1938) 6; din Nebănuitele trepte (1943) 5; 

din Vârsta de fier, 3; din Corăbii cu cenuşă, 7; din Cântecul 
focului, 5; din Ce aude unicornul, 3; din Mirabila sămânţă, 1; 

din Addenda, 3. 

Cred că nu lipseşte niciuna dintre capodoperele liricii 

blagiene, niciun element care defineşte geniul său creator, 

nicio caracteristică a şcolii sale de poezie, care ne-a lăsat 

deschise nouă toate uşile şi ferestrele. 
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Lirica blagiană a fost prezentă şi în revistele literare 

elene, cea mai importantă fiind „Nea Estia― (Noua Vatră). 

Nu ştiu, n-am putut număra în câte limbi au fost traduse 

versurile lui Lucian Blaga, încă din timpul tinereţii sale, cele 

mai multe, peste 30, numărându-se după trecerea sa în 

eternitate. Merite deosebite în acest efort revin celor două 

Festivaluri internaţionale „Lucian Blaga― de la Sebeş–Alba şi de 

la Cluj-Napoca, la care au participat mulţi şi importanţi poeţi şi 

traducători străini. Dar sunt convins că printre cele mai bune 

traduceri le putem considera pe cele greceşti, lucru firesc dacă 

ne gândim că reflexul filosofilor elini, continuaţi de cei 

germani, a strălucit şi în opera celui mai mare filosof român, iar 

poezia sa nu poate fi despărţită niciodată de rădăcinile ei 

filosofice. Privite mai îndeaproape, poeme ca Eu nu strivesc 
corola de minuni a lumii, Trei feţe, Pan, Hafis, Anacreon, 

Moartea lui Pan, Zeul aşteaptă, Pan cântă, Păianjenul, Heraclit 
lângă lac, Tristeţe metafizică, Seară mediterană, Schimbarea 
zodiei, Pleiada, Epitaf pentru Euridice, Ulisse, Oedip în faţa 
Sfinxului şi altele încă, mărturisesc această legătură intimă. 

La Atena l-am cunoscut bine pe cel de-al doilea poet 

grec, laureat al Premiului Nobel, Odisseas Elytis (primul fiind 

Gheorghios Seferis), din poezia căruia am alcătuit volumul 

antologic Variaţiuni pe o rază. Cunoscându-i astfel mai bine 

opera, impregnată de marile teme ale „grecismului― filosofic, 

mitologic, religios şi naţional, mă gândeam cu tristeţe că opera 

lui Lucian Blaga, cu amplitudini şi mai vaste, a fost împiedicată 

să ajungă chiar şi la candidatura formală a Premiului Nobel, de 

cârdăşia staliniştilor din ţară cu laşitatea şi invidiile unor 

intelectuali români refugiaţi în Occident. Operaţie reuşită şi în 

cazul lui Tudor Arghezi. 
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Temele grave, de simfonie fantastică, din lirica lui 

Lucian Blaga, cu amestecul lor de duh creştin şi păgân, fără să-l 

părăsească, se răresc treptat, cu trecerea inexorabilă a timpului, 

pentru ca poetul furtunilor şi căutărilor de totdeauna să se 

tragă mai aproape de părinţi, cu corăbiile încărcate de cenuşă, 

să revină în satul „care poartă-n nume sunetele lacrimei―, la 

izvorul fermecat ca „un fir tors de parce―, un bărbat ostenit, dar 

încă mereu în stare să ne fie tuturor dascălul de zodii, de iubire 

şi cântecul vârstelor. 

Iar pentru noi, poeţii uneori prea gureşi, demiurgul a 

lăsat şi acest apodictic Catren: 
 

„Limba nu e vorba ce o faci. 
Singura limbă, limba ta deplină, 

stăpână peste taine şi lumină, 
e-aceea-n care ştii să taci―. 
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LISABONA – ULTIMUL POST DIPLOMATIC 

AL LUI LUCIAN BLAGA 

Ion FLOROIU 

 

Poet, dramaturg și filosof, Lucian Blaga face parte dintr-

un lung şir de personalităţi cultural-știinţifice de înalt prestigiu 

care au fost atrase şi au activat, cu rezultate deosebite, în 

diplomaţia română. 

Lucian Blaga se decide să intre în diplomaţie curând 

după încheierea păcii care pune punct final marii conflagraţii 

de la începutul secolului XX, în climatul politic, cultural și 

diplomatic creat de Marea Unire de la Alba Iulia din 1918 și 

formarea României Mari. 

În sinea sa, Blaga spera ca, prin intermediul misiunilor 

în străinătate, să poată pătrunde mai ușor în universul culturii 

europene, dorinţă care stăpânea, de altfel, și pe alţi oameni de 

cultură români. 

Prima sa cerere, din 28 decembrie 1921, primește 

imediat răspuns din partea MAS, dar nu îl mulţumește și refuză 

cu eleganţă postul oferit. Va relua, însă, demersurile de intrare 

în diplomaţie și va fi numit în calitate de atașat de presă la 

Varșovia, începând cu 1 noiembrie 1926, propunere pe care o 

acceptă cu satisfacţie. Astfel, la vârsta de 30 de ani, Blaga intră 

în diplomaţie pe care o va sluji timp de 13 ani cu 

profesionalism, devotament, pasiune și inventivitate. Va activa 

la legaţiile române de la Varşovia, Praga, Berna, Viena și din 

nou Berna în calitate de atașat, secretar și consilier de presă, cu 

rezultate profesionale deosebite, apreciate de conducerea MAS 

și de personalităţile cultural-știinţifice ale vremii. 

Intrarea lui Blaga în diplomaţie are loc în perioada în 

care România își forma corpul său diplomatic, călăuzindu-se 
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după principiul, urmat de diplomaţiile occidentale, potrivit 

căruia „societatea diplomatului este elita intelectuală a ţării. De 

aceea, el trebuie să fie la nivelul acestei societăţi―. Iar Blaga 

corespundea în cel mai înalt grad acestei preocupări, ceea ce 

explică răspunsurile ministerului, imediat și favorabil, la 

cererile poetului. Numirea sa ca atașat de presă la Varșovia este 

dovada valorii sale intelectuale, de poet talentat, de dramaturg 

și filosof, apreciat în cercurile culturale românești, precum și 

încrederea MAS că el va reprezenta și va sluji interesele 

naţionale ale ţării peste hotare, răspunzând, astfel, nevoii vitale 

și interesului conducerii României de a atrage tot ce are mai 

valoros societatea și de a folosi elitele intelectuale ale epocii în 

diplomaţie. 

Vârsta tânără la care a intrat în diplomaţie și perioada 

relativ importantă cât a slujit relaţiile externe ale României, îl 

consacră pe Lucian Blaga, în opinia mea, drept un diplomat de 

carieră, care a urcat toate treptele acestei profesii deosebite, 

acestei arte și știinţe, care este diplomaţia și care nu poate fi 

slujită, cu adevărat, decât de persoane cu calităţi și trăsături de 

caracter deosebite. Iar Blaga a răspuns tuturor exigenţelor 

acestei profesii. 

Perioada în care Blaga a activat în diplomaţie a fost 

plină de evenimente pe plan european și internaţional, pe care 

tânărul diplomat a reușit să le prezinte cu inteligenţă, cu 

claritate și cu viziune în rapoartele sale trimise Centralei. 

Totodată, pentru diplomaţia română a fost o perioadă de 

renaștere și afirmare naţională a ţării noastre, de deschidere în 

relaţiile sale cu ţările europene.  

Cea mai îndelungată și bogată activitate diplomatică 

Blaga a desfășurat-o în calitate de atașat, secretar și consilier de 

presă la Berna și Viena. Rezultatele deosebite în acest domeniu 
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îl vor recomanda pe Blaga pentru postul de subsecretar de Stat 

în MAS și pentru cea mai înaltă funcţie diplomatică a vremii, 

aceea de trimis extraordinar și ministru plenipotenţiar, ceea ce 

ar corespunde astăzi gradului de ambasador.  

Prin Decretul nr. 4.326 din 30 decembrie 1937, Lucian 

Blaga este numit subsecretar de Stat pe lângă Departamentul 

Afacerilor Străine, titular fiind Istrate Micescu, avocat și 

profesor universitar la Facultatea de Drept. Numirea lui Blaga 

s-a datorat experienţei sale bogate în munca diplomatică și de 

presă, capacităţii de organizare și disciplină în îndeplinirea 

obligaţiilor de stat, prestigiului său literar și cultural. Totodată, 

titularul departamentului nu avea experienţă profesională la 

Externe, fiind necesară numirea, pe postul de subsecretar de 

Stat, a unei personalităţi versate în administraţie și cunoscute 

de personalul din departament și instituţiile pendinte. Regele, 

care îl cunoștea și îl aprecia pe Blaga, a fost încântat de 

propunerea lui Octavian Goga, întrucât se dădea, astfel, o bază 

mai largă formulei guvernamentale, iar numele lui Blaga avea 

rezonanţă în cercurile naţionale și în unele centre politice și 

culturale europene. Pe de altă parte, prin persoana sa, Regele 

dorea să asigure continuitatea la MAS, astfel încât factorii 

politici din guvern să nu recurgă la schimbări în rândul 

funcţionarilor din Centrală sau de la misiunile diplomatice 

românești din străinătate. Blaga nu făcea parte din niciun 

partid politic, având doar unele afinităţi selective faţă de unii 

oameni politici. Ca atare, numirea lui Blaga la Externe a fost 

apreciată pozitiv, atât de partizanii, cât și de adversarii 

guvernului Goga, recunoscându-se că prezenţa sa în guvern va 

ridica „politicește― prestigiul ţării peste graniţă, „după ce l-a 

ridicat până acum prin poezia, teatrul și filosofia sa―. În calitate 
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de subsecretar de Stat, Blaga se va ocupa, practic, de toate 

problemele ministerului. 

La 10 februarie 1938, guvernul Goga demisionează, 

încetând, astfel, și misiunea lui Blaga în conducerea MAS. Dar 

nu va înceta și prezenţa sa în diplomaţie, întrucât va primi o 

nouă misiune peste graniţă, care va fi apogeul carierei sale 

diplomatice. 

Astfel, prin Decretul nr. 1.170 din 11 martie 1938, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 60 din 14.03.1938, semnat de 

Carol al II-lea și contrasemnat de Gheorghe Tătărescu, 

începând cu 1 aprilie 1938, Lucian Blaga este acreditat în 

calitate de trimis extraordinar și ministru plenipotenţiar al 

României în Portugalia, ca o recunoaștere firească a calităţilor 

diplomatice și a serviciilor aduse României în timpul 

misiunilor oficiale peste hotare, în centre politice și culturale 

europene importante. Blaga era, din 1936, și membru al 

Academiei Romane și se bucura de un mare prestigiu în 

cercurile intelectuale românești.  

Lucian Blaga își ia postul în primire la Lisabona la 

începutul lui aprilie 1938, transmiţând, imediat după sosirea la 

Lisabona, impresiile privind locurile și oamenii. 

„E necrezut de frumos pe aici, scria el. Peisajul o minune, 

orașul fără pretenţii, dar neîntrecut. Rasa cam pestriţă. Limba 

plină de fragmente românești, încât nevrând trebuie să crezi că 

împăratul Traian a fost iberic―. 

La 18 mai 1938, Lucian Blaga prezintă președintelui 

Republicii Portugheze, generalul António Óscar de Fragoso 

Carmona1, scrisorile de acreditare în calitate de trimis 

                                                 
1
 António Óscar de Fragoso Carmona (1869 – 1951). Președinte al Portugaliei 

(9 iulie 1926 – 18 aprilie 1951). Militar de carieră, general în 1926, foarte activ 

în puciul din 28 mai 1926, care duce la stabilirea dictaturii militare (Ditadura 
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extraordinar și ministru plenipotenţiar al României în 

Portugalia. Discursul său este un omagiu adus latinităţii: 

„Născut în Carpaţii Transilvaniei, în citadela orientală a lumii 

latine, mă consider deosebit de fericit de marea onoare ce-mi 

revine de a reprezenta România în Portugalia, care este cealaltă 

citadelă, occidentală, în Europa, a acestei latinităţi, al cărei 

miracol de civilizaţie și de glorie va străluci de-a pururea în 

viaţa umanităţii―. În continuarea discursului său, Blaga, om de 

aleasă cultură, a făcut o succintă și inspirată incursiune, 

apreciată de președintele lusitan, în istoria Portugaliei, pe care 

o considera o „admirabilă epopee―, evidenţiind, totodată, 

trăinicia relaţiilor româno-portugheze. 

În discursul său de răspuns, președintele Carmona va 

aprecia „evocarea atât de elocventă― a trimisului României 

privind afinităţile și relaţiile dintre cele două ţări, asigurându-l 

de sprijinul său personal și de concursul guvernului portughez. 

La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare a fost 

prezent și Oliveira Salazar2, președintele Consiliului de 

Miniștri al Portugaliei, care asigura și portofoliul Externelor. 

                                                                                                           
Nacional). Preia puterea ca reprezentant al aripii reacționare și anti-

democratice a conducerii militare. De la 9 iulie până la 29 noiembrie 1926, 

președinte provizoriu, apoi, între 29 noiembrie 1926 și 15 aprilie 1928, 

președinte interimar. Este ales președinte în 15 aprilie 1928 ca unic candidat. 
2
 António de Oliveira Salazar (1889 – 1970). Om de stat portughez. Profesor 

de economie politică la Universitatea din Coimbra. Deputat (1921). Ca urmare 

a puciului militar din 1926, generalul Carmona îl cheamă la conducerea 

Ministerului de Finanțe (1928). În această calitate reușește să stabilizeze 

moneda și să echilibreze bugetul. Președinte al Consiliului de Miniștri (5 

februarie 1932 – 25 septembrie 1968). Ministru de Război și Ministru de 

Externe (1936 – 1947). Introduce un sistem dictatorial; stimulează economia, 

printr-un regim de mari lucrări publice; reorganizează armata și marina. Prin 

Constituția din 1933, fondează „Noul Stat― (Estado Novo), pe baza unui regim 

autoritar și corporativ al unui partid unic. 
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După înmânarea scrisorilor de acreditare, Lucian Blaga 

va prezenta, în primul său interviu acordat ziarelor portugheze, 

un program de dezvoltare a relaţiilor româno-portugheze pe 

plan politic, economic și cultural. 

Înainte de a pleca la Lisabona, Blaga a elaborat un 

referat privind atribuţiile trimisului extraordinar la Lisabona, 

care avea „însărcinarea specială de observator al evenimentelor 

din Spania―, unde se desfășura un război civil între forţele 

naţionaliste și cele comuniste. De asemenea, el își propunea și 

sarcina „de a realiza, pe plan economic, deblocarea sumelor ce 

posedam la Banca Portugaliei, negocierea unui acord comercial 

și intensificarea schimburilor comerciale cu Portugalia―. De 

remarcat că Blaga își propunea sarcini importante pe plan 

economic, ceea ce puţini șefi de misiune ai ţării noastre o fac. 

Lucian Blaga a funcţionat la Lisabona un an, până la 1 

aprilie 1939, când a fost rechemat. Deși perioada misiunii sale 

în Portugalia a fost scurtă, Blaga a desfășurat, totuși, o activitate 

largă și diversificată, trimiţând Centralei rapoarte importante 

privind poziţia Portugaliei în probleme europene și 

internaţionale, relaţiile sale îndeosebi cu Spania și Marea 

Britanie, aspecte de politică internă, relaţiile luso–române pe 

diverse planuri și s-a preocupat de cunoașterea României în 

Portugalia și contracararea acţiunilor ostile ţării noastre în 

mass-media locală.  

 

Portugalia prezenta, în preajma celui de-al Doilea 

Război Mondial, prin poziţia sa geografică și imperiul său 

colonial, un interes diplomatic și strategic deosebit pentru 

puterile vremii. Iar Legaţia română în Portugalia era bine 

plasată geografic pentru a fi un observator diplomatic de prima 

mână. Odată cu preluarea conducerii misiunii de către Lucian 



 69 

Blaga, Legaţia română la Lisabona devine un centru activ de 

observare, analiză și informare rapidă, precisă, din surse sigure, 

a guvernului de la București privind interferenţele și 

implicaţiile politice și militare în zonă. „Interesele diverselor 

puteri în Marea Mediterana și Oceanul Atlantic își dădeau 

întâlnire în Portugalia pentru a-și revendica întâietatea, 

deţinută până de curând numai de Marea Britanie― sublinia 

Blaga într-un raport diplomatic către Centrala MAS trimis în 

1938. Deși trăgea concluzia că, oricare ar fi „surpriza 

viitorului―, Portugalia nu se simţea lezată în interesele sale și, 

chiar în ipoteza intrării Angliei în război, Portugalia își va 

păstra cu siguranţa neutralitatea, Blaga înţelegea că perspectiva 

unui război în Europa constituia, totuși, o preocupare atât 

pentru Salazar, care nu ar mai fi avut posibilitatea unei politici 

libere în Peninsula Iberică, cât și pentru Franco întrucât o 

„conflagraţie europeană era plină de necunoscute―. 

Referindu-se la poziţia geostrategică a Portugaliei și 

ciocnirile de interese, Blaga afirma, într-un raport din 

septembrie 1938, că „Portugalia e un grav punct de interferenţe 

a celor mai opuse interese, atât internaţionale, cât și locale―. 

Acordul de la München și evenimentele tragice din centrul 

Europei nu puteau scăpa atenţiei și analizei diplomatului 

român, care raporta cu indignare că „nu am remarcat niciun 

regret portughez pe urma ciuntirii Cehoslovaciei―. 

Dând dovadă de viziune politică, Blaga aprecia 

„Conferinţa de la München a celor patru, nu ca o întâlnire 

ocazională, dictată de grave împrejurări, ci ca schiţarea aproape 

a unei instituţii permanente, chemată să rezolve și alte 

probleme―. Iar în raportul său din 16 martie 1939, trimis 

ministrului Afacerilor Străine, Grigore Gafencu, diplomatul 

român nota că, „deși interesele Portugaliei nu sunt atinse direct 
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prin evenimentele din Europa Centrală, ocuparea Boemiei și 

Moraviei, din partea Germaniei, și desfiinţarea statului 

cehoslovac au produs și în cercurile oficiale de aici nedumerire, 

îngrijorare și chiar consternare―. 

Referindu-se la presa portugheză, care, deși nu lua 

atitudine faţă de evenimentele europene, îndeosebi din 

Cehoslovacia, considerată o anexă rusească, Blaga intuind „un 

cuvânt de ordine în spatele acestei rezerve―, nu se ferește de 

asta data să repudieze metodele întrebuinţate, iar printre 

rânduri se citește chiar regretul că statele ponderate, chemate 

să apere spiritul european, sunt „așa de atinse încă de amnezia 

indeciziei―.  

 

Raporturile Portugaliei cu Spania au reţinut, cum era și 

firesc, atenţia specială a trimisului extraordinar român la 

Lisabona, sarcină pe care și-o asumase, de altfel, încă din 

București, înainte de a pleca la post. Blaga considera că 

recunoașterea, în mod oficial, de către Portugalia a guvernului 

condus de generalul Franco drept unicul guvern al Spaniei va 

constitui un moment de referinţă în relaţiile dintre cele două 

ţări, înscriindu-se „în cadrul politicii generale a domnului 

Salazar, care nu pierde niciun prilej de a ajuta guvernul Franco 

pentru a extirpa, prin victoria sa, comunismul în Peninsula 

Iberica―. 

Recunoașterea și sprijinirea guvernului Franco de către 

guvernul portughez va determina ridicarea relaţiilor 

diplomatice între cele două ţări la rang de ambasadă, fiind 

numit ambasador la Lisabona fratele generalului Franco. În 

unul dintre ultimele rapoarte trimise Centralei, informând 

despre semnarea la Lisabona a unui Tratat de amiciţie și 

neagresiune între Spania și Portugalia, Blaga face o corectă 
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analiză privind poziţia lui Salazar faţă de războiul civil din 

Spania. „Salazar a arătat din primul moment multă bunăvoinţă 

acţiunii naţionaliste din Spania, fiindcă era pus să aleagă între 

două rele: o Spanie de extrema stângă ar fi devenit pentru 

Portugalia și pentru regimul Salazar fatală, câtă vreme o Spanie 

naţionalistă, puternică, ar putea fi cel mult neplăcută―. 

Iată principala raţiune a sprijinului dat de Salazar 

guvernului Franco împotriva extremiștilor de stânga, care 

„visau un stat iberic unitar de culoare roșie―. Dar, după cum 

nota Blaga, „pretenţii de desfiinţare și anexare a Portugaliei se 

ridicau și din partea naţionaliștilor― lui Franco. Urmărind 

asigurarea frontierelor portugheze de răsărit, Salazar îndemna 

Spania spre o „hotărâtă neutralitate― în cazul unui conflict 

european. Blaga intuia că Salazar însuși dorea să se păstreze 

neutru într-o astfel de situaţie, contând pe îngăduinţa Marii 

Britanii. Informând despre entuziasmul produs în Portugalia 

prin intrarea trupelor conduse de Franco în Madrid, Blaga 

sublinia: „Nu pot să închei aceste câteva informaţiuni fără de a 

nota că, în ciuda secularei adversităţi dintre Spania și, 

Portugalia, războiul civil de aproape trei ani a izbutit să creeze 

în Portugalia și desigur, și în Spania o stare de spirit menită să 

asigure, cel puţin pentru câtva timp, o colaborare amicală între 

cele două state. Cât de mult va dura această stare de spirit 

depinde, firește, în primul rând de tactul, pe care vor căuta să 

și-l impună naţionaliștii spanioli, care manifesta veleităţi de 

expansiune imperialistă―  

 

În evidentă apropiere și îmbunătăţire, relaţiile 

Portugaliei cu Marea Britanie au fost atent urmărite și analizate 

de Blaga, informând constant Bucureștii în acest sens. 

Diplomatul român afirma că „după semnarea Acordului anglo-
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italian, a cărui realizare ... schimbă destul de temeinic termenii 

problemelor de politică externă ale Portugaliei―, adăugând că 

prim-ministrul Oliveira Salazar, care „a încercat în ultimii ani 

câteva gesturi de «independenţă» în politica externă, se găsește 

acum, tot mai mult, pe drumul unei reintrări în făgașele 

politicii externe tradiţionale a Portugaliei, adică în făgașele 

alianţei cu Marea Britanie―. 

Într-un alt raport, el arăta că „În anul acesta, tot timpul 

relaţiunile luso-britanice au evoluat foarte favorabil, încât se 

producea impresia că, în sfârșit, și domnul Salazar și-a găsit 

drumul de integrare în tradiţionala prietenie și alianţă luso-

britanică―. Blaga a înţeles că, prin poziţia sa pro Franco, Salazar 

risca o răcire a relaţiilor tradiţionale cu Marea Britanie. „Se 

știe, sublinia Blaga într-un raport, că, în chestiunea Spaniei 

naţionaliste, guvernul domnului Salazar face politică de 

oarecare independenţă faţă de Anglia, fapt care, la un moment 

dat, a făcut să se creadă că Salazar s-ar gândi la o noua orientare 

a politicii externe portugheze. // Realitatea e că această 

independenţă faţă de Marea Britanie se manifestă numai în 

chestiuni externe care ating interese vitale ale Portugaliei și ale 

politicii interne.―  

La rândul său, Marea Britanie încuraja gesturile de 

revenire a Portugaliei la „alianţa tradiţională britanico-

portugheză―, declarând „perfecta înţelegere pentru mândria pe 

care o simte poporul portughez pentru imperiul său de dincolo 

de mări―. În opinia lui Blaga, răsunetul în presa portugheză al 

apropierii Portugaliei de Anglia, înfiinţarea la Londra a 

Asociaţiunii anglo-portugheze sub auspiciile ambasadorului 

portughez în Marea Britanie erau menite să dea uitării 

nemulţumirile britanice cauzate de unele manifestări „de prea 
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vizibilă prietenie― ale guvernului Salazar faţă de Italia și 

Germania. 

Problema colonială constituia, pentru un fin observator 

de talia lui Blaga, un subiect de mare interes, nu numai pentru 

relaţiile anglo-portugheze, ci și pentru ansamblul situaţiei 

internaţionale, el apreciind că „O apărare efectivă a imperiului 

colonial, portughezii nu o pot spera decât cu ajutorul Marii 

Britanii. Astfel, în ultimele zile, chestiunea dacă poporul 

britanic este dispus să ia apărarea coloniilor portugheze a făcut 

obiectul interpelărilor în Camera Comunelor―, unde s-au dat 

asigurări liniștitoare, care au fost reflectate cu satisfacţie în 

presa portugheză.  

 

Cunoscând rolul important al presei în informarea și 

orientarea opiniei publice și fidel primei sale sarcini în 

diplomaţie, cea de atașat de presă, Blaga va continua, și la 

Lisabona, să acorde atenţie modului de reflectare a României, a 

poporului român și a culturii sale în presa portugheză, reușind 

să menţină în presa din Portugalia o imagine reală a ţării 

noastre.  

În sfera relaţiilor culturale, domeniu, de asemenea, 

foarte cunoscut diplomatului român, Blaga va propune 

schimburi de publicaţii și antologii literare, organizarea de 

conferinţe pentru prezentarea culturilor celor două ţări, 

traduceri etc. De altfel, în acest domeniu Blaga va găsi un teren 

fertil, pregătit de-a lungul timpului de personalităţi ilustre 

românești și portugheze. Marele istoric și om de cultură 

Nicolae Iorga a vizitat, în primăvara anului 1928, Universitatea 

din Coimbra, una dintre cele mai vechi din Europa, lăsându-ne 

pagini memorabile despre latinitatea și civilizaţia celor două 

popoare. Scriitorul Duiliu Zamfirescu, predecesorul lui Blaga la 
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conducerea Legaţiei române din Lisabona, a elaborat, în iunie 

1936, un raport special dedicat relaţiilor culturale româno-

portugheze și latinităţii celor două popoare. 

 

O îndatorire sacră pentru Blaga a fost apărarea 

intereselor românești peste hotare, pe care a îndeplinit-o cu 

devotament, pasiune și perseverenţă în întreaga sa activitate. 

La Lisabona a acţionat îndeosebi pe lângă redacţiile unor 

publicaţii portugheze în care își făcuseră loc o serie de articole 

cu caracter revizionist, promovate în principal de diplomaţii 

Ungariei la Madrid, prezentând cu competenţă și convingere 

punctul de vedere românesc privind integritatea teritorială a 

ţării noastre. În calitatea sa de trimis extraordinar și ministru 

plenipotenţiar al României în Portugalia a solicitat insistent 

oficialilor de la București să ia măsuri hotărâte de combatere a 

propagandei revizioniste la adresa ţării noastre, cerând ca 

„oficiilor noastre diplomatice să li se trimită cât mai multe 

broșuri în limbile engleză, franceză, spaniolă, cuprinzând cât 

mai multe argumente și dovezi istorice cu privire la drepturile 

noastre imprescriptibile asupra Transilvaniei―. 

 

Pe plan economic, Lucian Blaga și-a propus sarcini 

ambiţioase. Nici în documentele din arhiva diplomatică 

studiate și nici în lucrările despre activitatea lui Blaga în 

diplomaţie nu am găsit date privind deblocarea conturilor 

românești la Banca Portugaliei sau încheierea acordului 

comercial luso-român. Dar am aflat că Blaga a acordat sprijin 

societăţi românești „Redevenţa― care a construit în Portugalia 

rafinăria Sacor, prin care Salazar dorea să asigure independenţa 

Portugaliei în aprovizionarea cu combustibil. Firma din 

România a fost soluţia aleasă datorită refuzului și opoziţiei 
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marilor firme străine care activau pe piaţa portugheză în acest 

domeniu. După deschiderea Ambasadei României în 

Portugalia, în septembrie 1974, am întâlnit la Lisabona câteva 

persoane de origine română care au lucrat la instalarea și 

funcţionarea rafinăriei, între care inginerul Hask și omul de 

afaceri Sain. 

 

Trimisul extraordinar român la Lisabona nutrea 

sentimente de înaltă apreciere faţă de Salazar, prim-ministrul 

portughez, pe care îl considera „mare om de stat―, „excepţional 

spirit―. „Stilul său, nota Blaga referindu-se la Salazar, felul de a 

se comporta nu seamănă decât prea puţin cu al altor dictatori, 

fiindcă mai întâi el e un dictator fără voie, și al doilea fiindcă 

stilul său e un stil al spiritului; autoritatea lui excepţională se 

întemeiază exclusiv pe forţa morală, pe puterea de muncă, pe 

priceperea sa în chestiuni financiare și economice. Nu cred că 

s-ar putea spune că ar fi un om de vastă cultură. El are o 

cultură redusă la esenţial, cristalizată în cadrul doctrinei 

catolice. Dar el cunoaște așa de aproape neajunsurile și nevoile 

reale ale ţării, încât nu ţine deloc să facă ideologie, nici măcar 

catolică―. 

Pot să afirm că Salazar manifesta, într-adevăr, o teama și 

o ură viscerală faţă de comunism, iar aceste sentimente au avut 

importanţa lor, atât în stabilirea poziţiei guvernului portughez 

de sprijinire a generalului Franco în războiul civil din Spania, 

cât și pe plan intern, în acţiunea de reprimare a partidelor și 

formaţiilor comuniste și socialiste din Portugalia. 

 

La 1 aprilie 1939, atât etapa lusitană, cât și cariera 

diplomatică a lui Lucian Blaga se încheiau. În telegrama de 

rechemare, ministrul Afacerilor Străine, Grigore Gafencu, 
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adresa lui Blaga „vii mulţumiri pentru felul în care v-aţi achitat 

de misiunea Domniei Voastre la Lisabona―. 

Lucian Blaga se va întoarce în ţară și va ocupa postul de 

profesor la catedra de Filosofia Culturii de la Facultatea de 

Filosofie și Litere a Universităţii din Cluj, părăsind definitiv 

cariera diplomatică, pe care a slujit-o cu înalt profesionalism, 

cu pasiune, cu entuziasm, cu demnitate și patriotism. 

În legătură cu încheierea misiunii sale diplomatice la 

Lisabona, Blaga scria: „În 1939, cu șase luni înainte de 

izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, am revenit în 

ţară după cca 15 ani de absenţă. Presimţisem flagelul războiului 

și nu vroiam deloc să rămân, undeva, în ţări străine. Doream să 

mă găsesc, în spaţiu, în timp și în istorie, alături de poporul 

căruia îi aparţineam și să împărtășesc cu el suferinţele și 

bucuriile―. 

Referindu-se, peste ani, la perioada portugheză, el nota: 

„În anul 1938, și într-o parte a celui următor, mă găseam 

veghind pe coasta de vest a Peninsulei Iberice. Încă un anotimp 

și avea să izbucnească năprasnic cel de-al Doilea Război 

Mondial. Atmosfera încărcată de fulgere latente, ariditatea 

dezvoltată a solului și un anume dor de ţară mă chinuiau―. 

La câţiva ani după rechemarea lui Blaga în ţară, în 1942, 

la Legaţia României la Lisabona va sosi, în calitate de consilier 

de presă, un alt titan al culturii române, Mircea Eliade, care va 

rămâne la post până în 1945, când va pleca la Paris.  

În 1936, după alegerea lui Blaga la Academia Română, 

Mircea Eliade scria: „Blaga este unul dintre puţinii creatori 

români pe care nu-i sperie deloc cunoașterea universală― și care 

„a străbătut neînfricat toate geografiile spirituale, toate climele 

și culturile―. 
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Lucian Blaga a fost o personalitate complexă. Șederea sa 

la Lisabona și peregrinările sale în Portugalia, cu soarele, 

oceanul, peisajul și natura lusitane au constituit, toate, 

elemente de inspiraţie pentru poetul Blaga, care a creat poeme 

de o originalitate deosebită. Ciclul La curţile dorului 1938 

(ciclul portughez sau iberic) cuprinde poezii inspirate în 

Portugalia și care exprimă, în bună măsură, tristeţea poetului 

diplomat, aflat de mulţi ani în străinătate și care dorește tot mai 

puternic să se întoarcă acasă: Estoril; Alean; Boare atlantică; 

Vânzătorul de greeri; Unicornul și oceanul, Coasta Soarelui, 
Destin; La curţile dorului. Tot inspirate în Portugalia sunt și 

poeziile Arrabida; Don Quijote; Soare iberic; Măgărușul.  
În prefaţa la volumul de poezii Mirabila sămânţă, 

publicat în 1981 la Editura Minerva, în ediţie bilingvă – 

româno-portugheză – George Gană face o serie de consideraţii, 

deosebit de interesante, privind poemele din ciclul portughez 

sau iberic. Blaga a scris poeme inspirate și în celelalte misiuni 

diplomatice, însă urmele acestea sunt, în general, mai puţin 

clare și, sigur, mai puţin persistente decât în cazul ciclului 

portughez sau iberic, ale cărui poeme lasă să se vadă, fără 

dificultate, uneori chiar din titlu, sursa inspiraţiei și, de 

asemenea, durabilitatea impresiilor (poemele sunt scrise intr-

un interval de 22 de ani, în perioada 1938–1960). Lucrul e 

frapant dacă ţinem seama, pe de o parte, de faptul că, de regulă, 

în poezia lui Blaga datul real – eveniment biografic, istoric sau 

peisaj – apare stilizat, sublimat, ridicat la semnificaţie simbolică 

și poate fi deci cu greu recunoscut ca atare (Blaga este un poet 

vizionar, nu un realist), iar pe de altă parte de durata relativ 

scurtă a șederii poetului în Portugalia (un an). 

Explicaţia atracţiei pe care peisajul portughez a 

exercitat-o asupra lui Blaga poate fi dedusă din frecvenţa în 
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poeme a unor anumite elemente și din sentimentul cu care 

acestea sunt asociate. Cele mai multe dintre poeziile ciclului 

înfăţișează locuri aflate pe ţărmul oceanului și inundate de 

lumină. Puternica solaritate și prezenţa nemijlocită a imensei 

întinderi lichide dau poetului – pentru care în general lumina 

și, datorita fluidităţii și transparentei, apa sunt simboluri ale 

absolutului și eternităţii, substanţe pure, sugerând deopotrivă 

materia și spiritul, natura fizică și substratul ei metafizic – 

sentimentul ieșirii din timp, îi anulează neliniștea „marii 

treceri―. De aici tonalitatea luminoasă a aproape tuturor 

poemelor ciclului, care sunt „printre cele mai senine ale lui 

Blaga―. Să mai adăugăm, între elementele peisajului portughez 

care explică atracţia exercitată asupra poetului și care se 

regăsesc în poemele ciclului, „aspectele exotice ale vegetaţiei, 

localităţilor, stilului de viaţă―. 

Doresc să mulţumesc organizatorilor și autorităţilor 

judeţene și municipale pentru invitaţia de a prezenta, în cadrul 

acestei manifestări de prestigiu, aspecte ale activităţii 

desfășurate de Lucian Blaga la Lisabona. Acreditat în cea mai 

înaltă funcţie diplomatică, în calitate de trimis extraordinar și 

ministru plenipotenţiar al României, Lucian Blaga, 

personalitate culturală remarcabilă, cunoscută în ţară și peste 

hotare, se înscrie în galeria marilor scriitori diplomaţi români, 

punându-și talentul, vasta sa cultură, pasiunea, devotamentul și 

credinţa în slujba intereselor fundamentale și perene ale ţării 

noastre. 
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LUCIAN BLAGA, SUBSECRETAR DE STAT 

LA MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE1 

Pavel ŢUGUI 

 

Contactul nemijlocit al lui Lucian Blaga cu mediile 

social-politice şi cultural-academice din Polonia, Cehoslovacia 

şi, mai ales, Elveţia şi Austria, relaţiile de muncă statornicite, în 

timp, cu ziarişti, scriitori şi alţi oameni de cultură străini, 

iniţierea în mişcările de idei şi curente artistice, ideologice şi 

filosofice europene au contribuit la maturizarea personalităţii 

scriitorului şi redimensionarea convingerilor şi concepţiilor 

sale despre lume, societate şi valorile spirituale, cu efecte 

benefice asupra edificării operei. 

Obligaţiile sale ca ataşat de presă constau, prioritar, în 

cercetarea publicaţiilor din ţara respectivă, urmărirea seismelor 

politico-ideologice şi ale vieţii culturale şi informarea promptă 

a Ministerului Afacerilor Străine din Bucureşti. În plus, după 

ce a acumulat experienţă, în calitate de secretar şi apoi de 

consilier de presă, primea, deseori, însărcinări cu caracter 

diplomatic şi cultural, vădea iniţiative personale în rezolvarea 

unor probleme ce interesau ţara. Poetul începe să formuleze 

opinii şi recomandări, îşi exprimă propriile aprecieri şi judecăţi 

despre fapte, oameni şi acţiuni politice, ideologice şi culturale. 

Lucian Blaga nu făcea parte din niciun partid politic 

încât, în munca sa, în străinătate, şi-a impus maximă 

obiectivitate şi imparţialitate: sutele de rapoarte, scrisori, note 

şi informaţii relevă probitate, discernământ şi un cald şi 

nedezminţit patriotism. Însărcinările primite le îndeplineşte cu 

plăcere şi rigoare profesională, manifestând întotdeauna 

                                                 
1
 Pavel Țugui, Lucian Blaga, subsecretar de Stat, în „Acasă―, an III, nr. 1 – 2 

(9 – 10), ianuarie – iunie 2010, pp. 26-40. 



 81 

exigenţă faţă de sine. Respectuos faţă de superiori, poetului i-au 

fost străine gesturile de obedienţă, preferând raporturi corecte, 

întemeiate pe stimă reciprocă şi demnitate. Bogata experienţă 

acumulată, de-a lungul anilor, în activitatea sa de secretar şi 

consilier de presă i-a adus multe satisfacţii şi preţuirea 

colaboratorilor, la acestea adăugându-se, în chip firesc, şi 

marile succese literare din ţară şi în ţările unde-şi desfăşura 

activităţile cotidiene. 

Abia spre sfârşitul anului 1936, întâmplări politice 

neobişnuite, cum au fost destituirea lui Nicolae Titulescu din 

postul de ministru de Externe, transferarea lui Caius 

Brediceanu la Legaţia României de la Helsinki şi numirea ca 

ministru plenipotenţiar, la Viena, a lui Alexandru Gurănescu, 

circumstanţă ce-l obligă să plece2 la Berna, îl determină să se 

                                                 
2
 Alexandru Gurănescu, diplomat cu vechi state de funcţiuni, fusese ministru 

al României la Belgrad. Sosind la Viena, în decembrie 1936, el dispune 

scoaterea unor funcţionari de la Legaţie şi decide să se dispenseze de serviciile 

lui Lucian Blaga, pentru că acesta nu-şi ascundea orientarea lui politică 

„titulesciană―, era rudă apropiată a lui Caius Brediceanu şi avea o mare 

autoritate şi multe relaţii în Viena, ceea ce nu convenea diplomatului de 

dreapta care declara făţiş că „...vrea să scoată din legaţie «pe toţi evreii»―. 

(Despre acestea vezi Jurnal Lucian Blaga în „Însemnările zilnice“ ale 

Corneliei Brediceanu (I şi II), prezentare de Dorli Blaga-Bugnariu, în 

„Manuscriptum―, an XII, nr. 1 şi nr. 3, 1981, pp. 176–182 şi 148–157. 

Faptele relatate de Cornelia Brediceanu, cât şi declaraţia făcută de Alexandru 

Gurănescu ziarului „Neues Wiener Jurnal― „că bacilul comunist precum n-a 

putut să infecteze ţara noastră nici până acum, nu va fi în stare nici în viitor― 

sunt confirmate de propriile rapoarte şi de documentele MAS. La rapoartele pe 

care Alexandru Gurănescu le-a trimis ministrului de Externe, Victor 

Antonescu, Raul Anastasiu, directorul Direcţiei presei şi informaţiilor, prezintă 

guvernului următorul referat: „La venirea Domniei Sale la Viena funcţiona ca 

ataşat de presă dl Lucian Blaga (membru al Academiei Române, premiul 

naţional de literatură). Dl ministru Gurănescu, din consideraţiuni personale, a 

cerut şi a obţinut transferarea dlui Blaga, care astfel a trecut în postul rămas 

vacant la Berna. Dl Gurănescu a cerut înlocuitor provizoriu pe dl consilier de 

presă Iosif Schiopul, pensionat de la Berna, ceea ce ministerul nu a admis. Am 
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gândească la revenirea în ţară, eventual, prin ocuparea unui 

post de profesor la Universitatea din Cluj. De bună seamă, 

Lucian Blaga avea în vedere şi complicaţiile şi tensiunile, tot 

mai evidente, din viaţa politică a ţării, precum şi cele din 

relaţiile internaţionale, dorind să iasă din „vârtejul― 

confruntărilor şi tracasărilor zilnice spre a se dedica exclusiv 

creaţiei. Răsunătorul succes de la Academie, elogiile exprimate 

de factorii de răspundere ai Statului, intervenţiile publice ale 

unor intelectuali români de a i se oferi şi titlul de profesor 

universitar, îi întăresc convingerea să se despartă de slujba ce o 

onorase timp de peste un deceniu şi să se stabilească definitiv 

în Patrie. 

Instalându-se, în februarie 1937, la Berna, pe lângă 

treburile zilnice de consilier de presă, îşi pregăteşte memoriul 

de titluri şi lucrări – Curriculum vitae – şi-l împuterniceşte pe 

Ion Breazu să facă toate demersurile pentru înscrierea la 

concursul de ocupare a postului de profesor la Universitate, 

redactează discursul de recepţie la Academie – Elogiul satului 
românesc, definitivează lucrarea Geneza metaforei şi sensul 
culturii şi colaborează la revistele „Gând românesc― şi 

„Gândirea―. În aşteptarea ţinerii concursului la Universitate, îşi 

fixează concediul de odihnă pentru luna decembrie, astfel că 

                                                                                                           
recomandat atunci, potrivit legii, din cadrele Direcţiunii, pe dl Alexandru 

Philippide, cunoscut literat şi ziarist, cunoscător adânc al limbii germane. 

Pentru diferite motive, dl ministru Gurănescu nu l-a admis...― [Arhivele 

Naționale Istorice Centrale – (în continuare ANIC), Fond Ministerul 

Propagandei Naționale (în continuare M.P.N.) - Externe, dosar 851, ff. 1–8]. 

Pe Alexandru Philippide, Alexandru Gurănescu îl respinge brutal, pentru 

motivul că: „...ar fi un element cu idei politice de extremă stângă şi cu cusururi 

personale cari îl fac impropriu pentru un asemenea serviciu―. 

„Diplomatul―, antisemit şi anticomunist, considera pe marii scriitori şi 

oameni de cultură Lucian Blaga şi Alexandru Philippide indezirabili şi, în mod 

cinic, îi respingea sub pretexte politice... 
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ultimul raport al presei elveţiene, purtând semnătura sa, are 

data „Berna, 3 decembrie 1937―. Rapoartele următoare sunt 

redactate mai succint, probabil de soţia sa, Cornelia 

Brediceanu, ajutată de dna Fullgger, secretara cancelariei 

Legaţiei, fiind semnate „pentru L. Blaga―. 

În a doua parte a lunii decembrie află că Senatul 

Universităţii din Cluj a anulat desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea postului de profesor la catedra de Estetica generală3, 

neplăcuta ştire fiindu-i confirmată telefonic de Sextil Puşcariu. 

În ale sale „Însemnări zilnice―, Cornelia Brediceanu nota la 27 

decembrie: „...Lucian era foarte amărât de toate mizeriile care i 
se fac pentru a-i zădărnici intrarea în universitate... Cum îşi 

luase deja concediu pe luna decembrie [...]― – (textul se 

întrerupe).4 

* 

Situaţia politică din ţară se deteriora, astfel că Lucian 

Blaga consemnează aprecieri, tot mai frecvente, din presa 

elveţiană. De pildă, „Journal de Genève― din 19 noiembrie 1937 

vorbea despre „trei soluţii, continuarea liniei adoptate acu 15 

luni, prin care România ar rămânea un element de echilibru 

între feluritele tendinţi ale Micii Înţelegeri, sau întoarcerea 

dlui Titulescu la Externe, ceea ce ar implica o înţelegere strânsă 

între Bucureşti şi Moscova, sau o apropiere de axa Berlin–

                                                 
3
 Despre acestea vezi, Mircea Curticeanu, Prolegomene la o carieră 

universitară: „Chemarea“ poetului la catedra de Filosofia Culturii; Simona 

Cioculescu, Prolegomene la o carieră universitară: Din secretele unei dispute, 

în „Manuscriptum―, an X, nr. 1 (34), 1979, pp. 95–116. Aspecte controversate 

ale chestiunii sunt elucidate, pe baza unor documente de arhivă inedite, în 

cercetarea noastră: Lucian Blaga. La catedra de „Filosofia Culturii“. 

Completări, în „Manuscriptum―, nr. 3, 1989, pp. 98–106. 
4
 Vezi Jurnal Lucian Blaga în „Însemnările zilnice“ ale Corneliei Brediceanu. 

Notă editorială de Dorli Blaga, în „Manuscriptum―, an XIII, nr. 1 (46), 1982, 

p. 139. 
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Roma prin aducerea la putere a unui guvern de extremă 

dreaptă... Simpatiile personale ale Regelui merg probabil spre 

guvernul prezidat de dl Tătărescu... Refuzul dlui Mihalache de 

a alcătui un guvern cu d. Vaida a deschis din nou drumul spre 

un guvern Tătărescu...―. 

Alte ziare („La Liberté―, „Der Bund― etc.) semnalau 

influenţa exagerată a Regelui Carol II asupra politicii externe şi 

interne româneşti şi înclinaţia lui „spre dreapta―, fapt 

concretizat prin destituirea lui N. Titulescu din funcţia de 

ministru de Externe (la 29 august 1936). 

„Journal de Nations― – definit de Blaga ca „apărător al 

intereselor fronturilor populare―, pronostica în legătură „cu 

întoarcerea dlui Titulescu în ţară şi cu realegerea dlui Maniu ca 

preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc― înverşunate lupte 

„împotriva coroanei pentru reintrarea în constituţionalitate―, 

lupte „cari se vor sfârşi cu victoria deplină a unuia dintre 

protagonişti―. Presa internaţională încerca să desluşească 

„semnificaţia colaborării dlui Iorga, care e privit ca mare istoric 

al naţiunii...― cu guvernul liberal Gh. Tătărescu. Se accentua că 

N. Iorga se opune vehement orientărilor politice spre 

Germania şi Italia, combate organizaţiile fasciste (Garda de Fier 

şi cuziştii) şi provocările lor antisemite, antidemocratice de 

subminare a democraţiei parlamentare. 

În sfârşit, presa elveţiană primeşte cu stupoare ştirea că 

Iuliu Maniu încheie, la 25 noiembrie 1937, pactul de 

neagresiune în timpul alegerilor cu Corneliu Zelea Codreanu, 

cei doi angajându-se să „apere libertatea şi corectitudinea 

alegerilor―, să evite violenţele şi denigrarea etc. La acest pact, 

realizat între PNŢ şi Garda de Fier, aderă PNL – Gheorghe 

Brătianu şi Partidul Agrar al lui Constantin Argetoianu. Cum 

era de aşteptat, presa elveţiană democratică şi liberală 
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consideră vestea deosebit de gravă, mai ales că şeful 

legionarilor declarase că dacă ar veni la putere ar încheia 

imediat „o alianţă cu Germania şi Italia―. Presa străină reţinea 

totodată opoziţia unor lideri naţional-ţărănişti ca Nicolae Lupu, 

Armand Călinescu, Virgil Madgearu, Mihai Ralea, Nicolae 

Costăchescu etc. faţă de hotărârea lui Maniu de semnare a 

pactului electoral cu legionarii. În schimb, presa de dreapta 

saluta entuziast „lovitura de teatru― a lui Iuliu Maniu, 

prevestind înfrângerea definitivă a „liniei Titulescu― şi 

orientarea fermă a României spre Axa Berlin–Roma–Tokio. 

Consilierul de presă Lucian Blaga insistă şi asupra unor 

fapte internaţionale, precum vizita conducătorilor guvernului 

horthyst la Berlin şi „înţelegerile convenite― împotriva ţărilor 

din Mica Înţelegere, cât şi politica guvernului britanic condus 

de Arthur Neville Chamberlain, de „apropiere― şi „înţelegere― 

cu Germania hitleristă. 

Până la sfârşitul lui decembrie, deci toată perioada 

campaniei electorale din ţară, Lucian Blaga a fost prezent în 

Berna. 

Alegerile parlamentare din 20 decembrie 1937 se 

încheie cu un rezultat defavorabil pentru toate partidele 

politice, deoarece niciunul nu obţine cel puţin 40% din totalul 

voturilor, pentru a beneficia de prima majoritară şi dreptul de a 

forma un nou guvern.5 

Înfrângerea electorală a Partidului Naţional Liberal şi a 

cabinetului ministerial Gh. Tătărescu constituie un prilej 

pentru Regele Carol II de a trece la înfăptuirea ambiţiilor sale 

nesăbuite de instaurare a dictaturii regale. Ignorând 

                                                 
5
 Aprecieri privitoare la consultarea electorală din decembrie 1937 şi 

consecinţele pentru situaţia politică a României, în Ioan Scurtu, Viaţa politică 

din România 1918–1944, Editura Albatros, Bucureşti, 1982, pp. 186–202. 
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posibilitatea de constituire a unui guvern de coaliţie 

democratică şi antifascistă, Regele recurge la o diversiune 

politică: pe neaşteptate, la 28 decembrie 1937, însărcinează cu 

formarea noului guvern pe Octavian Goga, preşedintele 

Partidului Naţional-Creştin, cu toate că această grupare 

obţinuse la urne doar 9,1% din totalul voturilor. Profitând de 

gravele disensiuni ivite în conducerea PNŢ, din pricina 

pactului electoral încheiat de Iuliu Maniu cu legionarii, Regele 

reuşeşte să atragă în guvernul Goga şi reprezentanţi de frunte 

ai PNŢ. 

Guvernul condus de Octavian Goga avea următoarea 

componenţă: A.C. Cuza – ministru fără portofoliu; general de 

divizie Ion Antonescu – Apărarea Naţională; Istrate Micescu – 

Afacerile Străine; Armand Călinescu – Interne; Virgil Potârcă – 

Lucrări Publice şi Comunicaţii şi ad-interim la Agricultură şi 

Domenii; Ion Petrovici – Educaţie Naţională; Eugen Savu – 

Finanţe; Ion Lupaş – Culte şi Arte; Stan Ghiţescu – Cooperaţie; 

dr. Gheorghe Banu – Sănătate; Ion Gigurtu – Industrie şi 

Comerţ; Gh.A. Cuza – Ministerul Muncii; ing. Radu Irimescu – 

Aviaţie şi Marină (acesta continua să-şi menţină portofoliul 

încredinţat anterior în guvernul Gh. Tătărescu); Vasile 

Rădulescu-Mehedinţi – Justiţie6. Dintre aceşti membri ai 

guvernului nu aparţineau Partidului Naţional-Creştin – Goga-

Cuza miniştrii: Armand Călinescu, Virgil Potârcă – membri în 

PNŢ, Radu Irimescu – PNL, generalul Ion Antonescu şi Vasile 

Rădulescu-Mehedinţi, „profesionişti―. 

În aceeaşi zi de 28 decembrie se emite un decret prin 

care sunt numiţi patru subsecretari de Stat: gen. Paul 

Teodorescu – Apărarea Naţională; Tilică Ioanid (cuzist) – 

                                                 
6
 Vezi „Monitorul Oficial―, nr. 299 din 28 decembrie 1937, pp. 9.665–9.666. 
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Interne; Dinu Simian (PNŢ) – Interne şi Alexandru Hodoş 

(cuzist) – la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.7 

La 30 decembrie 1937 apare Decretul nr. 4.326, prin 

care sunt numiţi miniştri şi subsecretari de Stat următorii: 

Profesor Silviu Dragomir (cuzist) – ministru secretar de 

Stat; dr. Aurel Baciu (cuzist) – subsecretar de Stat la Justiţie; 

arhitect I.D. Enescu (cuzist) – subsecretar de Stat la Finanţe; 

profesor I.Gh. Savin (cuzist) – subsecretar de Stat la Educaţie 

Naţională; profesor Constantin Tomescu (cuzist) – subsecretar 

de Stat la Culte şi Arte; Vasile Prelipceanu (cuzist) – 

subsecretar de Stat la Agricultură şi Domenii; dr. Sebastian 

Bornemisa (cuzist) – subsecretar de Stat la Preşedinţia 

Consiliului de Miniştri; dr. Leon Scridon (cuzist) – subsecretar 

de Stat la Ministerul Muncii şi Lucian Blaga – subsecretar de 
Stat pe lângă Departamentul Afacerilor Străine.8 

În ziarul „Curentul― din 1 ianuarie 1938 citim: „Noul 
subsecretar de Stat la Ministerul de Externe―. „D. Lucian Blaga, 

noul subsecretar de Stat la Ministerul de Externe, s-a prezentat 

ieri la Palatul Sturdza şi a fost primit de d. Istrate Micescu, 

ministrul de Externe―.9 

În legătură cu instalarea poetului în postul 

guvernamental încredinţat există neclarităţi şi erori de datare. 

Bunăoară, Basil Gruia scrie că „A patrusprezecea scrisoare, 
expediată din Berna, în 1938 (după însemnarea de la 

                                                 
7
 Ibidem. 

8
 Textul decretului regal apare în „Monitorul Oficial―,  nr. 302 din 31 

decembrie 1937, p. 9.838, este datat „Bucureşti la 30 Decembrie 1937―, fiind 

semnat de Regele Carol şi preşedintele Consiliului de Miniştri Octavian Goga. 

D. Vatamaniuc, în lucrarea sa fundamentală Lucian Blaga 1895–1961. 

Biobibliografie, p. XXXIX, scrie: „1938 ian. 8 subsecretar de Stat în 

Ministerul de Externe...“, menţiune echivocă care a fost preluată şi de alţi 

cercetători: trebuie să se renunţe la ea, restabilindu-se astfel adevărul. 
9
 Vezi „Curentul―, an. XI, nr. 3.562 din 1 ianuarie 1938, p. 12. 
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destinaţie), desigur în primele zile ale anului, deoarece la 8 

ianuarie poetul se întoarce în ţară, unde ocupă temporar o altă 

funcţie (subsecretar de Stat la Ministerul de Externe)―.10 

În „Însemnările zilnice―, Cornelia Brediceanu nu 

consemnează explicit ziua în care soţul ei a plecat, în 

decembrie 1937, de la Berna spre Bucureşti, aşa cum arată în 

toate celelalte cazuri. Totuşi, „însemnările― din ziua de 27 

decembrie prezintă neliniştile provocate de anularea 

concursului de la Universitatea din Cluj, sosirea unei telegrame 

de la Sextil Puşcariu, convorbirea telefonică cu profesorul 

clujean, subliniind că toate acestea s-au petrecut după 4 
decembrie 1937. Dumitru Vatamaniuc înregistrează în 

exemplara lui Biobibliografie o scrisoare expediată poetului, la 

Berna, de Sextil Puşcariu şi datată „Cluj, 23 decembrie 1937―. 

Confruntarea tuturor datelor ce ne stau la îndemână îngăduie 

să afirmăm că Lucian Blaga a plecat de la Berna spre Bucureşti, 

în jurul datei de 26 decembrie 1937, astfel că în ultima zi a 

anului (31 decembrie) îşi preia noua funcţie de stat. În calitate 

de subsecretar de Stat la Ministerul Afacerilor Străine participă, 

alături de ceilalţi membri ai guvernului, şi toate oficialităţile 

României, la „Serbarea Anului Nou din Capitală―.11 (N-am 

putut limpezi împrejurările în care a revenit poetul la 

Bucureşti: a fost chemat de minister, de reprezentanţi ai lui 

Octavian Goga sau a plecat din Berna din proprie iniţiativă 

pentru clarificarea lucrurilor privitoare la concursul de la 

Universitate). 

                                                 
10

 Cf. Basil Gruia, Blaga inedit. Efigii documentare, vol. I, Editura Dacia, 

Cluj-Napoca, 1981, p. 127. Datele propuse de memorialist sunt eronate, după 

cum s-a văzut din actele oficiale reproduse de noi. 
11

 Vezi „Curentul― şi alte cotidiene bucureştene din ziua de 3 şi 4 ianuarie — 

Comunicat pe prima pagină. 
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Poetul preia postul de subsecretar de Stat de la Victor 

Bădulescu, membru al Partidului Naţional-Liberal, colaborator 

apropiat al fostului ministru de Externe, Victor Antonescu, din 

guvernul anterior, prezidat de Gh. Tătărescu. 

Se pune întrebarea: care au fost motivele şi cine a 

contribuit la numirea intempestivă a consilierului de presă de 
la Berna în funcţia de subsecretar de Stat la Ministerul 

Afacerilor Străine? 

Numirea poetului în Centrala Ministerului se datoreşte 

experienţei lui bogate în munca diplomatică şi de presă, 

capacităţii de organizare şi disciplinei în îndeplinirea 

obligaţiilor de stat, precum şi prestigiului său literar şi cultural. 

În plus, ministrul titular nu dispunea de experienţă 

profesională la Externe şi, de aceea, se cerea pe postul de 

subsecretar de Stat o personalitate versată în administraţie şi 

cunoscută de personalul din departament şi instituţiile 

pendinte. La toate acestea s-a gândit Octavian Goga când i-a 

propus prietenului său postul de subsecretar de Stat. Evident, 

propunerea nu s-ar fi putut finaliza dacă factorul 

constituţional, Regele, n-ar fi fost de acord. Or, acesta îl 

cunoştea pe Lucian Blaga, îl preţuia şi, de bună seamă, numirea 

lui la Externe l-a încântat, demonstrând că formula guvernului 

este largă, numele Blaga având rezonanţă atât în cercurile 

naţionale cât şi în unele centre politice şi culturale europene. 

Cu personalitatea lui, poetul trebuia să ateste continuitatea la 

Ministerul Afacerilor Străine, Regele vroind ca factorii politici 

din guvern să nu recurgă la schimbări în rândurile 

funcţionarilor din Centrală sau de la oficiile diplomatice din 

străinătate. 
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Lucian Blaga nu era exponentul unui partid politic. 

Cercetarea tuturor actelor existente în arhive dovedeşte 

indubitabil că poetul n-a făcut parte din niciun partid politic, 

n-a candidat la alegeri şi n-a exprimat în scris adeziune la vreo 

organizaţie politică.12 Singura constatare ce o putem semnala 

este cea privitoare la afinităţile selective faţă de unii oameni 

politici. Din numeroasele rapoarte şi acte personale rezultă 

explicit că Lucian Blaga a vădit simpatie, respect şi chiar 

admiraţie faţă de personalitatea lui Nicolae Titulescu, iar prin 

anii 1927–1930 se bucura de încrederea unor lideri naţional-

ţărănişti ardeleni. 

Este necesar să adăugăm şi unele opinii exprimate, în 

presa epocii, despre numirea poetului ca subsecretar de Stat în 

guvernul prezidat de Octavian Goga. De pildă, unele gazete, 

mai ales cele din Ardeal, remarcă intrarea în noul guvern a nu 

mai puţin de opt personalităţi din regiunile transilvănene: Ion 

Lupaş, Eugen Savu, Silviu Dragomir, Sebastian Bornemisa, 

Alexandru Hodoş, Aurel Baciu, Leon Scridon şi, la urmă, 

Lucian Blaga.13 

                                                 
12

 Comunicarea doamnei Dorli Blaga din „Manuscriptum―, an XIII, nr. 1 (46), 

1982, p. 139 şi sublinierile lui Basil Gruia din op. cit., vol. II, p. 159 că poetul 

„nu a făcut niciodată parte din niciun partid politic― sunt confirmate de bogata 

arhivă ce conţine actele despre activitatea lui în străinătate, deci înainte de anul 

1938. 
13

 Vezi „Naţiunea Română―, Cluj, 4 ianuarie 1938. Precizez că, în afară de 

Lucian Blaga, toţi cei citaţi au candidat pe listele electorale ale Partidului 

Naţional-Creştin (Goga-Cuza) şi au fost aleşi deputaţi la alegerile din 20 

decembrie 1937. Lucian Blaga nu figurează pe nicio listă. Vezi Listele tuturor 

candidaţilor şi ale celor aleşi, în „Monitorul Oficial―, nr. 301 din 30 decembrie 

1937, p. 9.720 şi urm. 
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Bucur Ţincu scria că pentru partizanii şi adversarii 

guvernului, „numirea lui Lucian Blaga ca subsecretar de Stat la 

Ministerul Afacerilor Străine a fost primită cu un sentiment de 

unanimă preţuire―. Autorul relevă „gestul de o deosebită 

eleganţă sufletească― al lui Octavian Goga care, depăşind un 

„mediu politic dominat de mentalitatea partizană şi de 

supremaţia electoratului―, a făcut apel „la colaborarea unui 
mare filosof fără state de serviciu în partid...― (s.n.), 

recunoscând în acelaşi timp că „separaţia dintre politic şi 

spiritual, dintre inteligenţă şi acţiune, menţinută cu prea mari 

exagerări şi erori pe seama amândurora―, trebuie marcată 

„printr-un act de valoare simbolică pentru toată politica 

românească―. Încheind, autorul subliniază că prezenţa lui Blaga 

în guvern va ridica „politiceşte prestigiul ţării peste graniţă 

după ce l-a ridicat până acum prin poezia, teatrul şi filosofia 

sa―.14 

Articolul acesta este încă o dovadă despre statutul lui 

Lucian Blaga de subsecretar de Stat fără partid în guvernul 

prezidat de Octavian Goga. 

Am subliniat că în numeroasele lui rapoarte şi alte acte 

oficiale, Lucian Blaga îşi exprimă neîngrădit opiniile şi 

convingerile sale personale despre probleme şi fapte politice şi 

ideologice, extrem de sensibile, dar şi relevante pentru 

definirea atitudinii sale civice. Reţinem spre edificarea celor 

interesaţi un exemplu ce are atingere cu oficiosul Partidului 

Naţional-Creştin. Într-un raport din 31 iulie 1936, consilierul 

de presă de la Viena scria: 

                                                 
14

 Vezi D. Lucian Blaga în guvern, în „Ţara noastră―, Bucureşti, an XVII, nr. 

1.544 din 11 ianuarie 1938, p. 1. 
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„«Der Tag» (26.VII.) se ocupă cu penibilul articol apărut 

în „Porunca Vremii― împotriva lui Thomas Mann, marele 

scriitor acuzat de plagiat de un pretins scriitor român 

Păcurariu. Se reproduce răspunsul dlui Thomas Mann. (Cu 
articole ca cel apărut în «Porunca Vremii» presa românească se 
face de râs în străinătate) (s.n.)―.15 Aceste cuvinte nu sunt 

singurele care infirmă categoric o posibilă atitudine de neofit a 

poetului, în preajma anului nou 1938! 

Prin decizia ministerială nr. 7.470 din 3 februarie 1938, 

se fixează competenţele poetului în noua sa funcţie: „... Dl 

Lucian Blaga, subsecretar de Stat la Ministerul Regal al 

Afacerilor Străine, este împuternicit, cu începere de la 3 

februarie 1938 şi până la noi dispoziţiuni, a exercita toate 

drepturile ce sunt conferite ministerului din legile şi 

regulamentele de organizare ale serviciilor centrale şi 

exterioare ale acestui departament. În consecinţă, dl Lucian 

Blaga este autorizat a rezolva şi semna întreaga corespondenţă 

relativă la serviciile acestui departament, rezervându-se pentru 

ministru jurnalele şi referatele pentru Consiliul de Miniştri, 

decretele regale şi mesajele, care, conform legii, sunt de 

competenţa exclusivă a ministrului Afacerilor Străine―.16 

Prin această decizie, Lucian Blaga trebuia să conducă şi 

să administreze toate serviciile din Centrala ministerului şi cele 

de la oficiile diplomatice din străinătate, „să rezolve şi să 

                                                 
15

 Poetul se referă la articolul lui Petru Sfetcu (din Lipova, 28 – Arad), publicat 

în „Porunca Vremii―, în care Thomas Mann este acuzat că ar fi plagiat romanul 

său Der junge Joseph (1934), după cartea Fáráo álma [Visul faraonului]. 

Drámai Szinmii. Irta: Aurel Păcurariu, Nyomatatt özv. Beer Miklósné 

Kónyvuyom dájában, Lippan (Lipova), 1929, /1.160 pagini/. Pe baza 

documentelor, chestiunea comportă lămuriri mai ample ce vor fi comunicate 

de semnatarul rândurilor de faţă. 
16

 Cf. „Monitorul Oficial―, nr. 32 din 9 februarie 1938, p. 767. Actul original 

poartă semnăturile lui Octavian Goga şi Istrate Micescu. 
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semneze― toată corespondenţa referitoare la chestiunile interne 

ale ministerului, actele de stat cu caracter guvernamental, 

decrete, mesaje, relaţii politice, economice, culturale etc. cu 

alte ţări, fiind de competenţa ministrului, de fapt a Consiliului 

de Miniştri şi şefului statului. Conform regulamentelor, şi 

competenţele referitoare la funcţionarii din sistemul 

ministerului erau precis delimitate: numirile funcţionarilor 

superiori se făceau prin Jurnale ale Consiliului de Miniştri şi 

decrete regale. În mod necesar, Lucian Blaga îşi organizează 

programul de muncă în limitele şi conform competenţelor 

fixate prin decizia amintită. El se instalează la hotelul 

„Splendid― şi avea biroul în Palatul Sturdza. Şef al cabinetului 

său fu numit Corneliu Blaga. Printr-o altă decizie ministerială, 

Gh. Paraschivescu este confirmat pe postul de secretar general 

al MAS, o altă condiţie a continuităţii, fapt ce venea în sprijinul 

activităţii noului subsecretar de Stat. (În celelalte ministere, 

secretarii generali au fost aproape toţi schimbaţi!) 

Prima obligaţie, de mare importanţă politică a fost 

obţinerea de informaţii, de la legaţiile din străinătate, despre 

felul cum au reacţionat Cancelariile şi presa internaţională faţă 

de preluarea puterii de către guvernul Goga. În acest scop, 

subsecretarul de Stat a luat măsuri eficiente şi, împreună cu 

colegii din direcţiile de specialitate, redactează ample dări de 

seamă «sinteze», pornind de la zecile de rapoarte, note etc. 

primite de la Legaţii, pe care le înaintează la conducerea 

guvernului şi la Palatul Regal. Reproducem, la întâmplare, una 

dintre adrese: 
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„Ministerul Afacerilor Străine 

Direcţia Protocolului şi personal 

Nr. 591 

Buc., 6 ian. 1938 

Domnule mareşal, 

Am onoarea a Vă trimite, aci-alăturat, din ordinul E.S. 

domnului subsecretar de Stat Blaga, un pachet conţinând mai 

multe ziare italiene, precum şi traduceri din paginile mai 

importante, spre a fi transmise în Înalt loc. 

/Ministru 

(ss) E.I. Papiniu 

 

Excelenţei Sale C. Flondor, mareşalul Curţii Regale, 

ministru plenipotenţiar―.17 

 

Avalanşa de materiale din presa internaţională, 

rapoartele şefilor legaţiilor diplomatice şi ale ataşaţilor de presă 

i-au acaparat poetului majoritatea timpului, pentru că cele mai 

multe dintre ele erau foarte interesante şi de excepţională 

importanţă pentru factorii din conducerea statului. 

La instalarea sa ca prim-ministru, Octavian Goga 

declară că „Ideea naţional-creştină, cu toate corolarele ei, este 

la baza concepţiei noastre de guvern – orientat spre pătura 

ţărănească, baza organizării statului―.18 Pe temeiul programului 

de regim autoritar, guvernul decide în prima sa şedinţă din 29 

decembrie 1937, deci înainte ca Lucian Blaga să fie numit 

subsecretar de Stat, suprimarea, de la 30 decembrie, a ziarelor 

democrate „Adevărul―, „Dimineaţa― şi „Lupta―, pe motivul că 

sunt „conduse şi scrise în majoritate de străini şi servind 

                                                 
17

 ANIC, Fond Casa Regală, dosar 240/1938, vol. I, f. 7 etc. 
18

 Ibidem, dosar 26/1937. 
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interese contrare năzuinţelor româneşti―.19 Deciziile cu 

caracter şovin şi rasist, orientările politice fasciste alarmează 

opinia publică democrată, liberală şi progresistă din toată 

lumea, iar cercurile fasciste din Germania, Italia, Polonia şi alte 

ţări elogiază noua echipă guvernamentală din România. Iată 

câteva din aprecierile presei internaţionale, prezentate Regelui 

şi guvernului de colectivul de lucrători, condus de Lucian 

Blaga. 

Presa franceză insistă asupra preocupării lui Goga de a 

organiza noi alegeri „...căci vrea să învingă Garda de Fier; dacă 

nu va învinge Garda de Fier, ea va fi cea care se va servi de 

acestea―.20 Unii comentatori francezi stăruie asupra politicii faţă 

de minorităţile naţionale. După ce evocă atitudinea diferită a 

lui Goga faţă de maghiari şi faţă de evrei, ei condamnă deciziile 

rasiste ale unor miniştri: dr. George. Banu de la Sănătate a 

exclus din departamentul său pe toţi medicii evrei; Ion Gigurtu 

de la Industrie și Comerţ a luat măsuri contra inginerilor evrei 

şi a decis suspendarea drepturilor evreilor să cumpere alcool de 

la stat pentru întreprinderile lor comerciale; au fost desfiinţate 

ziarele „Dimineaţa―, „Adevărul―, „Lupta―, cât şi 15 jurnale 

evreieşti bucovinene; s-a declanşat prigoana contra scriitorilor, 

publiciştilor, funcţionarilor şi personalului didactic de origine 

evreiască. Sunt condamnate manifestările huliganice, îndeosebi 

de la Craiova şi Cernăuţi, unde elemente malefice au molestat 

cetăţeni paşnici, au afişat zvastici hitleriste, au devastat 

magazine etc.21 O decizie nefastă, care a stimulat anarhia şi 

huliganismul, a fost cea luată de Octavian Goga, la insistenţele 

                                                 
19

 Ibidem, Fond Jurnalele Consiliului de Miniştri, dosar 451/1937, unde se află 

actele originale-autografe. 
20

 Ibidem, Fond Casa Regală, dosar 30/1938, f. 141 şi urm. 
21

 Ibidem, dosar 29 şi 31/1937. 
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lui A.C. Cuza, de demitere telegrafică a tuturor prefecţilor şi 

înlocuirea lor cu „lăncieri naţional-creştini―, fanatici 

antisemiţi, între care Nichifor Robu şi alţii, renumiţi afacerişti 

şi pescuitori în apă tulbure. Cunoscut bătăuş în Parlamentul 

României, calificat de un ziar berlinez „cel mai îndârjit 

antisemit al ţării... vajnic colaborator al lui A.C. Cuza―.22, 

Nichifor Robu fu instalat prefect al judeţului Cernăuţi. 

Pe de altă parte, presa franceză, engleză şi a 

organizaţiilor evreieşti semnalează că Octavian Goga a asigurat 

pe reprezentanţii evreimii din România că va menţine ordinea 

şi va interzice orice excese antisemite. „Delegaţia a fost primită 

în mod cordial de către d. Goga, care a strâns mâna membrilor 

ei şi a condus conversaţia în mod amical şi afabil―. Un ziar 

evreiesc anunţa că „s-a organizat o comisie a guvernului care 

va studia aplicarea măsurilor antisemite―. Într-un interviu dat 

ziarului „Daily Herald―, Goga continua însă să susţină că 

„România nu poate privi ca cetăţeni români sutele de mii de 

evrei veniţi după război în România din Rusia, Ungaria şi alte 

ţări―.23 

„Pravda― din 12 ianuarie 1938 scria: „O situaţie grea 

rezultă din recunoaşterea de către România a anexării 

Abisiniei. O impresie deosebită a făcut de asemenea demersul 

Angliei la Bucureşti în chestiunea minorităţilor, mai ales că 

acest demers a fost urmat de acel al Franţei şi al Statelor Unite. 

Bucureştiul este de asemenea îngrijorat de poziţia Uniunii 

Sovietice, care nu poate rămâne indiferentă faţă de curentul 

noii politici româneşti―. După ce evocă evoluţia relaţiilor dintre 

cele două ţări, după iunie 1934, „Pravda― subliniază: 

„Raporturile româno-sovietice s-au desfăşurat favorabil până la 

                                                 
22

 Ibidem, dosar 28/1937. 
23

 Ibidem, dosar 31/1937. 
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plecarea lui Titulescu de la conducerea Ministerului de 

Externe, în august 1936―. 

Presa cehoslovacă scrie că Octavian Goga va duce o 

politică de apropiere de „concepţiile germane şi italiene, dar 

politica lui fundamentală va rămâne de alianţă cu Franţa şi 

Cehoslovacia―.24 

În schimb, presa fascistă din Italia şi Germania nu-şi 

ascundea entuziasmul, relevând, înainte de toate, orientarea 

antisemită şi anticomunistă şi de reţinere faţă de Franţa şi de 

Anglia. Corespondenţii hitlerişti nu uită să sugereze existenţa 

unei „necunoscute―: atitudinea Gărzii de Fier, care nu-şi 

exprimase poziţia faţă de guvernul Goga. Lăudând pe 

principalii reprezentanţi ai guvernului, inclusiv pe Goga, presa 

berlineză exprima rezerve faţă de Armand Călinescu şi, curios, 

„profetizează― că generalul Ion Antonescu – ministrul Apărării 

Naţionale – „e încă destul de tânăr şi trece drept un bărbat 

foarte energic―.25 

Serviciile speciale hitleriste se infiltraseră adânc în aşa-

zisele mistere ale politicii interne româneşti! 

Abia instalat la minister, subsecretarul de Stat trimite 

sus un raport despre aprecierile publicate de două ziare din 

Elveţia: în „Die Front―, Zürich, 30 decembrie 1937, apărea 

articolul „Cabinet Schleicher roumain: La solution actuelle est 
au premier chef une solution de fortune, mais ouvre la voie au 
fascisme roumain―, iar „Tribune de Lausanne―, din aceeaşi zi, 

insera: „Noul guvern Goga nu înseamnă altceva― decât 

începutul „unui regim unitar şi totalitar―26, regimuri politice pe 

care Lucian Blaga însă le-a blamat, în toate rapoartele sale de 
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 Ibidem. 
25

 Ibidem, dosar 28/1937. 
26

 ANIC, Fond M.P.N.-Externe, dosar 899, f. 82 şi urm. 
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presă. Mai târziu (24.I.1938), guvernul şi Regele luară 

cunoştinţă şi de conferinţa profesorului Seton-Watson, ţinută 

la postul de radio Londra, în care prietenul statornic al 

României critica violent situaţia creată în ţara noastră, datorită 

politicii greşite a lui Carol II şi Octavian Goga, politică ce, în 

esenţă, încurajează „pe acei care cred că revizuirea Tratatelor 

este o necesitate, dat fiind că însăşi România calcă tratatele 

minorităţilor prin măsurile antisemite pe care le-a luat―.27 

Ministerul Afacerilor Străine trimite la toate Legaţiile 

României din străinătate, o telegramă, semnată de Lucian 

Blaga, prin care se recomandă ataşaţilor de presă să facă 

„conferinţe cu corespondenţii străini― şi să le prezinte pe 

membrii noului guvern şi politica sa. Ca răspuns la telegrama 

nr. 50 din 7 ianuarie, Virgil Zaborovschi, consilier de presă la 

Viena, arăta că ziarele vieneze „mai mari― sunt convinse „că 

noul guvern este mai mult un zăgaz pus extremismului― şi ar fi 

gata să publice „articole sau declaraţiuni semnate de miniştri 

sau subsecretari de Stat...―. Redacţia ziarului „Neues Wiener 

Jurnal― (despre care Blaga scria în rapoartele sale de presă că 

este de centru stânga şi „hotărât antinaţional-socialist―) îi cere 

lui Virgil Zaborovschi „...un articol semnat de dl subsecretar de 

Stat Lucian Blaga―.28 Poetul n-a răspuns însă acestei solicitări 

personale, venită din partea amintitei redacţii. În rezolvarea 

problemelor privind „informarea stăpânilor―, Lucian Blaga 

colaborează cu fostul său şef Raul Anastasiu, personaj agreabil, 

menţinut de subsecretarul de Stat în postul de director al 

Direcţiei presei şi informaţiilor din MAS. 

În activitatea guvernului s-a produs, e adevărat cu 

oarecare întârziere, o cotitură faţă de acţiunile huliganilor 

                                                 
27

 Ibidem, dosar 866, f. 39. 
28

 Ibidem, dosar 856, f. 193. 
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fascişti din ţară. Trecând peste obsesiile lui A.C. Cuza, Banu, 

Alexandru Hodoş şi Ion Gigurtu, Octavian Goga emite, la 

stăruinţa neîncetată a lui Armand Călinescu, următorul Ordin: 

 

Preşedinţia Consiliului de Miniştri 

Cabinetul subsecretarului de Stat 

 

Ordin circular 

Către toţi prefecţii de judeţ 

 

Sunt informat că în mai multe părţi s-au săvârşit excese 

antisemite rămase nesancţionate, contribuind la neliniştea din 

ţară. Guvernul care pentru prima oară a pus chestiunea 

evreiască a hotărât s-o şi rezolve pe căile legii. Pentru aceasta 

are nevoie de o absolută linişte şi e convins că orice turburare, 

ca agresiuni, devastări, acte de brutalitate sunt împotriva 

intereselor guvernului. De aceea vă rog să menţineţi o ordine 

perfectă şi vă fac responsabili personal cu întreaga dv. situaţie 

de cele ce se vor petrece de aici înainte. 

7.II.938 

Preşedintele Consiliului de Miniştri 

(ss) Octavian Goga―29 

                                                 
29

 Fotocopia Ordinului circular expediat de Octavian Goga prefecţilor de 

judeţe a ajuns în posesia noastră în următoarele împrejurări: În septembrie 

1956, trebuia să mă deplasez la Cluj, în calitate de membru al unei comisii de 

partid şi de stat. Înainte de plecare, am fost chemat la Prezidiul M.A.N., unde 

dr. Petru Groza, în prezenţa lui Mihail Sadoveanu, a indicat unele sarcini 

deosebite ce trebuia să le îndeplinesc la Cluj. La întoarcerea în Bucureşti, am 

informat pe preşedintele Prezidiului M.A.N. şi despre vizita la Ciucea şi 

discuţiile cu dna Veturia Goga şi autorităţile locale. Atunci, Petru Groza a 

vorbit despre relaţiile sale cu Octavian Goga şi mi-a înmânat unele documente, 

între care şi o fotocopie după Ordinul circular. Alte amănunte în cartea ns. 

Scriitori şi compozitori în luptă cu cenzura comunistă, Albatros, 2006, pp. 

259-284. 
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Acest ordin neechivoc arată că, în sfârşit, Octavian 

Goga a înţeles primejdia în care era împinsă ţara şi, conştient 

de aceasta, reacţionează cu deplină responsabilitate civică, ca 

om de stat îngrijorat de cursul imprevizibil al evenimentelor. 

Evident, hotărârea transmisă şi oficiilor diplomatice ale 

României, în vederea calmării spiritelor, n-a mai fost 

comentată, deoarece în ziua de 10 februarie, după numai 45 de 

zile de guvernare a ţării, Regele Carol II îl somează pe Octavian 

Goga să prezinte demisia cabinetului său. 

Ca demnitar de stat, Lucian Blaga asistă obligatoriu la 

ceremoniile oficiale de Anul Nou, Bobotează şi cele de la 24 
Ianuarie30, transmite la 11 ianuarie ministrului Austriei la 

Bucureşti, E. Hanenschield, „regretele― sale „pentru incendiul 

care a mistuit o parte din clădirea Legaţiunii― austriece, asistă 

în ziua de vineri, 28 ianuarie, la dejunul oferit de Octavian 

Goga „în onoarea dlui Mihail Ostrovski, ministru al URSS în 

România care părăseşte ţara―. De remarcat că Octavian Goga a 

invitat pe miniştrii Armand Călinescu, Vasile Rădulescu-

Mehedinţi, Virgil Potârcă şi Eugen Savu, doi subsecretari de 

Stat, pe Lucian Blaga şi pe I. Gh. Savin de la Educaţie 

Naţională, generali, mareşalul Casei Regale, plus toţi 

funcţionarii de bază de la Externe, de la Gheorge 

Paraschivescu, Gheorge Grigorcea şi Barbu Catargi şi până la 

directorul de cabinet al poetului – Corneliu Blaga.31 În 

organizarea manifestării, rolul decisiv i-a revenit 

subsecretarului de Stat, dejunul având loc în localul 

Ministerului Afacerilor Străine. 

                                                 
30

 Vezi Comunicatele oficiale din ziarele centrale — „Curentul―, „Universul― 

etc. din 4, 7 şi 25 ianuarie 1938 şi ANIC, Bucureşti, Fond Preşedinţia 

Consiliului de Miniştri, dosar 100/1937–38, unde apar toate amănuntele 

festivităţilor oficiale din anul 1938. 
31

 În continuare, Fond M.P.N.-Interne, dosar 379, f. 27 şi urm. 
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În cuvântarea rostită, Octavian Goga a relevat 

dezvoltarea relaţiilor economice dintre România şi Rusia 

Sovietică, reluarea comunicaţiilor feroviare directe şi 

intensificarea schimburilor comerciale „în avantajul celor două 

state―. Apoi a adăugat că România „fixată pentru totdeauna în 

cadrul frontierelor sale naturale, se străduieşte să lărgească 

cercul simpatiilor sale, fără să ştirbească în vreun fel 

prieteniilor existente...―, declaraţie ce fu întâmpinată favorabil 

în mai multe capitale europene, cu deosebire la Praga, unde se 

remarca caracterul echilibrat al cuvântării lui Goga şi 

promisiunea „de continuare a prieteniei― cu ţările vecine din 

Mica Înţelegere. 

Lucian Blaga nu apare implicat personal în acţiuni 

politice importante. Explicaţia rezultă din împrejurarea că, la 9 

ianuarie 1938, apare un decret prin care se stipulează că Istrate 

Micescu intră în concediu pentru a merge în misiune în 

străinătate, iar interimatul Externelor este asigurat de Octavian 

Goga.32 În acest fel, toate chestiunile importante de politică 

externă se concentrează la Preşedintele Consiliuluila 

Preşedintele Consiliului de Miniştri, ajutat de subsecretarul de 

Stat coordonator Alexandru Hodoş. Poetul colaborează cu 

funcţionarii din minister pentru administrarea treburilor 
departamentului şi reprezintă ministerul la felurite manifestări 

cu caracter oficial. La minister colaborează cu vechi cunoştinţe, 

precum Gheorge Paraschivescu, Gheorge Grigorcea – miniştri 

plenipotenţiari, Gheorge Elefterescu, Achil Barcianu, Eugen 

Papiniu etc. şi, mai ales, colegii săi din Direcţia presei – Raul 

Anastasiu, Alexandru. Bădăuţă, Alexandru Busuioceanu, 

Alexandru Philippide, Aron Cotruş, Ilarie Voronca, Radu 

Vulpe, Vladimir Dumitrescu, Emil Dinu Riegler şi alţii. La 

                                                 
32

 Cf. „Monitorul Oficial―, nr. 12 din 15 ianuarie 1938, p. 190. 
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începutul lui februarie, Blaga propune avansarea lui Alexandru 

Bădăuţă (şef de serviciu cl. I în Direcţia presei) pe postul de 

subdirector cl. I al aceleiaşi direcţii.33 La 13 ianuarie aprobase 

cererea poetului Ilarie Voronca de a fi pus „în disponibilitate―, 

deoarece este „suferind de o afecţiune hepatică, complicată cu 

o mare lipsă de globule roşii în sânge...―.34 

Dacă unii miniştri din guvern şi subsecretarul de Stat de 

la Preşedinţie, Alexandru Hodoş, iau măsuri administrative cu 

caracter rasist, inclusiv la „Societatea Orient-Rador (Rador)―, la 

Radiodifuziune, la „Comisia de control şi cenzură a filmelor― şi 

Oficiul Naţional de Turism etc., personalul din Centrala 

Ministerului Afacerilor Străine şi de la Oficiile diplomatice din 

străinătate rămâne, până la 3 februarie 1938, când revine la 

post ministrul Istrate Micescu, neschimbat, cu o singură 

excepţie: Edmond Ciuntu, ministrul României la Moscova, prin 

decretul regal apărut în 29 ianuarie 1938 este rechemat în ţară, 

preluând un post în MAS. 

După ce a reluat conducerea ministerului, Istrate 

Micescu, în chip abuziv, reuşeşte să smulgă Regelui la 9 

februarie 1938 un decret prin care Grigore Gr. Constantinescu, 

Edmond Ciuntu – miniştri plenipotenţiari şi Dimitrie N. 

Ciotori – consilier de presă, toţi trei din Centrala ministerului, 

să fie puşi „în poziţie de disponibilitate― pe ziua de 15 

februarie.35 Cei trei erau scoşi, deoarece fuseseră colaboratori 

apropiaţi ai lui Nicolae Titulescu şi Constantin Antoniade, 

persoane repudiate subiectiv de profesorul de drept Istrate 

                                                 
33

 ANIC, Fond M.P.N.-Personal, dosar 385. 
34

 Ibidem, dosar 18, ff. 65–71. Despre activitatea lui Ilarie Voronca la M.A.S. 

(corespondenţă, documente etc.) a se vedea cercetarea noastră: Noi contribuţii 

la biografia lui Ilarie Voronca, „Revista de istorie şi teorie literară―, XXXVI, 

nr. 3–4, 1988, pp. 322–329. 
35

 „Monitorul Oficial―, nr. 32 din 9 februarie 1938, p. 768. 
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Micescu. (După căderea guvernului Goga decretul respectiv a 

fost anulat). Dintre ultimele hârtii semnate de Lucian Blaga, în 

calitate de subsecretar de Stat, este o adresă expediată, în 9 

februarie, lui Petru Ilcuş (secretar de presă la Legaţia din 

Berlin), în care îl roagă să acorde „întreg sprijinul moral― lui 

Dumitru Petruţiu „care soseşte în Berlin pentru a face studii de 

perfecţionare în regizoratul teatral―.36 

Cum la 10 februarie, guvernul Goga demisionează, în 

ziua de 11 februarie, la Palatul Sturdza, „dl Istrate Micescu, fost 

ministru, însoţit de dl Lucian Blaga, fostul subsecretar de Stat la 

Departamentul Afacerilor Străine― prezintă lui Gh. Tătărescu, 

noul ministru de Externe ad-interim, „pe funcţionarii superiori 

ai ministerului―. În locul lui Lucian Blaga este numit 

subsecretar de Stat Nicolae Petrescu-Comnen, fostul ministru 

al României la Berlin.37 Cu ce sentimente părăseşte Lucian 

Blaga Palatul Sturdza aflăm de la fiica lui, doamna Dorli Blaga, 

care declară că l-a auzit pe tatăl ei spunând: „Dacă ar mai fi 

durat guvernul Goga câteva zile în plus, m-aş fi sinucis―.38 

În cele 42 de zile petrecute la minister şi-a dat seama că 

slujba primită este străină structurii sale temperamentale şi 

idealului său de viaţă. Şi totuşi, de ce poetul a primit-o? După 

părerea noastră, există mai multe motive: i-a fost oferită de doi 

oameni pe care nu-i putea respinge – Octavian Goga şi Regele 

Carol II; propunerea i s-a făcut într-o conjunctură nefericită, 

când a primit vestea că încercarea de a deveni profesor la 

                                                 
36

 ANIC, Fond M.P.N.-Externe, dosar 783, f. 127. 
37

 Ibidem, dosar 379/Interne, f. 136. Născut în 1881, după Primul Război 

Mondial Comnen e ministru plenipotenţiar la Berna, apoi delegat al României 

la Liga Naţiunilor (1923–1929), reprezentant la Berlin şi Vatican, iar din 1933 

ministru la Berlin. La sfârşitul anului 1938, N.P. Comnen este numit ministru 

de Externe. 
38

 Cf. „Manuscriptum―, nr. 1, 1982, p. 139. 
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Universitatea din Cluj s-a destrămat şi nici vreo altă speranţă 

nu întrezărea; poetul era decis să facă tot ce poate ca să revină 

în ţară, iar postul de subsecretar de Stat îi oferea o certitudine. 

La discuţia de acceptare a funcţiei ministeriale este sigur că 

Lucian Blaga i-a cerut lui Octavian Goga să-l ajute în găsirea 

unei căi rezonabile ca să fie chemat profesor la universitate. 

Am arătat, în cercetarea noastră referitoare la acest subiect, că 

rectoratul de la Cluj şi juriştii de la Consiliul de Miniştri găsesc 

calea onorabilă – înfiinţarea unei discipline noi, în profilul 

scrierilor publicate de filosof – Filosofia culturii. De asemenea, 

Consiliul de Miniştri în Jurnalul nr. 122 din ianuarie 1938 

prezintă regelui un decret de modificare a Legii învăţământului 

universitar în sensul că poate fi chemat ca profesor titular şi 
„un membru activ al Academiei Române cu titlul de doctor şi 
lucrări de specialitatea catedrei―.39 Acest decret este emis de 

rege în mod special pentru poetul şi filosoful Lucian Blaga. De 

la 11 februarie şi până spre sfârşitul lui martie 1938, Lucian 

Blaga locuieşte în Bucureşti, la hotelul „Splendid― şi lucrează în 

Centrala Ministerului Afacerilor Străine pregătindu-se, 

probabil, în vederea plecării la noul post din Portugalia. 

Începând cu 10 februarie 1938, ţara avea un alt guvern, 

prezidat de patriarhul Miron Cristea, ad-interim la Educaţie 

Naţională fiind Victor Iamandi.40 La 11 februarie apare decretul 

prin care se revocă consultarea corpului electoral. În jurul zilei 

de 1 martie 1938, poetul îi scrie din Bucureşti lui Basil 

Munteanu că este „...bolnav, în pat – după căderea de la 

guvern―, exprimându-şi apoi profunda amărăciune şi dezolare: 

„Eu mă găsesc în mare încurcătură. Fără catedră şi fără vechea 

meserie. Oarecum în vânt. Se ţin de mine onorurile şi sărăcia 
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 „Monitorul Oficial―, nr. 23 din 29 ianuarie 1938, p. 634. 
40

 Cf. „Monitorul Oficial―, nr. 33 bis din 10 februarie 1938. 
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ca purecii de câne...―41 Deci, până în preajma zilei de 1 martie 

nu se luase încă o hotărâre privitoare la munca viitoare a 

poetului. Cauza principală a fost aplicarea directivei 

guvernului, din 18 februarie, cu privire la verificarea situaţiei 

politice a tuturor funcţionarilor de Stat. Şi salariaţii 

Ministerului Afacerilor Străine sunt invitaţi de subsecretarul de 

Stat Nicolae Petrescu-Comnen să depună declaraţii personale 

scrise despre apartenenţa lor politică şi, după aceea, să depună 

„jurământul credinţă― conducerii Statului.42 

Actele din arhive, foarte bogate, nu conţin nicio 

declaraţie semnată de Lucian Blaga. Explicaţia constă în faptul 

că poetul era cunoscut din timpul când a fost subsecretar de 

Stat şi, probabil, ministrul de Externe ad-interim Gh. Tătărescu 

– care-l preţuia pe Lucian Blaga – a înaintat, spre sfârşitul lunii 

februarie 1938, la Palat, propunerea de numire a cestuiaca 

ministru plenipotenţiar în Portugalia. Ciornele proiectului de 

decret sunt semnate de Gh. Tătărescu, dar pe original apar, 

alături de semnătura regelui, numele lui Miron Cristea, 

preşedintele Consiliului de Miniştri şi cel al lui Nicolae 

Petrescu-Comnen, de la 30 martie 1938 noul ministru al 

Afacerilor Străine. Actul oficial are numărul 1.170 din 11 

martie şi este publicat în „Monitorul Oficial―, nr. 60 din 14 

martie 1938, p. 1.396. 

La 23 martie 1938 se întruneşte Consiliul Facultăţii de 

Filosofie şi Litere de la Universitatea din Cluj şi „decide 

                                                 
41

 Cf. „Manuscriptum―, an XVII, nr. 3 (64), 1986, p. 76: Lucian Blaga în 

dialog cu Basil Munteanu, prezentare şi adnotări de Simona Cioculescu. 
42

 Vezi textul original al deciziei M.A.S., în ANIC, Fond Preşedinţia 

Consiliului de Miniştri, dosar 4/1938. 

Declaraţiile funcţionarilor din Direcţia presei M.A.S. se află în ANIC 

Fondul M.P.N.-Personal, dosar 51, ff. 1–86. 
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chemarea dlui Lucian Blaga, doctor în filosofie şi membru activ 

al Academiei Române la catedra de Filosofia Culturii.43 

Aflând despre această hotărâre, poetul îi scrie lui Ion 

Chinezu de la Lugoj „înainte de a pleca la Lisabona...― că: 

„Astăzi primii şi ştirea despre chemarea la catedră la Cluj. 

Oribilă târguială avu loc! – să văd acu ce şi cum se va aranja 

introducerea în buget a catedrei―.44 Din această scrisoare reiese 

limpede că, după 23 martie 1938, Lucian Blaga se afla la Lugoj, 
de unde pleacă apoi spre Paris. La 7 aprilie îi expedia din Paris 

o scrisoare lui Ion Breazu, în care pomeneşte despre întâlnirile 

cu Basil Munteanu, cu care face „planuri mari şi realizabile―, 

iar la 12 aprilie comunica din Lisabona Ministerului de Externe 

că şi-a luat postul în primire.45 Înainte, postul de ministru al 

României în Portugalia îl deţinuse Al. Duiliu Zamfirescu (fiul 

cunoscutului scriitor şi om politic), care, însă, în vara anului 

1937 fusese transferat la Varşovia, la Lisabona fiind însărcinat 

cu afacerile secretarul de Legaţie cl. I – Mihail Cămărăşescu. 

Acesta va continua să lucreze şi sub conducerea ministrului 

Lucian Blaga. La Legaţia din Lisabona, poetul mai avea 

colaboratori pe ataşatul militar lt. col. Octav Vorobchievici 

                                                 
43

 Vezi, Procesul-verbal original, semnat de N. Drăganu şi Theodor Nanu, 

ANIC, Fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar 734/1938, f. 144, unde se 

află toate actele oficiale referitoare la «chemarea» lui L. Blaga ca profesor de 

„Filosofia Culturii―, reproduse de noi în art. cit. 
44

 Cf. „Manuscriptum―, an X, nr. 1 (34), 1979, p. 115. Simona Cioculescu 

presupune greşit că scrisoarea respectivă ar fi din „decembrie 1938―. În 

epistolă, Lucian Blaga se referă la apariţia revistei „Gând Românesc―, nr. din 

martie-aprilie, cu ultima parte a lucrării lui Vasile Băncilă şi la urgentarea 

apariţiei monografiei Lucian Blaga energie românească de Vasile Băncilă, 

pentru a fi „pe piaţă― de „săptămâna cărţii―. Or, săptămâna cărţii a avut loc în 

vara lui 1938, iar Lucian Blaga revine în ţară abia după 7 noiembrie 1938 

pentru a-şi ţine cursul de deschidere la facultate, între timp revista „Gând 

Românesc―şi cartea lui Vasile Băncilă apăruseră. 
45

 Cf. D. Vatamaniuc, op. cit., p. XXXIX. 
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(dintr-o familie bucovineană), ataşaţii comerciali Henri 

Helfont şi Jean Ursescu, dna Guvea – secretara legaţiei şi alţii.46 

În septembrie 1938, Mihail Cămărăşescu se afla în 

Bucureşti şi informa pe C. Flondor, mareşalul Casei Regale, 

despre „soarta Înaltului schimb de înseninare între România şi 

Portugalia―.47 Mai târziu, la 9 noiembrie 1938, ministrul de 

Externe trimitea la palat scrisoarea: 

 

„Domnule mareşal, 

Am onoarea a aduce la cunoştinţa Domniei Voastre că 

domnul Lucian Blaga, trimis extraordinar şi ministru 

plenipotenţiar al Maiestăţii Sale Regele la Lisabona, plecând în 

concediu, a încredinţat conducerea Legaţiunii domnului Mihail 

Cămărăşescu, prim-secretar de Legaţiune, în calitate de 

însărcinat cu afacerile...―48  

În ale sale „Însemnări zilnice―, Cornelia Brediceanu 

notează că în ziua de 7 noiembrie 1938 poetul pleacă spre 

Paris, iar după două zile se îndrepta spre Cluj, unde urma să-şi 

ţină cursul de deschidere la Universitate. În ţară, Lucian Blaga 

clarifică cu Rectoratul Universităţii şi cu Ministerul Educaţiei 

Naţionale încadrarea sa în bugetul Universităţii, suplinirea 

cursului în timpul şederii sale la Lisabona etc. 

Conform protocolului oficial, bine cunoscut, ministrul 

României de la Lisabona, Lucian Blaga, expediază de Anul Nou 

1939 şefului statului român următoarea telegramă:  

                                                 
46

 Despre acestea vezi, mai ales, Jurnal Lucian Blaga în «însemnările zilnice» 

ale Corneliei Brediceanu, prezentare de Dorli Blaga, „Manuscriptum―, an 

XIII, nr. 1 (46), 1982, p. 140–144 şi actele din arhive privitoare la personalul 

Legaţiilor României în anii 1938–1939. 
47

 ANIC, Fond Casa Regală, dosar 214/1938, f. 21. 
48

 Ibidem, dosar 231/1938, f. 37. Adresa are nr. 68.002. 
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„Estorilo 13 51 31 19/30. 

Maiestăţii Sale Regelui Carol II 

Cu cel mai cald entuziasm şi cu cel mai profund 

devotament subsemnatul şi membrii legaţiunei şi ai 

consulatelor din Portugalia urează Maiestăţii Voastre An Nou 

fericit şi plin de izbânzi întru închegarea desăvârşită a ideii 

Româneşti şi de asemenea neclintită sănătate Augustei Familii 

Regale.―49 

Doamna Dorli Blaga precizează că în urma unei 

„Scrisori ... adresată Regelui Carol II, în jumătatea a doua a 

lunii martie 1939, Lucian Blaga, împreună cu familia, s-a întors 

în România―.50 Până acum n-am putut găsi „scrisoarea― 

respectivă, dar este indiscutabil că revenirea în ţară nu se putea 

realiza decât cu aprobarea regelui. Este cunoscut faptul că la 30 

martie, Ministerul Afacerilor Străine îl înştiinţează pe Lucian 

Blaga că, începând cu data de 1 aprilie 1939, este rechemat din 

postul său de la Lisabona. Printr-un decret regal, în locul lui 

Lucian Blaga, este numit Ioan Pangal, membru al PNŢ, 

comandor şi mare maestru al „Masoneriei Naţionale Române―, 

fost director al ziarului „La Roumanie― (publicaţia lui Take 

Ionescu). La începutul anului 1939, Ioan Pangal era „agent 

general― al României la San Sebastian, în Spania. Ioan Pangal 

îşi prezintă scrisorile de acreditare generalului Carmona, 

preşedintele Republicii Portugheze, în ziua de 24 mai 1939, 

citind scrisoarea de acreditare şi „prezentând scrisorile de 

rechemare ale domnului ministru Lucian Blaga, predecesorul 

                                                 
49

 Ibidem, dosar 112/1939, vol. I, f. 199. 
50

 Cf. „Manuscriptum―, an XIII, nr. 1 (46), 1982, p. 145, nota 23, în subsolul 

paginii. Actele referitoare la activitatea lui Lucian Blaga în Portugalia vor fi 

prezentate împreună cu documentele şi corespondenţa poetului din anii 

petrecuţi în străinătate ca ataşat de presă. 
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meu...―.51 În aceeaşi vară a anului 1939, era numit secretar de 

presă, pe lângă oficiile diplomatice româneşti din Spania şi 

Portugalia, poetul Aron Cotruş. 

După 1946, unii răuvoitori au încercat să acrediteze 

ideea că numirea lui Blaga ca ministru în Portugalia s-a făcut 

pentru că el ar fi nutrit convingeri naţionaliste de preţuire faţă 

de regimul lui Salazar etc. Dar faptele dezmint categoric 

asemenea supoziţii, probă elocventă fiind numirea la Lisabona 

a lui Ioan Pangal, autorităţile de la Bucureşti menţineau în 

1938–1939 în corpul diplomatic român persoane formate în 

anii 1925–1937 de I.G. Duca, G.G. Mironescu şi, mai ales, de 

Nicolae Titulescu. Au fost şi opinii că Lucian Blaga în calitate 

de ministru în Portugalia, ar fi avut şi anumite „misiuni 

speciale― în Spania. Din tot ce cunoaştem, poetul n-a fost 

niciodată în Spania, ci a călătorit doar cu trenul din Franţa, în 

trecere, spre Portugalia. Apoi, în anii 1938–1939, interesele 

României în Spania au fost reprezentate de câţiva diplomaţi, în 

frunte cu experimentatul Ioan Pangal, om politic cu relaţii 

importante în lumea demnitarilor români şi la Casa Regală, 

precum şi printre politicieni de vază din unele ţări din Europa 

Occidentală. 

Activitatea diplomatică a lui Lucian Blaga în Portugalia 

s-a limitat doar la un an şi ea încheie o perioadă lungă de 

şedere în străinătate. Cei peste doisprezece ani petrecuţi în 

diferite ţări europene i-au adus mari satisfacţii, atât în munca 

de creaţie literară şi filosofică, cât şi în experienţa publică de 

cunoaştere a oamenilor, mentalităţilor şi ideilor epocii 

moderne. Prin peregrinările în spaţiul lusitanian, inundat de 

lumina irizată a Soarelui mediteraneean şi oceanic, poetul 

român gustă farmecul inedit al naturii, admiră aşezările, 

                                                 
51

 ANIC, Fond Casa Regală, dosar 127/1939, ff. 166–174. 
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imortalizându-le în poeme de-o originalitate frapantă, unice în 

peisajul liric românesc. 

La 44 de ani împliniţi, poet şi filosof recunoscut şi 

apreciat aproape unanim în patria sa, dar şi în cercuri culturale 

influente din străinătate, consacrat de Academia Română ca cel 

mai tânăr dintre membrii ei, Lucian Blaga se întorcea acasă ca 

să inaugureze o etapă nouă în viaţa şi activitatea sa publică, cea 

de profesor titular la Universitatea din Cluj. 

„Toată plecarea precipitată din străinătate spre casă...―, 

peripeţiile readucerii „întregii gospodării―, călătoria spre Cluj, 

căutarea unei locuinţe, recuperarea bagajelor etc. sunt evocate 

succint, în tonalitate rece, într-o scrisoare, datată „Cluj, 31 mai 

1939― şi expediată lui Ion Petrovici.52 Înainte însă de a rezolva 

chestiunile presante referitoare la viaţa familiei şi a sa, poetul, 

ca-ntotdeauna exigent cu sine şi îndatoritor faţă de cei care au 

vădit generozitate şi preţuire pentru munca sa, prezintă la 

minister „raportul― cuvenit despre misiunea în Portugalia şi are 

o întrevedere cu Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul de 

Externe, încheindu-şi astfel definitiv activitatea diplomatică şi 

relaţiile sale de serviciu cu departamentul Afacerilor Străine. 

* 

Cele 42 de zile petrecute în birourile Ministerului 

Afacerilor Străine, în calitate de subsecretar de Stat, fără 

apartenenţă la vreun partid politic, au avut consecinţe 

imprevizibile în biografia poetului şi filosofului Lucian Blaga. 

Primul eveniment şocant se produce în toamna lui 1940. 

Guvernul Ion Antonescu-Horia Sima publică în „Monitorul 

Oficial― din 8 octombrie 1940 Decretul-lege nr. 3.262 din 27 

                                                 
52

 Vezi Ion Oprişan, Corespondenţă Lucian Blaga, în „Revista de istorie şi 

teorie literară―, tom 18, 1969, nr. 1, pp. 123–124. 
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septembrie 1940 privind „controlul averilor şi activităţii...― 

foştilor „demnitari― de stat şi politici, precum şi „lista― lor. 

Între cele peste 410 nume publicate în „Monitorul 

Oficial― şi reproduse de toate ziarele din Bucureşti apare, după 

dr. Eugen Banu, numele: „LUCIAN BLAGA – subsecretar de 
Stat la Ministerul de Externe – 8.I.1938–10.II.1938―. Mai 

înainte, apar numele foştilor miniştri liberali Aurelian Bentoiu 

şi Petre Bejan, iar după numele „Lucian Blaga― se tipăresc 

numele: Sever Bocu, Alex. Borza, Const. Brătianu, Em. Bucuţa 

etc. etc., lista încheindu-se cu: Ion Petrovici, N.I. Profiri, Mihai 
Ralea, I.M. Sadoveanu... 

Investigaţiile noastre din anii 1980 arată că „modelul― 

decretului iniţiat de Centrala legionară era din „tezaurul juridic 

naţional-socialist― din Germania, iar împrumutul românesc 

utilizat ca instrument de compromitere a adversarilor politici. 

M-am întrebat ce avere ilicită putea acumula Lucian Blaga din 

efemerul post deţinut la MAE? 

Absurditatea şi mizeria morală a acelui act juridic de 

stat ating proporţiile inimaginabilului prin înregistrarea, 

pentru „controlul averilor şi activităţii―... a lui „Octavian Goga, 
fost preşedinte al Consiliului de Miniştri―, iar pe listele 

următoare: Miron Cristea, I.G. Duca, Armand Călinescu, toţi 

trecuţi în lumea... amintirilor. Era o blasfemie! 
Au trecut ani mulţi, s-a terminat războiul şi într-o altă 

împrejurare politică şi culturală, funcţia de „subsecretar de 

Stat― îi provoacă fostului academician Lucian Blaga încă o 

nedreptate absurdă, rezultat al necunoaşterii faptelor istorice 

reale din biografia scriitorului şi diplomatului Lucian Blaga. 

Iată faptele. În primăvara lui 1955, o comisie autorizată a 

propus conducerii Consiliului de Miniştri al RPR ca poetul şi 

filosoful Lucian Blaga, exclus în 1948 din Academia RPR, să fie 
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reprimit pe vechiul loc de membru titular. Membrii biroului 

Consiliului de Miniştri au avizat reprimirea unor foşti 
academicieni, dar au respins pe alţii, între care şi pe Lucian 
Blaga. Ni s-au comunicat două motive: a deţinut funcţia de 

subsecretar de Stat în guvernul Goga-Cuza şi ar exista „o 

informaţie― că a fost „membru al asociaţiei româno-germane―. 

Ambele „obiecţii― au fost neîntemeiate politic, ultima falsă, iar 

decizia guvernanţilor, în frunte cu Gheorghiu-Dej şi Miron 

Constantinescu, profund dăunătoare pentru cultura română. 
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O RESTITUIRE DE MARTOR. 

BLAGA DESPRE TITULESCU1 

George G. POTRA 

 

Participarea la o ediţie Lucian Blaga – cu atât mai mult 

la una jubiliară – este un privilegiu pentru oricare intelectual 

român. 

Cu aceste sentimente sunt astăzi aici. 

Fac parte din generaţia celor cărora, atât în timpul 

şcolii, cât şi al facultăţii, li s-a interzis, flagrant sau indirect, 

întâlnirea cu Lucian Blaga. 

Cei care aspirau să ne răpească pentru totdeauna o 

asemenea şansă s-au înşelat. 

Sfidând interdicţiile formale ale autorităţilor staliniste şi 

neostaliniste, am fost, la fel ca mulţi asemenea mie, la altarele 

corifeilor culturii româneşti. 

M-am închinat pios la mormântul lui Lucian Blaga în 

fiecare an când, în drumul meu spre vatra strămoşească a 

tatălui meu mă opream la Lancrăm. 

Am venit astăzi aici pentru a vă spune câte ceva despre 

întâlnirea lui Lucian Blaga cu Nicolae Titulescu, două mari 

personalităţi ale secolului XX românesc şi european. 

Au fost mulţi ani de tăcere, după înlăturarea nedreaptă 

a lui Nicolae Titulescu, la 29 august 1936, şi, cu atât mai mulţi, 

după moartea sa prematură, la 17 martie 1941. 

Dacă în anii 1936–1944 şi 1947–1966, numele lui 

Nicolae Titulescu a fost uitat uneori, şi împiedicat sau prohibit, 

                                                 
1
 George G. Potra, Blaga – Titulescu. La „Cina cea de taină“ a destinului 

românesc, în „Cultura―, serie nouă, an V, nr. 21 (276), 3 iunie 2010, pp. 18-20; 

Idem, Blaga – Titulescu. Suflete pereche, în „Acasă―, an III, nr. 3-4 (11-12), 

iulie –decembrie 2010, pp. 20-39. 
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adesea, în perioadele 1944–1947 şi 1966–1982, atât de diferite 

ca substanţă, cadru istoric şi politic, intern şi internaţional, s-au 

produs unele deschideri – mai întotdeauna determinate şi 

susţinute, însă, de raţiuni ideologice şi de interese partizane – 

în spatele lor regăsindu-se, deopotrivă, nu puţin oportunism. 

După ani de parţială sau totală interdicţie, cunoscuţi în 

timpul dictaturii carliste şi al dictaturii antonesciene, atât în 

Capitală, cât şi în provincie au apărut texte evocatoare şi 

omagiale avându-l în centrul lor pe Nicolae Titulescu. 

În urmă cu 65 de ani, la 23 noiembrie 1945, într-un 

asemenea context politic, folosind „o fereastră ideologică―, fără 

să intuiască şi, cu atât mai puţin, fără să ştie când se va 

inaugura şi cât va dura dictatura comunistă, Lucian Blaga a 

susţinut o amplă conferinţă despre Nicolae Titulescu la Cluj, în 

sala Colegiului Academic.2 

Nu ştiu să fi fost publicată atunci şi imediat după aceea. 

Potrivit informaţiilor date nouă de dna Dorli Blaga, 

tatăl său a făcut unele modificări în text pentru a fi publicat. 

Poetul s-a săvârşit în 1961, iar această conferinţă a apărut, în 

carte, pentru prima dată, zece ani mai târziu.3 

Manuscrisul acestei conferinţe (25 file) a fost păstrat de 

Dorli Blaga. La 8 martie 2004, l-a donat Fundaţiei Europene 

                                                 
2
 Comunicare orală făcută mie de Dorli Blaga la 8 martie 2004. 

3
 Lucian Blaga, Niculae Titulescu, în Isvoade. Eseuri, conferinţe, articole, 

ediţie îngrijită de Dorli Blaga şi Petre Nicolau, prefaţă de George Gană, 

Editura Minerva, Bucureşti, 1972, pp. 182–199. Am reprodus-o integral, cu 

adnotări, cu titlu împrumutat din discursul său: Lucian Blaga, „Insomnie lângă 

destinele ţării“, în Pro şi contra Titulescu, selecţie, cuvânt înainte, note 

biografice, adnotări şi explicaţii, indice de George G. Potra, Fundaţia 

Europeană Titulescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002 (în continuare 

Pro şi contra Titulescu), pp. 54–64. 
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Titulescu4, pentru ca, un an mai târziu, la 14 iunie 2005, să 

retragă intempestiv această donaţie5, menţionând că doreşte să 

transfere acest manuscris la Biblioteca Centrală Universitară 

„Lucian Blaga― din Cluj, care conservă şi arhiva Lucian Blaga. 

În memoria prieteniei celor doi titani, nu i-am reproşat 

nimic lui Dorli Blaga, nici atunci, nici ulterior, lăsând să se 

vadă doar privirea mea tristă şi uimită.  

Lucian Blaga şi-a înscris numele printre cei care au 

ţinut să-l omagieze pe Nicolae Titulescu după debarcarea 

acestuia, unii mai devreme, alţii mai târziu.  

În această galerie a celor prezenţi la „reînvierea lui 

Titulescu―, am reţinut aleatoriu numele românilor: Savel 

Rădulescu, Ion Lugoşianu, Ion Christu, Eugen Neculcea, 

Edmond Ciuntu, Nicolae Raicoviceanu, G.G. Mironescu, dr. 

Petru Groza, dr. Nicolae Lupu, Constantin-Titel Petrescu, 

Mitiţă Constantinescu, Lothar Rădăceanu, Radu Portocală, 

George Enescu, Elena Văcărescu, Martha Bibescu, C.I. Parhon, 

Simion Stoilov, Barbu Dimitrescu, N.N. Petraşcu, Benno 

Brănişteanu, Mihai Ghelmegeanu, Tudor Teodorescu-Branişte, 

Leon Kalustian, Nicolae Deleanu, Ion Pas, Grigore Preoteasa, 

Milan G. Maximin, Micaela Catargi, George Oprescu, 

Constantin Vişoianu, Iosif Igiroşianu, Dumitru D. Roşca, Paul 

Alexandru Georgescu şi ale străinilor: Genéviève Tabouis, 

Raymond Cartier, Wickham Steed ş.a.6 

Se impun câteva sublinieri. 

Climatul politic de după 23 august 1944 a impus celor 

care au semnat sau au vorbit despre Titulescu o abordare 

                                                 
4
 Scrisoare, 8 martie 2004, [Bucureşti], Dorli Blaga către George G. Potra, la 

Bucureşti – Colecţia George G. Potra; Arhiva Fundaţiei Europene Titulescu. 
5
 Scrisoare, 14 iunie 2005, [Bucureşti], Dorli Blaga către George G. Potra, la 

Bucureşti – Colecţia George G. Potra; Arhiva Fundaţiei Europene Titulescu. 
6
 Pro şi contra Titulescu, passim. 
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diferită faţă de ceea ce oferea ţara pe când aceasta era mai mult 

sau mai puţin democratică, dar, oricum, independentă. 

Ţară învinsă, România a cunoscut ocupaţia timp de 

aproape 15 ani. Trupele sovietice au staţionat pe teritoriul ţării 

noastre din 1944 până în 1958. 

Atacurile publice împotriva Sovietelor au fost interzise 

cu desăvârşire. Cenzura militară acţiona prompt şi implacabil, 

iar riscul de a fi aruncat în închisoare era maxim pentru orice 

suspect sau învinuit. Concomitent, elogiile la adresa Uniunii 

Sovietice s-au înmulţit, devenind din ce în ce mai calde, pentru 

a ajunge de-a dreptul deşănţate. 

Din convingere sau din oportunism, imensa majoritate a 

celor care au scris sau au vorbit despre Nicolae Titulescu în 

perioada ocupaţiei sovietice au supralicitat pe seama politicii 

sale de normalizare şi dezvoltare a relaţiilor României cu 

Uniunea Sovietică. Evaluările multor oameni politici şi ziarişti 

au fost adesea nu doar exagerate, ci de-a dreptul incorecte, 

uitându-se două adevăruri esenţiale, şi anume că Nicolae 

Titulescu a fost un prooccidental, un filofrancez şi un 

filoenglez, un anticomunist convins şi indefectibil. 

În opinia mea, după încheierea celui de al Doilea Război 

Mondial, cele mai substanţiale pagini consacrate lui Nicolae 

Titulescu, cele mai bogate în idei şi informaţii, relevante 

pentru evocarea unor momente şi evenimente semnificative, 

restituite echilibrat şi onest, preţioase sub raportul judecăţilor 

de valoare şi frumoase ca stil, au fost semnate de Savel 

Rădulescu, Constantin Vişoianu, George Oprescu, Ion 

Lugoşianu, Nicolae Raicoviceanu, Traian Ionaşcu, N.N. 

Petraşcu, Leon Kalustian, Benno Brănişteanu, Iosif Igiroşianu, 

Lucian Blaga, Dumitru D. Roşca, Paul Alexandru Georgescu. 
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Nu doresc în niciun fel să fac o ierarhizare valorică. Şi 

totuşi… 

Cele mai cuprinzătoare, mai exacte şi nuanţate eseuri 

sub raportul analizei sunt cele semnate de Savel Rădulescu7, 

Constantin Vişoianu8 şi N.N. Petraşcu9; cele mai surprinzătoare 

şi relevante pagini sub raportul evocării unor momente şi 

situaţii, ale unor culise adesea mai mult politice decât 

diplomatice, rămân paginile semnate de Nicolae 

Raicoviceanu10, Leon Kalustian11 şi Benno Brănişteanu12; 

indispensabile ca informaţie, privite din unghiuri 

complementare, sunt paginile semnate de Traian Ionaşcu13, 

                                                 
7
 Savel Rădulescu, Politica lui Titulescu (I–II), în „Universul―, 13 şi 14 

septembrie 1944; Idem, Portret, în „Secolul 20―, nr. 3, 1966, pp. 115–118; 

Idem, Nicolae Titulescu. 1882–1941, în Diplomaţi iluştri, vol. I, Editura 

Politică, Bucureşti, 1969, pp. 371–435. 
8
 Constantin Vişoianu, Nicolae Titulescu – elemente pentru un portret, în 

„Fiinţa Românească―, nr. 5, 1966. 
9
 N.N. Petraşcu, Opera dlui N. Titulescu, [conferinţă ţinută la Bucureşti, 11 

februarie 1937, sub auspiciile Asociaţiei de Studii Internaţionale „Louis 

Barthou―], Bucureşti, 1937. 
10

 Nicolae Titulescu–Nicolae Raicoviceanu. Mărturiile unei prietenii, culegere 

de documente alcătuită de Emil Păunescu, Nicolae Petrescu, George G. Potra, 

Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2003, pp. 32–40; 27–31. 
11

 L. Kalustian, Testamentul lui Nicolae Titulescu, în Simple note, Editura 

Eminescu, Bucureşti, 1980, pp. 121–124; Idem, Nicolae Titulescu: „Partidul 

meu de azi se cheamă: România!“, în l.c., pp. 125–132; Idem, Nicolae 

Titulescu: fişă pentru o biografie, în l.c., pp. 133–139; Idem, Nicolae 

Titulescu: „România nu poate fi mare în afară decât în măsura în care e tare 

înăuntru“, în l.c., pp. 140–146; Idem, Nicolae Titulescu: „Peste Europa a pus 

stăpânire noaptea“, în l.c., pp. 147–150. 
12

 B. Brănişteanu, N. Titulescu. – Amintiri, note, reflexii, Editura SOCEC & 

Co., S.A.R., Bucureşti, 1945, 106 p. 
13

 Traian Ionaşcu, Opera de drept civil şi de drept internaţional a lui Nicolae 

Titulescu, discurs rostit la 13 martie 1975 în şedinţă solemnă, în Academia 

Republicii Socialiste România. Discursuri de recepţie, serie nouă 10, Editura 

Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, p. 18. 
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George Oprescu14 şi Ion Lugoşianu15; cele mai parfumate au fost 

cele semnate de Iosif Igiroşianu16 şi Elena Văcărescu17, iar cele 

care ne-au apropiat de licărul geniului au fost cele pronunţate 

sau scrise de Lucian Blaga, Dumitru D. Roşca18 şi Paul 

Alexandru Georgescu19. 

Indiscutabil, conferinţa ţinută de scriitorul, filosoful şi 

diplomatul Lucian Blaga, în 1945, la Cluj, se înscrie la loc de 

frunte în antologia scrierilor dedicate lui sau despre Nicolae 

Titulescu.  

De fiecare dată când citesc textul acestei conferinţe mă 

confrunt cu noi întrebări şi subiecte de meditaţie. 

Textul lui Lucian Blaga nu vine din subalterneitatea unui 

colaborator, nu aparţine unui politician de profesie, interesat şi 

oportunist, are autenticitatea unui martor şi autoritatea 

intelectuală şi morală a unei figuri mitice şi a unui suflet curat 

                                                 
14

 George Oprescu, N. Titulescu. Evocări, în „Contemporanul―, nr. 11 (1 014), 

18 martie 1966, p. 10; Idem, Prestigiu european. Titulescu la Londra, Paris şi 

Geneva cu Valéry, Herriot, Gilbert Murray, în „Secolul 20―, nr. 3, 1966, pp. 

107–113; Idem, Amintiri de la Liga Naţiunilor. Comisia Internaţională de 

Cooperare Intelectuală, în „Revista Română de Studii Internaţionale―, an III, 

nr. 2 (6), 1969, pp. 55–67. 
15

 Ion Lugoşianu, Politica intereselor permanente ale României, în 

„Universul―, 30 august 1944; Idem, Niculae Titulescu, în „Universul―, 2 

septembrie 1944. 
16

 Iosif Igiroşianu, Secvenţe retrospective, în „Secolul 20―, nr. 3, 1966, pp. 

120–123; Idem, Cum era Titulescu, în Clepsidra amurgului. Evocări 

marginale, Editura Cartea Românească, [Bucureşti, 1976], pp. 129–165. 
17

 Elena Văcărescu, „Proiectat peste orizonturi politice“, fragmente dintr-o 

conferinţă ţinută la Cannes, la 18 martie 1941, în „Ramuri―, an III, nr. 3 (20), 

15 martie 1966, p. 5. 
18

 D.D. Roşca, Nicolae Titulescu – o scurtă evocare, în „Steaua―, Cluj, nr. 3, 

1966, pp. 97–99. 
19

 Paul Alexandru Georgescu, Neîntrecuta culme: Nicolae Titulescu, în Cartea 

întrupărilor. 33 de bărbaţi iluştri văzuţi de aproape şi altfel, Editura Paideia, 

Bucureşti, 1999, pp. 17–55. 
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proiectate aproape legendar în conştiinţa secolului românesc 

trecut. 

Au trecut aproape 65 de ani de la pronunţarea acestei 

conferinţe, pe care nu o recitesc doar admiratorii lui Nicolae 

Titulescu, ci şi adversarii săi. Îndrăznesc să afirm că textul 

acestei conferinţe este o lectură obligatorie, necesară mai mult 

decât pentru înţelegerea unei personalităţi, cât mai ales, pentru 

cuprinderea unui spirit. 

Rândurile acestei conferinţe aparţin unui gânditor, unui 

om care a trecut prin două veacuri, care a cunoscut două 

războaie mondiale, care a trăit suferinţele câtorva generaţii de 

români, care a meditat asupra destinului istoric al poporului 

român, oprindu-se, de astă dată şi nu întâmplător, asupra lui 

Nicolae Titulescu, unul din părinţii fondatori ai României Mari, 

un mare european care, dincolo de orice subiectivităţi, rămâne 

poate cea mai mare figură a diplomaţiei secolului XX. 

Am toate motivele să cred că Lucian Blaga nu a ales 

întâmplător ceasul pronunţării acestei conferinţe. În calitatea 

lui de fiu al Transilvaniei, s-a înclinat cu pioşenie în faţa 

memoriei lui Nicolae Titulescu, omul care a trăit şi a ars pentru 

readucerea acestui binecuvântat colţ de ţară în graniţele 

României, pentru apărarea integrităţii noastre teritoriale 

împotriva tuturor atentatelor revizioniste, omul care s-a stins 

când trupul ei a fost sfârtecat cu sprijinul Germaniei hitleriste şi 

Italiei mussoliniene. 

Ca fost demnitar, într-un timp în care începuse 

vânătoarea de vrăjitoare, Lucian Blaga a fost obligat să 

manifeste maximă circumspecţie. Unii dintre exponenţii 

fostului regim fuseseră deja arestaţi, alţii aveau să fie arestaţi. 

Simţea el însuşi sabia lui Damocles deasupra propriului cap. 
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Cu inteligenţă şi diplomaţie, Lucian Blaga a ocolit 

zonele periculoase, părerile partizane. Nu a dezavuat pe foştii 

guvernanţi, nu i-a lăudat pe noii guvernanţi, ci, mai mult decât 

atât, nu a pronunţat niciun cuvânt despre omniprezentul şi 

atotputernicul ocupant. 

Inaugurându-şi alocuţiunea la Colegiul Academic din 

Cluj, Lucian Blaga afirma:  

„Ceea ce veţi auzi astăzi nu este propriu-zis o 
conferinţă despre Niculae Titulescu, şi nici măcar o 
expunere succintă asupra personalităţii, ideilor şi 
activităţii acestui om politic şi mare diplomat. Ambiţia 
mea e alta. Aş dori să vă fac un portret al lui Titulescu 
după amintiri personale. Având avantajul de a-l fi 
cunoscut mai de-aproape, găsesc că sunt dator să vă 
prezint mai înainte de orice o figură palpitând în mediul 
său de toate zilele, un om viu – aşa cum ar fi putut să-l 
vadă oricine ar fi avut norocul să-i calce pragul. 
Îngăduiţi-mi să vă previn de la început asupra 
modestelor mele intenţii, ca să nu aşteptaţi altceva decât 
ce sunt hotărât să vă dau. Voi încerca aşadar să evoc 
unele situaţii şi momente, când mai solemne, când mai 
intime, datorită cărora cel mult prea curând dispărut va 
prinde viaţă chiar în imaginaţia d-voastră. Şi poate că 
voi reuşi să nu decepţionez cu totul nici pe aceia dintre 
d-voastră, care ar dori să cunoască nu numai pe 
Titulescu-omul, ci şi anume idei ale sale.― 
Textul conferinţei este ambivalent, cuprinzând atât 

pagini cu caracter autobiografic, cât şi pagini de analiză cu 

vocaţie monografică, intersectate de amintiri. 

Personal, nu mă voi opri asupra niciunui segment strict 

personal al activităţii sale politico-diplomatice. Cvasitotalitatea 
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documentelor reprezentative pentru cunoaşterea şi evaluarea 

popasurilor diplomatice ale lui Lucian Blaga – Varşovia, Praga, 

Berna, Viena, Lisabona – au fost adunate de eruditul profesor 

Pavel Ţugui în trei volume20, însumând peste 1.000 de pagini, 

publicate în urmă cu peste 15 ani. Istoricul şi diplomatul 

Constantin I. Turcu ne-a oferit, tot atunci, singura 

monografie21 despre diplomatul Lucian Blaga. Aceste două 

personalităţi ar fi meritat cu prisosinţă să fie alături de noi la 

reuniunea omagială de astăzi. Dar n-a fost să fie. 

Blaga l-a întâlnit fizic pe Titulescu în 1928.  

Deşi nu fusese numit în Ministerul Afacerilor Străine de 

Nicolae Titulescu, Lucian Blaga avea să-l considere pe Nicolae 

Titulescu „patronul― diplomaţiei româneşti, chiar de atunci, şi 

cu atât mai mult după aceea. 

După misiuni relativ scurte la Varşovia şi Praga, Blaga a 

fost transferat în Elveţia.  

De la Berna, Blaga avea să se deplaseze la Geneva în mai 

multe rânduri, din dorinţa de a vizita Palatul Wilson, de a 

cunoaşte mecanismele şi oamenii Societăţii Naţiunilor şi de a-l 

vedea, înainte de toate, la lucru pe Nicolae Titulescu, care 

ocupa de ani buni un loc preferat pe prima pagină a presei 

internaţionale. 

Asemenea multor altor români sau străini, vârstnici sau 

adolescenţi, civili sau militari, bărbaţi sau femei, laici sau 

canonici, Blaga era măcinat de dorinţa de a-l întâlni pe 

Titulescu. 

                                                 
20

 Lucian Blaga, Din activitatea diplomatică (rapoarte, articole, scrisori, cereri, 

telegrame). Anii 1927–1938, vol. I–III, ediţie îngrijită, cuvânt înainte, note, 

postfaţă şi indici de nume de Pavel Ţugui, Editura Eminescu, București, 1995, 

293 + 323 + 407 p. 
21

 Constantin I. Turcu, Lucian Blaga sau fascinaţia diplomaţiei, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 1995, 261 p. + 8 p. de ilustraţii. 
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„Aflasem la legaţie că Niculae Titulescu, 
ministrul de Externe al ţării noastre, contrar obiceiului 
său de a nu poposi pe ţărmul Lacului Leman mai mult 
decât durau sesiunile Ligii Naţiunilor, se găsea încă la 
Geneva. Ce piedici n-aş fi încercat să înving pentru a 
apărea într-o zi în faţa lui, ca să-l cunosc! Era în epoca 
marelui proces al optanţilor maghiari.22 Titulescu, 
apărătorul vajnic al tezei româneşti în acest proces, ce 
umpluse cu ecourile sale toată presa internaţională, 
suferise în sesiunea din ianuarie o înfrângere. Acum 
eram, după cum spusei, în aprilie.― 

                                                 
22

 Nicolae Titulescu a avut o contribuţie esenţială în rezolvarea problemei 

optanţilor, dezbătută în faţa diferitelor instanţe internaţionale, din 1922 până în 

1930. Aproximativ 500 de moşieri unguri din Transilvania, care optaseră 

pentru cetăţenia maghiară (folosindu-se de prevederile în acest sens ale 

Tratatului de pace de la Trianon), fuseseră expropriaţi prin Reforma agrară 

legiferată de Guvernul român în 1921. Nemulţumiţi de pierderea pământului, 

ei s-au adresat mai întâi tribunalelor româneşti, apoi Conferinţei ambasadorilor 

de la Paris (1922) şi Consiliului Societăţii Naţiunilor, susţinând ilegalitatea 

exproprierii în raport cu prevederile Tratatului de pace de la Trianon, precum 

şi aplicarea inegală a legii exproprierii în defavoarea proprietarilor unguri. 

„Optanţii― revendicau, de asemenea, o indemnizare sporită pentru pământul 

pierdut. Din aprilie 1923, când problema a fost dezbătută în Consiliul 

Societăţii Naţiunilor, şi până la soluţionarea ei în 1930, Nicolae Titulescu a 

apărat, cu fermitate şi inteligenţă, drepturile României şi a realizat, în cadrul 

unor dezbateri memorabile, având oponent pe contele Apponyi, câteva 

aprofundate analize ale punctelor în litigiu. În cele din urmă, diferendul a 

căpătat o rezolvare definitivă prin Acordurile de la Haga (1930), odată cu 

reglementarea datoriilor şi a reparaţiilor de război. Principalele sale intervenţii 

au avut loc la 20 şi 23 aprilie 1923, 27 mai 1923, 5 iulie 1923, 5 septembrie 

1925, 2 iulie 1927, 17 şi 19 septembrie 1927, 8, 9 şi 12 martie 1928. În esenţă, 

în cadrul acestor intervenţii, Nicolae Titulescu a susţinut: deplina 

compatibilitate între exproprierea din 1921 şi prevederile Tratatului de pace de 

la Trianon, inclusiv cu Statutul minorităţilor; egalitatea perfectă de tratament în 

aplicarea Reformei agrare; dreptul suveran al statului român de a proceda la 

expropriere; rolul pozitiv al Reformei agrare pentru menţinerea şi consolidarea 

structurii social-economice a ţării, ca şi pentru menţinerea ordinii sociale într-o 

întreagă regiune a Europei.  
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Deşi venise să-l vadă pe Titulescu, Blaga nu s-a întâlnit, 

în acel aprilie, decât cu zvonurile, conturate cu aparentă 

delicateţe, dar preluate şi difuzate cu un soi de fervoare 

orgolioasă de toţi cei ce gravitau în jurul Palatului Wilson. Din 

timiditate, din frica de a-l tulbura pe Titulescu într-un moment 

de mare tensiune, pentru ţară şi pentru el însuşi, Blaga a 

amânat întâlnirea cu Patronul, dar a reţinut cu fidelitate 

atmosfera din acele zile, reproducând-o peste un deceniu şi 

jumătate cu fidelitate. 

„Geneva îşi arăta aspectul normal, corect, calvin, 
cam amorţit, pe care desigur nu putea să-l aibă în 
timpul mişcat al sesiunilor Ligii, când delegaţii şi 
comisiile tuturor seminţiilor de pe glob se adunau aci, 
ocupând toate hotelele, şi când claxoanele prea multe 
ale vehicolelor speriau pescăruşii, ce zburau peste lac. 
Prin Palatul Ligii nu circulau acum decât funcţionarii 
permanenţi, plini de curtoazie, ai instituţiei. Dintre 
marile figuri ale vieţii, politice şi diplomatice, numai 
Titulescu mai rămăsese în localitate. Era de luni de zile 
bolnav. Din când în când zvonurile, ce scăpau dintre 
pereţii bolnavului, stârneau îngrijorare. Titulescu sta 
într-o cameră la Hôtel des Bergues, primind numai pe 
cei câţiva colaboratori ai săi. Nimenea, nici chiar cei 
mai indiscreţi dintre amicii săi, n-ar fi putut spune care 
anume era boala ce-l consuma. El era totuşi bolnav. 
Greu bolnav de-o boală imponderabilă şi fără de 
identitate precisă în tratatele de medicină. Bolnav de 
flacăra lăuntrică, ce-l ardea, reducându-i existenţa până 
la limitele pâlpâirii. Geniul său nu putea să suporte 
eşecul, ce intervenise prin jocul contingenţelor, şi 
pregătea, în febre de vulcan acoperit, revanşa pentru 
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sesiunea ce trebuia să aibă loc în iunie. Grava 
temperatură creatoare, simţul extrem al răspunderii, 
dorul de revanşă sub semnul unei dreptăţi colective şi 
irezistibila ardoare a posedatului, nu-i mai dădeau 
răgaz, îi desfiinţaseră somnul şi-i problematizaseră 
însăşi fiinţa: aceasta era boala sacră a lui Titulescu.― 
Spre deosebire de ceilalţi, Blaga nu vedea doar numere, 

volume, culori, afişate şi palpabile, el intra în intimitatea lui 

Titulescu pentru a descoperi şi cântări imponderabile şi pentru 

a putea spune: iată-i spiritul! Sporindu-i gradul de aşteptare şi 

temerea de surprize, Blaga revine la Geneva două luni mai 

târziu pentru a consemna prima întâlnire directă cu Nicolae 

Titulescu. 

„Unul din cei mai preţuiţi colaboratori ai lui 
Titulescu mi-a pregătit întâia audienţă, care trezea în 
mine tot potenţialul de sfiiciune, sub povara căreia 
sufeream din totdeauna. Titulescu era încă tot în pat. 
Înfăţişarea era a unui bolnav, dar verva – a unui spirit 
răsfăţat de-un întreg continent. Nu mi-a îngăduit 
aproape deloc să vorbesc, ceea ce, dată fiind înclinarea 
mea invincibilă spre tăcere, mi-a convenit din cale 
afară. Omul din faţa mea, viu ca o flacără pusă la 
încercări de adieri invizibile, acesta era aşadar 
Titulescu! Avea o faţă de «asiat» fără vârstă, cu unele 
trăsături de copil, dar cu luciri de nedescris în ochi, 
unde se aduna toată viaţa. Atâta luminozitate cerea 
neapărat boala trupului, ca un necesar complement. 
După câteva întrebări şi răspunsuri de rigoare, el a prins 
să-mi vorbească despre procesul optanţilor. Intra în 
domeniul său cu acea siguranţă a mişcărilor pe care ţi-o 
dă o patrie secretă. Mi-a arătat cu o bucurie ingenuă 
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volumul gata tipărit, pe care intenţiona să-l lanseze în 
ziua când va ajunge procesul în dezbaterea Ligii. Şi a 
început să argumenteze, ridicând, cu minunată 
uşurinţă, blocuri ciclopice în faţa mea. Am fost nevoit 
să fac eforturi din cele mai grele pentru a-i putea urmări 
dialectica, eu, care eram, oricum, destul de obişnuit, din 
alte domenii, cu salturile de la premise trecute sub 
tăcere, la concluzii, ce par mai mult surprize decât 
concluzii. Prin energia şi subtilitatea acestui joc 
dialectic, prin vioiciunea acestei încrucişări de spade cu 
un adversar, care pentru el era totdeauna prezent, 
Titulescu îmi făcea impresia unei fiinţe de alt ordin 
decât cel uman. De unde s-a coborât în faţa mea şi 
datorită căror împrejurări s-a putut întrupa? Atunci, ca 
şi mai târziu, în atâtea alte situaţii în care ne 
reîntâlneam, mi-am spus: Da, Titulescu este cea mai 
strălucită inteligenţă ce am întâlnit-o în viaţă. Un fel de 
întrupare a inteligenţei, înţeleasă ca arhetip. Cu aceeaşi 
ocazie mi-am dat întâia oară seama şi de darul său 
stilistic, făcând faţă oricăror exigenţe. Avea Titulescu un 
dar de a defini, o eleganţă şi o economie a expresiei, pe 
care n-aş putea să le compar decât cu ale filosofului 
Bergson. Titulescu m-a reţinut vreo două ore. Revenea 
necontenit asupra procesului. Nu numai atunci, ci şi de 
atâtea ori mai târziu, el mi-a citit şi din carnetele sale cu 
însemnări zilnice, unde-şi nota, câteodată foarte 
dramatic, conversaţiile ce le avea cu marii oameni de 
stat ai timpului. (Istoria ultimelor decenii nu se va putea 
scrie fără de a se cunoaşte aceste însemnări23 ale lui 

                                                 
23

 În anul 2002, la Expoziţia dedicată lui Nicolae Titulescu, inaugurată la 15 

aprilie 2002, în Sala Paşilor Pierduţi, de la Palatul Naţiunilor de la Geneva, 
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Titulescu. Să sperăm că preţioasele documente nu s-au 
pierdut!) Când am dat să ies din camera lui Titulescu, i-
am spus: «Domnule ministru, dacă în ziua dezbaterii 
veţi face o pledoarie ca aceea de adineaori, cred că nu va 
fi nevoie să lansaţi volumul!»― 

                                                                                                           
Vlad Antoniade – fiul lui George şi Marie Yvonne Antoniade şi nepot al lui 

Constantin Antoniade – a oferit, cu titlu de împrumut, spre expunere, câteva 

agende conţinând Însemnări zilnice ale lui Nicolae Titulescu (din anii 1922, 

1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930). La puţin timp după aceea, 

Vlad Antoniade a încredinţat Fundaţiei Europene Titulescu, prin intermediul 

Misiunii permanente a României la Geneva, recte prin doamna ambasador 

Anda Filip, xerocopii după cele 9 agende. 

O altă agendă, acoperind anul 1938, se află în Arhiva Diplomatică a 

Ministerului Afacerilor Externe. Am prezentat-o într-o lucrare aparte. 

Două agende (anii 1940, 1941) se află (în original sau în xerocopie?) în 

Arhivele Hoover, unde le-am putut consulta pe microfilm abia după moartea 

soţilor Antoniade, conform condiţiei puse de aceştia. 

Suntem îndrituiţi să presupunem că Nicolae Titulescu a făcut însemnări 

zilnice şi în acei ani pentru care nu avem agende, pe care sperăm însă să le 

putem identifica cândva. 

Agendele, de format 11x13,5 cm, legate în marochin roşu, de 365 pagini 

fiecare, hârtie cretată, ţinute la zi, cu puţine excepţii, permit să reconstituim 

programul zilnic al întâlnirilor politico-diplomatice sau de alt fel, oficiale sau 

personale, problemele discutate, reacţiile pe care le-au generat şi efectele 

imediate şi de perspectivă. Afirm cu toată rigoarea că până când nu se vor edita 

şi publica aceste agende, nu vom fi în măsură să reconstituim viaţa şi opera lui 

Nicolae Titulescu. Că agendele reprezentau doar una dintre surse a unor 

posibile memorii o dovedeşte şi faptul că marele nostru diplomat realiza şi alte 

notaţii, dintre care menţionăm în primul rând cele 187 caiete format mare, 

aflate la Hoover Archives. Alte câteva caiete de acest fel, intrate în Arhiva 

Fundaţiei Europene Titulescu din colecţia George Anastasiu/Gilbert Monney-

Câmpeanu, ne lasă să credem că în întreaga sa perioadă activă, alături de 

însemnările zilnice, consemnate în agendele mai sus amintite, Nicolae 

Titulescu a elaborat o mare diversitate de documente (telegrame, 

memorandumuri, rapoarte, discursuri), oficiale sau personale, a căror formă 

primară sau chiar definitivă se regăseşte în aceste caiete. 

La 14 iunie 2002, cu ocazia ceremoniei de rectitorire a Casei Titulescu de 

la Bucureşti, Vlad Antoniade – invitat de preşedintele Fundaţiei Europene 

Titulescu, alături de urmaşi ai „Patronului― – a dăruit atunci ţării (poate mai 

corectă ar fi expresia „a restituit atunci ţării―) cele 9 agende în original 
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Blaga avea să devină, în acel iunie 1928, martor la unul 

dintre cele mai strălucite dueluri diplomatice dintre cele două 

războaie mondiale, punând faţă în faţă doi mari jurişti, doi 

străluciţi oratori. 

Arhivele n-au păstrat decât puţine minute de sunet sau 

de imagine cu Nicolae Titulescu. Blaga însă a fost acolo! Cu 

fabuloasa-i memorie, cu o inegalabilă capacitate de a reţine 

întotdeauna esenţialul, dar şi toate elementele de culoare ce 

individualizează clipa, ne aduce pe noi toţi martori la acel 

eveniment unic, lăsându-ne să trăim tensiunea confruntării. 

„Câteva zile mai apoi avu loc la Ligă şedinţa în 
care urma să se dezbată procesul. Spectacolul se anunţa 
palpitant. Toată lumea simţea că chestiunea a ajuns la o 
cotitură decisivă. În memorabila după-amiază, sala 
dezbaterii era arhiplină. Numai cu multă osteneală mi-
am putut face loc printre corespondenţii ziarelor din 
cele patru puncte cardinale. Din înghesuială puteam 
totuşi să urmăresc cele ce aveau să se întâmple. În jurul 
mesei Consiliului apăreau delegaţii diverselor state, 
figuri ale jocului de şah internaţional. Unele nume mari, 
astăzi dispărute. 

Îşi făcuse apariţia şi contele Apponyi, înalt, 
zvelt, adus puţin din umeri, cu barbă de înţelept, cu un 
foarte pronunţat profil de vultur bătrân. Era contele 
fără îndoială o figură dintre cele mai impresionante, 
chiar şi numai prin înfăţişarea sa fizică. Cumpăneam 
avantajele şi dezavantajele posibile – în duelul ce 
trebuia să înceapă. Pe Apponyi îl ştiam şi ca pe un 
strălucit dialectician filosofic. Luase parte, într-un timp 
nu tocmai depărtat, la nişte discuţii în cadrul unui 
congres filosofic condus de contele Keyserling, şeful 
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şcoalei de la Darmstadt. Mai ştiam de asemenea că 
propaganda susţinută de moşierii maghiari s-a priceput 
să exploateze cu supremă dibăcie rezistenţele fireşti, pe 
care legiuirile burgheze ale Europei le opuneau unui act 
revoluţionar cum a fost reforma agrară din România.24 
Văzând pe Apponyi mi-am zis: redutabil adversar! Şi 
faţă de-un asemenea adversar şi într-o atmosferă de 
atare natură, Titulescu va trebui să apere legitimitatea 
reformei agrare şi să justifice exproprierea moşierilor 
maghiari, adică a moşierilor care aveau pământ în ţara 
noastră, dar optaseră pentru cetăţenia maghiară. 

A intrat apoi în sală Titulescu, înalt şi el, gălbui, 
de-un calm stăpânit. Mulţimea cu sute de capete s-a 
întors spre el şi un freamăt de curiozitate trecu peste 
băncile corespondenţilor: Titulescu! Am simţit din 
această rumoare imensul prestigiu de care Titulescu se 
bucura în opinia internaţională. Era întâia oară, după 
patru luni, că Titulescu părăsea camera hotelului. Boala 
sacră lua sfârşit. 

Lupta, ce se anunţase tot atât de dramatică, cum 
fusese şi cea din ianuarie, n-a mai avut loc în acea după-
amiază, căci lupta grea, neauzită, fusese dată în afară de 
sală, în ceasurile premergătoare şedinţei. Nu mai luam 
parte decât la un epilog de tunete după furtună. În 
şedinţă, Titulescu a citit cu un glas de metal nobil şi de-
o transparenţă cuceritoare o declaraţie, arătând punctul 

                                                 
24

 La 17 iulie 1921, a fost adoptată legea pentru definitivarea Reformei agrare 

în Vechiul Regat. Potrivit normelor de expropriere, stabilite de guvernul 

Alexandru Averescu, s-a asigurat exproprierea a 6.008.098 hectare, dintre care 

3.998.753 hectare arabil (în toată România), inclusiv Transilvania. La 30 iulie 

s-a adoptat Legea pentru definitivarea Reformei agrare în Transilvania, Banat, 

Crişana şi Maramureş. 
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de vedere românesc. Preşedintele Ligii s-a raliat apoi în 
numele Consiliului Ligii la acest punct de vedere 
românesc. Uluit de cele ce se petrec, contele Apponyi, 
luat evident prin surpriză, a ridicat nasul de vultur şi a 
rostit ca un fel de protest. Totul a fost însă în zadar. 
Procesul optanţilor a ajuns într-adevăr la o cotitură, de 
unde nu mai era cu putinţă o întoarcere. Şi dacă nu mă 
înşel, Titulescu n-a mai fost nevoit să lanseze volumul. 

Aşa l-am cunoscut pe Titulescu.― 
Rostită în urmă cu 65 de ani, conferinţa lui Blaga ne 

prilejuieşte peste timp întâlnirea nu atât cu diplomatul Blaga, 

cât cu observatorul atent şi analistul profund ce a fost, cu un 

psiholog încercat şi un portretist rafinat, cu harul marilor 

intuiţii şi al definiţiilor sintetice, îmbrăcate în formule poetice.  

Blaga a avut bucuria, mărturisită orgolios, de a afirma:  

„Ani în şir, apoi, am avut prilejuri dese de a-i 
urmări şi de a-i admira activitatea pe scena 
internaţională―. 
Cu siguranţă, Blaga l-a urmărit cu gândul pe Titulescu 

în toate marile amfiteatre, la universităţi multicentenare, la 

tribune parlamentare, în România, în ţări prietene sau mai 

puţin prietene, i-a ascultat sau i-a citit marile pledoarii la 

Societatea Naţiunilor, în Adunare sau Consiliu, ce au făcut să 

răsune una dintre cele mai frumoase şi prestigioase voci ale 

raţiunii şi inteligenţei româneşti.25 

Titulescu şi l-a păstrat aproape pe Blaga – până ce 

guvernanţii de la Bucureşti i-au tăiat şefului diplomaţiei 

româneşti, nedrept şi ignobil, firul prezenţei active pe scena 

                                                 
25

 Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, ediţie îngrijită de George G. Potra 

şi Constantin I. Turcu; studiu introductiv de George G. Potra, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 1996, 728 p. + 38 fotografii hors-texte, passim. 
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politică românească şi diplomatică internaţională –, arătându-i 

preţuire şi afecţiune, ca multor altor scriitori români câştigaţi 

pentru o diplomaţie culturală autentică.  

Cu spontaneitatea marilor generoşi, a doua zi după ce-l 

va primi acasă pentru o discuţie, Titulescu îl va invita din nou 

pe Blaga, aşezându-l la „cina cea de taină― în care învăţătorul 

stăruie cu ucenicii pentru a găsi ţării şi lumii o soluţie 

izbăvitoare, izvorâtă din adevăr, raţiune şi dragoste de om.26 

Orice rugăminte formulată lui de Titulescu, în dorinţa 

de a găsi răspuns unei întrebări presante, devine pentru Blaga o 

obsesie fericită, dar devoratoare. 

Blaga a parcurs rapid, în relaţia cu Titulescu, întregul 

drum de la statutul de subaltern în ierarhia Ministerului de 

Externe la acela de intim al Patronului. Titulescu şi Blaga ajung 

la situaţia rarisimă în care, cei doi, gânduri/suflete gemene, 

adaugă indicibile semne simpatiei şi empatiei, pentru a ilustra o 

identitate de înţelesuri şi a conjuga un noian de aspiraţii 

naţionale. 

În 1933, Blaga are şansa să petreacă câteva zile alături 

de Titulescu la Bad Gastein, unde Patronul venise să se 

odihnească. 

În întâlnirea cu Titulescu, totul i se părea interesant 

până la fascinant lui Blaga, de la gestul discret până la gândul 

abia schiţat, de la tăcerea introspecţiei grave până la interjecţia 

descoperirii unei noi idei generatoare şi susţinătoare de amplă 

demonstraţie. 

Peste timp, Blaga îi arată îndatorire lui Titulescu, pentru 

a-l fi făcut nu doar martor, ci pentru a-l fi luat parte la acele 

savante căutări creatoare de soluţii într-o lume în care demonii 

                                                 
26

 Nicolae Titulescu, Însemnări zilnice, Geneva, miercuri 6 iunie 1928 şi vineri 

8 iunie 1928 – Arhiva Ministerului Afacerilor Externe. 
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războiului îşi făceau subtil apariţia din subteranele relaţiilor 

internaţionale. 

„Titulescu era totdeauna în căutarea unor 
formule ce puteau să devină lozinci îndrumătoare. El îşi 
pregătea şi îşi netezea formulele cu o răbdare şi cu o 
râvnă de şlefuitor de diamante. Le încerca de-o mie de 
ori toate nuanţele, reflexele, umbrele, până când 
formulele începeau să palpite prin propria lor lumină. 
Toate ştiutele strădanii, ce s-au depus în activitatea 
diplomatică, din anii aceia, în vederea definirii juridice 
a agresiunii, nu sunt străine nici de sugestiile, nici de 
modul de a lucra ale lui Titulescu. Nu m-aş încumeta să 
spun că în conversaţia, ce-am avut la Bad Gastein cu 
Titulescu, el şi-ar fi arătat ideile în cuvinte întocmai, 
dar expunerile sale, în care se calcula cu tot felul de 
eventualităţi şi în care interveneau cele mai variate 
ipoteze, pentru care Titulescu, ca orice mare diplomat, 
îşi rezerva o anume libertate a mişcărilor, expunerile 
sale, zic, se mişcau pe această linie. 

Aşa gândea Titulescu. El avea în cap liniile mari 
ale unei concepţii, dar, pe axe viguros schiţate, el 
socotea cu nenumărate detalii, chiar puţin probabile, 
dar nu excluse, pentru care îşi potrivea totalitatea 
reacţiei condiţionate. În eşafodajul ideilor sale, 
totdeauna îndrăzneţe, deşi erau cele mai adesea de 
natură defensivă, el punea o uluitoare precizie şi 
prudenţă juridică, şi încă o dată o excepţională pasiune a 
formulării. În situaţii noi, Titulescu nu se mărginea 
niciodată să răspundă cu formule uzate. Când bunăoară 
propaganda pentru revizuirile teritoriale, ce ne 
ameninţa integritatea, luase proporţii, Titulescu a ştiut 
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să răspundă: nu revizuire, ci sublimarea, spiritualizarea 
frontierelor!― 
Blaga îl urmăreşte pe Titulescu pentru a înţelege sursa 

unor momente de revoltă, pentru a înregistra spre o 

îndelungată disecţie o diatribă vizând pe unul care juca la 

loterie soarta ţării sale, dar şi pentru a distinge bucuros nevoia 

Patronului de natură la care timpul şi ritmul cotidianului nu-i 

lasă decât priviri tangenţiale. 

Câţi vor putea zice, asemenea lui Blaga, că au surprins 

în genele lui Titulescu un mărgăritar de emoţie ascultând un 

grup de copii cântând un imn al bucuriei de Mozart, la care, 

prin dăruire şi suferinţă, avea dreptul să se împărtăşească mai 

mult decât alţii. 

Titulescu a fost mereu obligat să-şi întrerupă 

momentele de necesară destindere, să abandoneze lumina 

solară regeneratoare a verilor mediteraneene sau măreţia 

deconectantă a platourilor montane elveţiene, pentru a reveni 

rapid în zona real-politik-ului. 

„Ca orice posedat, el recădea necontenit în 
preocupările sale. […] Demonii problemelor nu-i 
îngăduiau nicio clipă de destindere… El devora 
problemele şi era devorat de probleme.― 
În aerul Vienei, Blaga a simţit mai mult decât în altă 

parte duhul lui Titulescu. A împrumutat ceva din duhul 

acestuia din nevoia de regenerare personală.  

Din fericire, s-au păstrat câteva fotografii imortalizând 

trecerea lui Titulescu prin Viena şi întâlnirea sa cu cei care 

constituiau inima şi sufletul Legaţiei României din capitala 

Austriei. În imagini de dată certă, din 8 octombrie 1933 şi 21 

mai 1935, se regăsesc alături Nicolae Titulescu, ministru de 

Externe al României; Catherine Titulescu; Caius Brediceanu, 
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trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar; Raoul Bossy, 

consilier de legaţie; Lucian Blaga, consilier de presă; Cornelia 

Blaga; Nicolae Raicoviceanu, consilier juridic cu rangul de 

ministru plenipotenţiar cls. II, secretar personal al lui Nicolae 

Titulescu.27 

Pe peronul Gării din Viena, Blaga şi Titulescu s-au 

întâlnit simbolic cândva, în 1935–1936, sub aura lui Avram 

Iancu. Sufletele lor au vibrat pereche, păstrând peste timp, 

până la moarte, în intimitatea conştiinţelor lor încercate şi 

traumatizate de sfârtecarea Transilvaniei, efigia acestui martir. 

 

„Au trecut vreo câteva săptămâni. Când 
Titulescu s-a întors din nou spre ţară, m-am înfiinţat 
iarăşi la gară. De astă dată nu mai intenţiona să se 
oprească şi la Viena, decât pentru cele câteva minute 
indicate în itinerarul obişnuit al expresului. Am urcat în 
vagonul său, i-am comunicat unele noutăţi austriece, 
foarte în grabă şi cu teama nervoasă în călcâie să nu 
pornească trenul. Mi-a spus şi dânsul câte ceva din 
isprăvile sale. Torpilase nu mai ştiu ce combinaţie 
internaţională, ce putea să devină primejdioasă pentru 
micile state. Apoi m-am dat jos pe peron, căci se auzeau 
semnale de plecare. După ce am coborât, m-am apropiat 
de o fereastră a vagonului, unde apăruse capul lui 
Titulescu, care mă chema cu glas tare: «Blaga, vino să-ţi 
spun ceva…» şi fără de nicio legătură cu cele ce 
discutaserăm adineaori, Titulescu începu, fără nicio 

                                                 
27

 Aceste imagini inedite ne-au fost puse la dispoziţie spre consultare şi 

publicare de doamna Dorli Blaga – cf. George G. Potra, Imagini inedite dintr-

un album de familie. O echipă, o familie. Titulescu–Blaga–Brediceanu, în 

„Magazin Istoric―, an XXXIX, serie nouă, nr. 8 (461), august 2005, p.32 + 2 

file cu 10 ilustraţii. 
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caznă, să recite din memorie nişte versuri din Avram 
Iancu: 

 
În pădure 
toate păsările dorm, 
numai una n-are somn, 
cată să se facă om. 
 
«Nu ştiu de ce, dar tare-mi plac mie aceste 

versuri», încheie Titulescu, în timp ce trenul se punea 
în mişcare. Ne-am mai făcut un semn, pe urmă nu l-am 
mai văzut. Rămăsesem încă o bucată de timp cu capul 
descoperit, pe peron, cu gândul departe. Titulescu 
recitase versurile în care vorbeam despre marea pasăre 
mitologică din Munţii Apuseni, care, în piesa mea, stă 
de pază lângă inima neamului. Şi astăzi, atâţia ani după 
cele întâmplate atunci, mi se pare că bănuiesc de ce 
Titulescu a recitat acele versuri: «În pădure toate 
păsările dorm, numai una n-are somn, cată să se facă 
om»… Titulescu simţea pesemne, subconştient, o 
înrudire între insomnia sfântă a acelei paseri de veghe şi 
insomnia sa. Căci şi el suferea de insomnie lângă 
destinele ţării, de-o insomnie blestemată pentru el şi 
pentru noi, căci ea avea să-l destrame înainte de vreme, 
încât astăzi, la o răscruce cum nu a fost alta vreodată, 
când am avea aşa de mare nevoie de veghea lui, el nu 
mai este printre noi.― 

 
Aducând astăzi, aici, un omagiu acestor două mari 

conştiinţe ale neamului românesc, acestor două cariatide ale 

fiinţei naţionale, figuri emblematice care vor păstra neamului 
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nostru pentru totdeauna o identitate inconfundabilă, 

îndrăznesc să cred că Lucian Blaga a formulat atunci cea mai 

profundă şi frumoasă judecată istorică când l-a încoronat pe 

Titulescu cu suferinţa de a fi trăit insomnia lângă destinele 

ţării. 
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LUCIAN BLAGA ŞI VALENTIN LIPATTI, 

REPREZENTANŢI AI DIPLOMAŢIEI CULTURALE 

ROMÂNEŞTI 

George CORBU 

 

Faptul că un mare poet şi filosof s-a aflat aproape 15 ani 

în cadrele diplomaţiei româneşti – îndeosebi a celei culturale – 

nu poate surprinde. Nu se putea om mai potrivit într-un loc 

mai potrivit. 

Creator de geniu, fecund şi polivalent, Blaga a urcat 

treptele profesiei diplomatice, din 1926 până în 1939, de la 

ataşat de presă şi consilier la legaţiile din Varşovia, Praga, 

Berna (în două rânduri) şi Viena până la a fi trimis extraordinar 

şi ministru plenipotenţiar în Portugalia (cu un scurt 

intermezzo ca secretar de stat în Ministerul Afacerilor Străine 

(30 decembrie 1937–10 februarie 1938). 

Prezenţa lui Blaga în diplomaţia românească s-a bucurat 

de atenţia cercetătorilor abia în ultimii 10–l5 ani1. În lumina 

celor publicate până acum, cu referire la calitatea lui de 

diplomat, chiar dacă desfăşurată „în marginile diplomaţiei―, 

cum însuşi mărturisea, putem conchide că îndeletnicirea 

propriu-zisă este cunoscută, chiar dacă nu toate documentele 

de arhivă au ajuns să fie valorificate. 

                                                 
1
 Lucian Blaga, Din activitatea diplomatică (rapoarte, articole, scrisori, cereri, 

telegrame). Anii 1927–1938, vol. I–III, ediţie îngrijită, cuvânt înainte, note, 

postfaţă şi indici de nume de Pavel Ţugui, Editura Eminescu, București, 1995; 

Constantin I. Turcu, Lucian Blaga sau fascinaţia diplomaţiei, Editura 

Enciclopedică, București, 1995. Mai ales cap. IX, Momentul Blaga în 

diplomaţia românească; Andrei Alexandru Căpuşan, Diplomaţi români de 

elită, vol. II, Epoca modernă. Epoca contemporană, 1919-1947. ediția a II-a, 

Universitatea Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2009,  pp. 122-130. 
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Exegeţii operei lui Blaga constată că omul de cultură a 

făcut, în permanenţă, dovada dragostei de ţară, promovându-i 

valorile, apărându-i drepturile, când erau puse în discuţie, 

fiind, cu alte cuvinte, demn de însărcinarea nobilă de a servi 

interesele fundamentale ale neamului său. 

Opera diplomatică blagiană poate fi pusă, alături de cea 

literară şi filosofică, iar lectura rapoartelor sale diplomatice 

oferă o „adevărată delectare intelectuală, prin bogăţia 

argumentelor, luciditatea conexiunilor şi soliditatea 

concluziilor, ca şi prin stilul elevat, prin limbajul nuanţat şi 

exact, în egală măsură, concret şi generalizator, accesibil şi 

convingător, demonstrând întreaga implicare a complexei sale 

personalităţi în onorarea unei obligaţii care putea fi considerată 

de un spirit mediocru drept o simplă îndeletnicire de rutină―.2 

Rapoartele şi scrisorile cu caracter cultural 

concretizează obligaţii decurgând din fişa postului şi ilustrează 

perfect sintagma diplomaţie culturală – ramură a diplomaţiei în 

care a strălucit un alt reprezentant de elită, Valentin Lipatti, de 

la moartea căruia s-au împlinit, în acest an, la 25 martie, 11 ani. 

O comparaţie între cele două personalităţi este posibilă 

şi justificată. Deşi separaţi prin trei decenii de viaţă, amândoi  

s-au dovedit excepţional înzestraţi, având un larg orizont 

cultural ştiinţific. Le-a fost dat să trăiască sub patru dictaturi, 

suferind fiecare la un moment dat asprimea vremurilor. 

Blaga, universitar şi academician, Lipatti, membru al 

corpului universitar superior, au fost oameni de temeinică, 

impecabilă cultură umanistă, vorbind, unul, germana, celălalt 

franceza – cu uşurinţa nativilor din ţările respective. Ambii 

creatori au acordat însemnătate traducerilor, făcând din ele un 

                                                 
2
 Constantin I. Turcu, op.cit., p. 145 
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capitol prestigios al activităţii lor literare. Lipatti a oferit 

veşmântul impunător al limbii franceze unor opere de I.L. 

Caragiale şi L. Rebreanu. 

Amândoi au fost excelenţi memorialişti, volumele lor cu 

caracter autobiografic purtând amprenta stilistică definitorie. 

Cei doi au avut reacţii identice la excesele nedrepte, ostile ale 

„parizianului― Emil Cioran, adevărate anateme la adresa 

României, conţinute în eseul Mică teorie a destinului, din 

volumul Ispita de a trăi, apărut la Paris în 1956. Opiniile celui 

socotit mai târziu unul din marii filosofi ai sfârşitului de secol 

XX i-au contrariat şi indignat pe Blaga şi Lipatti, mai ales din 

cauza momentului istoric ales, căci atunci România se afla  

într-o situaţie politică complicată, trăind în sfera sovietică de 

influenţă şi luptând din greu să-şi conserve identitatea 

naţională, să supravieţuiască. 

Blaga şi Lipatti au fost uniţi şi în admiraţia fără rezerve 

faţă de personalitatea excepţională a lui Nicolae Titulescu. 

Blaga a lăsat mărturii emoţionante, ca unul care l-a cunoscut 

personal, funcţionând în timpul ministeriatului acestuia. Intr-o 

conferinţă din noiembrie 1945 Blaga declara despre şeful său că 

„suferea de insomnie lângă destinele ţării, de o insomnie 

blestemată pentru el şi pentru noi, căci ea avea să-l destrame 

înainte de vreme, încât astăzi, la o răscruce cum n-a fost alta 

vreodată, când am avea aşa mare nevoie de veghea lui, el nu 

mai este printre noi―.3 

Scriind în 1997 despre actualitatea lui Titulescu, Lipatti 

invoca, în acelaşi spirit, protecţia acestui spirit universal: „Fie 

                                                 
3
 Lucian Blaga, Niculae Titulescu, în Isvoade. Eseuri, conferinţe, articole, 

ediţie îngrijită de Dorli Blaga şi Petre Nicolau, prefaţă de George Gană, 

Editura Minerva, Bucureşti, 1972, p.199. 
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ca geniul său clarvăzător şi dăruirea lui de sine să ne 

călăuzească în vremurile grele pe care le trăim―.4 

Ca şi Blaga, Lipatti „zăboveşte― asupra patriotismului lui 

Nicolae Titulescu, „care rămâne poate trăsătura cea mai 

profundă a moştenirii spirituale şi morale pe care ne-a lăsat-o. 

Un patriotism plămădit din tenacitate şi spirit de sacrificiu, o 

slujire incandescentă a intereselor ţării şi care nu a alunecat 

niciodată pe panta naţionalismului şovin şi nici nu a frânat, în 

gândirea şi acţiunea politică a diplomatului, construcţia unei 

societăţi internaţionale bazată pe forţa dreptului şi nu pe 

dreptul forţei.―5 

Cei doi diplomaţi erau deosebiţi. Prin structură şi 

temperament, Blaga corespunde statutului de cărturar 

„apolitic―, Lipatti, dimpotrivă, este cunoscut – şi s-a mândrit 

totdeauna cu acest lucru – ca un intelectual de stânga. I se 

potriveşte remarca lui George Macovescu despre Ciu En Lai: 

„Se observă în el intelectualul care, prin raţiune şi nu prin 

apartenenţă de clasă, a acceptat o altă lume pe care o serveşte 

de o viaţă întreagă―.6 

Lucian Blaga s-a autodefinit liric „mut ca o lebădă―, 

mărturisind că a avut „o pronunţată aversiune faţă de oratorie―, 

dată fiind „înclinarea sa invincibilă spre tăcere―.7 Vocaţia şi 

îndeletnicirea de bază a diplomaţiei este negocierea, amintea 

Mircea Maliţa, încât ne întrebăm cum ar fi arătat Blaga ca 

                                                 
4
 Valentin Lipatti, Carnet pestriţ, ediţie Liliana Pavelescu şi George Corbu; 

prefaţă şi note de George Corbu, prefaţă sentimentală de Ion Mărgineanu, 

Editura Cogito, Oradea, 2005, p. 254. 
5
 Idem, Lumea în tranziţie. Cronici de politică externă, Editura Globus, 

București, 1995, pp. 21–22. 
6
 George Macovescu, Jurnal, vol. I (1952–1982), Editura Dominor, 

București, 2006, p. 81. 
7
 Lucian Blaga, Isvoade, p. 141, 185. 
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negociator, desigur pe termen lung. În ce-l priveşte pe 

Valentin Lipatti, astăzi este bine ştiut, în ţară şi în străinătate, 

că a avut o adevărată vocaţie pentru această „meserie―, cum o 

numea constant, fiind nu doar un excelent practician, dar şi un 

teoretician avizat al ei. Consideraţiile lui Blaga privitoare la 

diplomaţie, chiar dacă substanţiale, sunt de tot rare, ocazionale, 

sub formă de cugetări, decelabile mai ales în aforistica sa. 

În sfârşit, pentru a termina cu asemănările, amintim că 

Valentin Lipatti avea să afle teren de manifestare a unor 

inegalabile aptitudini de diplomat şi negociator în cadrul 

UNESCO. În perioada interbelică a funcţionat Institutul 

Internaţional de Cooperare Intelectuală (creat la Paris, în 

1924), sub egida Societăţii Naţiunilor; se ocupa de problematica 

pentru care avea să fie înfiinţată după război UNESCO, cu 

sprijinul unor personalităţi eminente, al unor universităţi, 

academii şi societăţi savante. Preluând această moştenire, 

UNESCO s-a transformat într-o asociaţie între state8. 

Nu ne îndoim că dacă UNESCO ar fi existat pe vremea 

când Blaga s-a aflat în serviciul diplomatic naţional, acesta ar fi 

fost una din cele mai indicate persoane pentru a reprezenta 

ţara. 

În cele ce urmează trasăm, succint, jaloanele activităţii 

lipattiene, cum apare aceasta din memorialistică, din cărţile de 

specialitate, publicistica sa şi din unele documente din arhiva 

personală, consultată graţie amabilităţii doamnei dr. Liliana 

Pavelescu, executoarea testamentară a acestuia. 

Doi dintre diplomaţii de marcă ai ultimei jumătăţi a 

secolului XX, acad. Mircea Maliţa şi Valentin Lipatti, sunt 

cunoscuţi deopotrivă ca teoreticieni şi practicieni ai 

                                                 
8
 Ce este UNESCO, Editura Didactică şi Pedagogică, București 1966, p. 7. 
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negocierilor în domeniul relaţiilor dintre state, ambii 

apreciindu-le importanţa în cadrul diplomaţiei. 

Autorul acestei comunicări a avut fericitul prilej de a fi, 

un număr de ani, în preajma celor două personalităţi ale 

culturii noastre. 

Pentru Mircea Maliţa „negocierea este funcţia centrală a 

diplomaţiei―9 şi în acelaşi timp „esenţa diplomaţiei şi metoda ei 

principală―10, iar Valentin Lipatti constată că „majoritatea 

definiţiilor date diplomaţiei o asociază nemijlocit cu 

negocierea―, cele două activităţi „situându-se ca atare la 

antipodul războiului şi al politicii de forţă în relaţiile 

internaţionale―.11 

Este evident că Lipatti nu pleda pro domo sua, ci 

exprima un adevăr, susţinând că „secolul al XX-lea a cunoscut o 

dinamică nouă a relaţiilor internaţionale, care a sporit 

considerabil rolul diplomaţilor negociatori―12. El lega acest fapt 

de înfiinţarea, în 1919, a Societăţii Naţiunilor şi constituirea, în 

1945, a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Îndeosebi „în sistemul 

Naţiunilor Unite, în organizaţiile regionale, în conferinţele 

                                                 
9
 Mircea Maliţa, Teoria şi practica negocierilor, Editura Politică, 1972, 

București, p. 8. 
10

 Idem, Diplomaţia. Şcoli şi instituţii, Editura Didactică şi Pedagogică, 

București, 1970, p. 22. 
11

 Valentin Lipatti, Însemnări despre arta negocierii, MAE. Direcţia arhivă şi 

documente diplomatice, 1994, p. 2. Publicate iniţial sub titlul Réflexions sur 

l'art de négocier en marge de la Conférence sur la securité et la coopération 

en Europe. Valentin Lipatti et Paul Grossrieder. Centre d'études pratiques de la 

négociation internationale, septembre 1986 (introduction, Jean F. Freymond, 

directeur). De asemenea au fost publicate în săptămânalul „Opinia naţională―, 

editat de Fundaţia „România de Mâine―, în intervalul aprilie-iunie 1993. Vezi 

și Cuvântul înainte la volumul lui Valentin Lipatti, În tranşeele Europei. 

Amintirile unui negociator, Editura Militară, București, 1993. 

 
12

 Ibidem, Însemnări despre arta negocierii, p. 3. 
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specializate convocate periodic sau ad hoc chestiuni de interes 

primordial [...] nu au încetat să genereze negocieri dintre cele 

mai dificile şi mai complexe―.13 

El aprecia că „este greu de spus dacă negocierea este mai 

aproape de ştiinţă decât de artă sau invers―14, subliniind 

complexitatea operaţiunii, preliminariile ei cognitive, constând 

în documentare serioasă, completă, pentru cunoaşterea 

profundă a problematicii, a partenerului sau partenerilor – 

care, în marea lor majoritate sunt, de fapt, adversari – după 

cum este vorba de o negociere bilaterală sau multilaterală. Cele 

două „specializări― comportă aptitudini diferite15, în funcţie de 

numărul de parteneri, ritmul (timpul) şi cadrul de muncă, 

mobilitatea intelectuală şi pregătirea de specialitate, 

procedurile de negociere şi modalităţile de adoptare a deciziilor 

(vot sau consens), factorii obiectivi şi subiectivi ce influenţează 

o negociere, tipurile de negociatori, calităţile negociatorului şi 

diplomatului. Referindu-se desigur la sine, Lipatti scrie în 

memorii:  „Cât despre diplomat, el este totdeauna, mai mult sau 

mai puţin, un om mascat şi un actor, în măsura în care nu lasă 

să filtreze în discursul său decât ceea ce crede că este bine să se 

dezvăluie din propria personalitate―16. Apoi afirmă peremptoriu 

că negocierea implică, pe lângă sacrificii, şi „satisfacţia de a-ţi fi 

slujit cum se cuvine ţara―17; de unde concluzia că „negociatorul 

adevărat este totdeauna un patriot―18.  

                                                 
13

 Ibidem, p. 4. 
14

 Ibidem, p. 5. 
15

 Valentin Lipatti, Strada Povernei 23, Memorii, Editura Garamond, 

București, 1993, pp. 144, 146. 
16

 Ibidem, p. 43. 
17

 Idem, Însemnări despre arta negocierii, p.40. 
18

 Ibidem, p. 39. 
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Tot în memorii, Valentin Lipatti aminteşte cele trei 

vocaţii pe care şi le-a identificat – dovadă certă că se conforma 

maximei filosofiei lui Socrate cunoaşte-te pe tine însuţi: actor, 

profesor şi diplomat. Ele au corespuns – mai puţin prima – 

„meseriilor pe care le-a făcut― în viaţă.19 

Un alt element ce s-a impus a fost atracţia lui pentru 

publicistică, manifestând aici o adevărată vocaţie. Poate că a 

fost determinat să se dedea, cu voluptate, acestei noi munci 

intelectuale, din cauza bolii care-l ţintuia la pat pe el, omul 

activ şi în grad maxim dedicat profesiei. N-a făcut-o însă ca o 

petrecere a timpului, ci ca pe un exerciţiu de gândire, cu 

valoare civică, pe deplin responsabil, ca prezenţă în viaţa 

cetăţii, dată fiind uriaşa lui experienţă culturală, în care se 

include, desigur, şi cea diplomatică. 

Ar fi un act de dreptate, completând şi recunoscându-i, 

fie şi postum, o a patra vocaţie de care, poate, era el însuşi 

conştient, socotind-o un dar firesc, un mod inevitabil de 

exprimare a cunoştinţelor. Nu insistăm, demonstraţia am făcut-

o în prefaţa la volumul Carnet pestriţ 20. 

Introspecţia devenise la Valentin Lipatti nu doar simplu 

exerciţiu intelectual, ci regulă de viaţă. De altminteri, caz de 

tot rar în teritoriul literaturii subiective, în ultima parte – a 

patra – a memoriilor sale, după ce portretizase cu fineţe, 

exactitate şi simpatie diverse personalităţi ale lumii culturale şi 

nu numai, cu care venise în contact de-a lungul timpului, s-a 

încumetat să traseze un ultim portret – al său – dar ... la 

                                                 
19

 Idem, Strada Povernei 23, p.42. 
20

 Sunt de amintit, pe lângă colaborările la alte publicaţii – în curs de 

adunare în vederea publicării în volum – cele 107 cronici de politică 

externă publicate în revista „Totuşi iubirea―, februarie 1992–martie 1994, 

apoi în volumul Lumea în tranziţie, Editura Globus, București, 1995. 
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persoana a treia. Nici aici nu uită să amintească: „Mai crede că 

iubirea de ţară nu poate fi apanajul unui anumit grup social, ci 

este mai curând o chestiune de fibră morală şi intelectuală. 

Pentru el ţara este o stare cenestezică permanentă [...] Iubirea 

lui de ţară este în fond fidelitatea faţă de el însuşi. Când eşti 

înzestrat cu o asemenea statornicie [...] ştii mai bine ce eşti şi 

încotro te îndrepţi. Munca, patriotismul şi adeziunea la ideile 

de stânga i-au modelat personalitatea şi au dat un sens 

existenţei sale―21 

Extravertitul aparent, aşa cum a fost conceput de 

contemporani, s-a analizat magistral, portretul final, admirabil 

creionat, dând măsura artei scriitorului şi a memorialistului 

care, evident, nu se ignora. Un intelectualism bine temperat stă 

bine omului pentru care imperativul categoric nu poate fi decât 

cel patriotic şi sub pana căruia sintagme precum bun simţ şi 

bună credinţă sunt la ele acasă. 

Memoriile lipattiene fixează precis momentul intrării în 

profesie, întâi ca director în Secretariatul Comisiei Naţionale a 

României pentru UNESCO, ianuarie 1958. „Pentru mine – nota 

autorul – anii pe care i-am petrecut la Comisia Naţională, între 

1958 şi 1964, au constituit o antecameră a meseriei de diplomat 

pe care aveam s-o exercit ulterior. Atunci am învăţat să 

redactez şi să negociez un proiect de rezoluţie, am înţeles cum 

trebuie participat la dezbaterile multilaterale, cum trebuie 

primiţi oaspeţii străini, cum se publică o lucrare de propagandă. 

Atunci am căpătat, de asemenea, un gust pronunţat pentru 

munca administrativă bine făcută şi din timp, care nu m-a mai 

părăsit vreodată. Am deprins mai cu seamă modul de a acţiona 

în reuniuni internaţionale şi mi-a intrat în sânge gustul 
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 Valentin Lipatti, Strada Povernei 23, Memorii, Editura Garamond, 

București, 1993, pp. 222–223. 
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diplomaţiei multilaterale. Misiunile îndeplinite în acea vreme 

(Budapesta, 1960, Geneva, 1961, Sofia şi Paris, 1962, Paris, 

1963) au constituit o primă experienţă diplomatică şi umană, 

care m-a format pentru o meserie la care nici măcar nu mă 

gândisem cu câţiva ani în urmă―.22 

Este consemnată, la fel de riguros, data sosirii la Paris, 

ca delegat permanent pe lângă UNESCO: 6 martie 1965. 

Începea „meseria― de diplomat, angajându-se cu toate forţele în 

diplomaţia culturală a epocii, pe care avea s-o încheie după 20 

de ani.23 Memoriile consacră mai multe pagini acestei 

organizaţii internaţionale (creare, organe constituţionale, mod 

de funcţionare, scopuri, funcţii esenţiale, rol, evoluţie). 

Ulterior avea să devină membru român al Consiliului executiv 

al UNESCO pentru perioada 1976–1980. Memoriile nu sunt 

zgârcite în ceea ce priveşte activitatea de aproape şapte ani ca 

ambasador pe lângă UNESCO, dând viitorilor cercetători şi 

biografi posibilitatea unei reconstituiri cât mai fidele a acesteia. 

În publicistică, Valentin Lipatti a abordat aspecte 

teoretice şi practice ale problematicii externe, naţionale şi 

internaţionale şi, bineînţeles, ale diplomaţiei culturale.24 

Din punct de vedere naţional, aceasta a însemnat 

acţiuni, întreprinse constant, cu dăruire şi perseverenţă, încât 

„glasul României s-a făcut auzit limpede, ca un glas distinct, 

promotor al unei astfel de politici principiale şi consecvente―, 

„o politică de pace şi cooperare cu toate ţările lumii, pe baza 

respectării principiilor fundamentale ale dreptului 

internaţional şi în primul rând ale independenţei şi 

suveranităţii naţionale, egalităţii în drepturi, neamestecului în 
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 Ibidem, p. 97. 
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 Ibidem, p. 130. 
24

 Articolele din volumul Carnet pestriţ stau mărturie în acest sens. 
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treburile interne, nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea cu 

forţa, avantajului reciproc―.25 Erau principii care, în epocă, 

formau cheia de boltă a relaţiilor României, în calitate de 

membră a comunităţii statelor socialiste, cu celelalte ţări, 

inclusiv şi mai ales cu cele având acelaşi regim social politic. 

Era perioada Războiului Rece, când „viaţa comunităţii 

mondiale avea să fie dominată de un bipolarism în care SUA şi 

Uniunea Sovietică, din mari puteri, au devenit superputeri, 

acţionând în funcţie de răspunderile conferite de supremaţia 

lor militară, ca şi de interesele lor globale.26 

Pe baza acestei politici, România, prin ambasadorul 

Valentin Lipatti, avea să se pronunţe şi să ia poziţie în 

probleme din viaţa UNESCO, atât în Consiliul executiv al 

organizaţiei cât şi în sesiunile Conferinţei generale şi în 

reuniunile internaţionale specializate, cum sunt: înfăptuirea 

universalităţii UNESCO; combaterea colonialismului şi 

neocolonialismului, a rasismului şi apartheid-ului; 

democratizarea relaţiilor internaţionale şi asigurarea unei largi 

conlucrări pe baza egalităţii în drepturi; sporirea rolului 

organizaţiei în ajutorarea ţărilor în curs de dezvoltare. 

Priorităţile României legate de programul de acţiune al 

organizaţiei au vizat: creşterea rolului UNESCO în domeniul 

activităţilor de tineret, valorificarea potenţialului uman din 

statele membre şi lansarea programului de cooperare 

europeană al UNESCO într-o perioadă când interesul nostru 

pentru problematica securităţii şi cooperării în Europa prindea 

contur. 

În legătură cu această ultimă direcţie de acţiune, la 

iniţiativa României şi pe baza unor rezoluţii-cadru prezentate 

                                                 
25

 Valentin Lipatti, Strada Povernei 23, p. 163. 
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 Idem, În tranşeele Europei, p. 10. 



 147 

de aceasta la fiecare sesiune a Conferinţei generale, s-a elaborat 

un program de cooperare europeană, dezvoltat pe câteva 

planuri: ţinerea periodică a unor conferinţe regionale ale 

comisiilor naţionale pentru UNESCO; organizarea, din 1967, a 

unor conferinţe ale miniştrilor educaţiei, ştiinţei şi culturii din 

statele europene; crearea de structuri regionale – centre şi 

birouri ale UNESCO în Europa. 

Sunt de amintit: prima conferinţă general europeană a 

miniştrilor educaţiei (Viena, 1967) – la care Valentin Lipatti a 

fost membru al delegaţiei – prima de acest fel în istoria Europei 

postbelice; înfiinţarea şi deschiderea la Bucureşti a Centrului 

European al UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES), 

în 1972 (la inaugurarea căruia a luat parte directorul general al 

organizaţiei, René Maheu). Cu privire la acest ultim obiectiv şi 

la demersurile ce au dus la realizarea lui, Lipatti notează: 

„Obţinerea acestui centru regional nu a fost o treabă uşoară, de 

vreme ce şi alte ţări europene – unele cu pondere mare în viaţa 

organizaţiei, precum URSS – voiau să-l găzduiască. Când am 

părăsit, în 1971, funcţia de delegat permanent, René Maheu 

mi-a remis, la dineul de adio pe care mi l-a oferit, scrisoarea 

prin care hotăra stabilirea centrului la Bucureşti―.27 

În 2002, cu ocazia celei de a XXX-a aniversări a CEPES, 

unul din cofondatori, academicianul Mircea Maliţa a 

rememorat, într-un articol pentru revista Centrului – al cărui 

acronim, din septembrie 1999, este UNESCO-CEPES – 

împrejurările în care acest institut nou de cooperare 

intelectuală a fost creat, prilej de a evoca personalitatea 

complexă a colegului său de profesie şi de minister, Valentin 

Lipatti, izbutind s-o desluşească în resorturile ei intime, printr-
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 Idem, Strada Povernei 23, pp. 166-167. 
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o deplină înţelegere şi rară pătrundere: „Valentin Lipatti a fost 

un diplomat care stăpânea impecabil tehnicile diplomaţiei. 

Frate al marelui pianist Dinu Lipatti, care a murit tânăr la 

Geneva, Valentin Lipatti avea acelaşi gust al perfecţiunii. 

Gloria fratelui său cântărea mult; inteligent şi competent, el 

căuta un domeniu în care să se afirme. A fi profesor la 

Facultatea de Litere din Bucureşti, a redacta cursuri şi a face 

traduceri nu era suficient pentru el. Limba franceză, pe care o 

vorbea şi în care gândea, era pentru el o a doua limbă maternă. 

Era cultivat, dotat cu referinţe culturale, strălucit orator; 

poseda toate resursele în vederea afirmării în viaţa diplomatică 

şi internaţională. Cum sferele noastre de activitate nu 

coincideau, relaţiile noastre erau cordiale fără a fi însă foarte 

apropiate: el făcea parte din sectorul cultural condus de un om 

înzestrat cu o mare sensibilitate artistică şi cu un 

comportament ireproşabil, arhitectul Pompiliu Macovei, în 

timp ce eu coordonam sectorul organizaţiilor internaţionale şi 

al tratatelor. Eu nu împărtăşeam opinia celor care, precum 

ambasadorul Athanase Joja, îl considerau pe Lipatti ca fiind 

excelent numai în ceea ce privește tehnicitatea problemelor―.28 

Ca parte integrantă a programului de cooperare 

europeană, România a dezvoltat în cadrul UNESCO şi 
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 Mircea Malitza, Réflexions sur la création et le fonctionnement de 
l'UNESCO – CEPES: l'avis personnel de l'un des fondateurs, dans 

Enseignement supérieur en Europe, vol. XXVII, no. 1-2, 2002, p. 15. 

Relaţiile dintre cei doi diplomaţi au fost de colaborare colegială, respect şi 

stimă profesională, fapt confirmat şi de dedicaţia oferită de Mircea Maliţa pe 

volumul de eseuri rostite Aurul Cenuşiu (Editura Dacia, Cluj, 1971): 

„Tovarăşului Valentin Lipatti, cu sentimente colegiale de preţuire, cu 

admiraţie sinceră pentru îmbinarea unei viziuni intelectuale cuprinzătoare 

şi moderne cu o eficacitate optimală a acţiunii, pe care le personifică, 

Mircea Maliţa, 11.VI.’71―. 
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colaborarea la nivel sub-regional balcanic, prin organizarea 

periodică a conferinţelor comisiilor naţionale pentru UNESCO. 

Memoriile prezintă modul în care ambasadorul român a 

devenit preşedinte al Comitetului sediului, în anii 1969–1970, 

şi membru în biroul celei de a XVI-a sesiuni a Conferinţei 

generale din 1970, înregistrând un nou succes românesc, cu 

ajutorul bunului său prieten René Maheu, directorul general al 

organizaţiei. Instructive sunt paginile în care Lipatti vorbeşte 

de „învăţătura― cu care s-a ales din activitatea diplomatică la 

UNESCO şi de urmele tangibile rămase după el în organizaţie: 

„o placă de inaugurare a imobilului din strada Miollis, unde 

numele meu figurează alături de cel a doi iluştri dispăruţi, René 

Maheu şi Georges Pompidou; un vas de Cucuteni, dat 

organizaţiei pentru 99 de ani şi care, venit dintr-o Moldovă 

neolitică, priveşte şi azi cu nepăsare forfota delegaţilor ce se 

grăbesc spre sălile de şedinţă...―29 

În rândul realizărilor trebuie evocată şi „întâlnirea cu 

Joan Miro―30, unde ambasadorul narează cum a reuşit să obţină 

de la marele pictor spaniol – care „nu pictase în viaţa sa decât 

un singur timbru, pentru Republica spaniolă înjunghiată de 

Franco― – un timbru pentru copiii din România (datat şi 

semnat „Miro, 24/VIII/ 70―), pentru ajutorarea acestora în urma 

inundaţiilor din 1970. 

După trecerea anilor, Lipatti comenta: „De atunci, 

puţine au fost în viaţa mea de diplomat momentele încărcate 

de o emoţie atât de pură şi gravă―. 

După încetarea misiunii pe lângă UNESCO, în toamna 

lui 1971, Lipatti a fost numit director al Relaţiilor Culturale din 

MAE; în centrala MAE avea să lucreze mai bine de 12 ani. 
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 Valentin Lipatti, Strada Povernei 23, p. 171. 
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 Idem, Carnet pestriţ, p. 235. 
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Între 1972 şi 1975 a fost principalul negociator român la 

pregătirea şi desfăşurarea Conferinţei pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa (CSCE). În perioada 1973–1978, răspunde 

în centrală de problemele securităţii europene şi cooperării 

balcanice multilaterale.31 În această calitate a participat 

nemijlocit la negocierile diplomatice desfăşurate la Helsinki şi 

încheiate cu adoptarea Actului final (la 1 august 1975), 

document semnat de şefii de state şi de guverne ai celor 35 de 

ţări reprezentate la Conferinţă.32 În memorii Lipatti consideră 

că „acei ani au constituit pentru mine o lecţie de politică şi o 

lecţie de viaţă de o densitate excepţională [...]; am trăit 

momente de maximă încordare şi de bucurie nemaipomenită; 

am pus la punct proceduri cu totul inedite; am legat prietenii 

cu oameni cu concepţii diferite de ale mele, dar care credeau ca 

şi mine că munca noastră nu avea să fie de prisos. Conferinţa 

de la Helsinki a fost un act de creaţie care poate justifica viaţa 

unui om şi marca în tot cazul apogeul carierei unui diplomat. 

Negocierile în care am fost implicat m-au încântat prin algebra 

lor procedurală, prin efortul intelectual pe care-l reclamau, 

prin necesitatea de a-i înfrunta pe cei puternici şi de a face, de 

multe ori, ca imposibilul să devină posibil. Din punct de vedere 

                                                 
31

 A publicat volumul Balcanii ieri şi azi, contribuţii româneşti la 
colaborarea balcanică multilaterală, Editura Politică, București, 1988 şi 

Război şi pace în Balcani, Editura Fundaţiei „România de Mâine―, București, 

1994. 
32

 Pe lângă Memorii mai vezi Conferinţa pentru securitate şi cooperare în 
Europa. Însemnări despre o negociere şi urmările ei, București, Editura 

Politică, 1985; În tranşeele Europei (1993) şi Actul final al CSCE şi Europa 
de azi, ediţie Valentin Lipatti, București, Editura Fundaţiei „România de 

Mâine―, 1995. 
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intelectual şi temperamental, cred că am corespuns destul de 

bine profilului unui multilateralist―.33 

În legătură cu prestaţia acestui ambasador prin vocaţie 

şi destin, deosebit de interesante sunt aprecierile din „Los 

Angeles Times― din 27 iulie 1975, în articolul Un diplomat 
curajos dincolo de Cortina de Fier i-a făcut pe ruşi să 
scrâşnească din dinţi: „Printre colegii săi de profesie, 

diplomatul solist-vedetă al negocierilor îndelungate şi adesea 

obositoare şi greoaie ale Conferinţei pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa a fost ambasadorul român Valentin 

Lipatti [...] vorbeşte o franceză perfectă şi posedă o inteligenţă 

pătrunzătoare şi simţ al umorului, precum şi talente 

diplomatice excepţionale, atât în ceea ce priveşte detaliul cât şi 

vederea de ansamblu. Însă fascinaţia pe care a prezentat-o 

Lipatti pentru diplomaţii occidentali a constituit-o 

manifestarea sa de independenţă incredibil de îndrăzneaţă şi 

desfăşurată fără întrerupere, zi de zi şi adesea opoziţia sa făţişă 

faţă de ruşi. 

În acelaşi timp, activitatea românească aici a fost pur şi 

simplu cea mai spectaculoasă şi liberă faţă de cea a tuturor 

aliaţilor sovietici, care însă, cu excepţia cehilor intimidaţi şi a 

bulgarilor servili, au reuşi „să ia legătură cu Occidentul― într-o 

manieră sau alta, într-un moment sau altul. Adesea aceasta era 

o simplă conversaţie la un cocktail sau o discuţie la un dejun 

discret, când vreun polonez sau ungur sublinia unui diplomat 

occidental importanţa poziţiei occidentale, pe care el însă n-o 

va putea susţine pe faţă la masa conferinţei, aşa cum o va face 

Lipatti. 

                                                 
33

 Valentin Lipatti, Strada Povernei 23, p. 196. 
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Aproape că îi puteai auzi pe ruşi cum scrâşnesc din dinţi 

de fiecare dată când Lipatti cerea cuvântul, a afirmat un 

diplomat occidental. Nu era numai faptul că el obişnuia să 

adopte poziţii independente şi diferite de cele ale restului 

blocului sovietic. El părea că se delectează să facă digresiuni 

pentru a-i împunge pe ruşi şi a scoate în evidenţă în faţa 

conferinţei poziţia României, pentru a pune în încurcătură tot 

timpul restul diplomaţilor est europeni―. 

Un alt diplomat occidental afirmă că a mers atât de 

departe încât odată l-a dojenit pe Lipatti, pe jumătate serios, pe 

jumătate în glumă, într-o discuţie particulară. El i-a spus ceva 

de genul: „Nu sunteţi îngrijorat că vă veţi trezi în faţa unui 

pluton de execuţie când vă veţi întoarce acasă, după felul în 

care i-aţi împuns mereu aici pe ruşi?― 

În prodigioasa lui activitate, Valentin Lipatti a 

beneficiat de sprijinul lui René Maheu, directorul general al 

UNESCO. Memoriile lui Lipatti prezintă, în mai multe rânduri, 

figura remarcabilă a înaltului funcţionar internaţional34, de 

care „l-au legat, de-a lungul anilor, relaţii strânse de lucru şi o 

prietenie pe cât de discretă pe atât de sinceră şi de durabilă―. La 

rându-i, René Maheu a apreciat contribuţia excepţională a 

ilustrului nostru diplomat la ceea ce s-a numit „procesul 

Helsinki―, între altele şi în corespondenţa – inedită – purtată cu 

acesta. Iată un fragment dintr-o scrisoare a lui Maheu, datată 7 

octombrie 1975: 

„Dragă Valentin, 

[...] Consider actul de la Helsinki ca pe un eveniment 

foarte important în sine însuşi (el marchează sfârşitul perioadei 

postbelice) şi care ar trebui să aibă consecinţe considerabile 

                                                 
34

 Ibidem, pp. 137, 141. 
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pentru Europa şi, în fapt, pentru lumea toată în ansamblul ei. 

Chiar dacă nu aţi obţinut – cel puţin, încă nu – tot ceea ce aţi 

dorit cu adevărat (dar cine se poate lăuda că ar fi obţinut 100% 

dintr-o negociere multiplă atât de complexă?), puteţi fi, în mod 

legitim, mândru de rolul de prim rang pe care l-aţi jucat în 

fruntea delegaţiei dumneavoastră în cadrul negocierilor de la 

Geneva. Succesul acestor negocieri şi mare parte din substanţa 

lor vi se datorează, mi se pare, în mare parte. 

În ce mă priveşte, nu este nevoie să vă mai spun cât de 

mulţumit am fost să văd, în textul final, atât de clar şi de 

explicit recunoscut rolul UNESCO. Şi acolo am constatat 

fericita dumneavoastră influenţă. Acest ultim succes al 

eforturilor noastre conjugate, perseverent urmărite ani întregi, 

în pofida oricăror piedici, mi-a produs o mare bucurie; găsesc 

aici un fel de manifestare, în acelaşi timp obiectivă şi secretă, a 

înţelegerii noastre amicale, pe plan politic, ca şi pe plan privat. 

Ce fericit aş fi să pot exploata pentru şi prin organizaţie 

excelenta poziţie atât de greu cucerită! Dar vai, nu sunt deloc 

sigur că succesorul meu [senegalezul Amadou M’Bow – n.n.], 

care pare să-şi facă un titlu de glorie din a desface ce am 

realizat şi ale cărui interese sunt, de altfel, extra-europene, să 

se angajeze pe calea ce-i este atât de clar deschisă. 

Ar trebui totuşi să ne grăbim – atât din partea 

organizaţiilor cât şi a guvernelor – să dăm urmări concrete 

declaraţiilor de principiu de la Helsinki, altminteri opinia 

publică, prea puţin înclinată spre scepticism, în Occident cel 

puţin, va cădea din nou în capcana vechii rutine bazată pe 

neîncredere sau indiferenţă care, sub pretextul realismului, a 

săpat împărţiri atât de pernicioase în sânul Europei, în cursul 

acestor ultimi treizeci de ani. 
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Or, trebuie să convenim, din păcate, că atât în Est, cât şi 

în Vest, statele n-au făcut până acum deloc proba zelului şi a 

iniţiativei în această privinţă.― 

Iată şi o scrisoare – de asemenea inedită – a lui George 

Macovescu, trimisă din Valencia la l5 august 1996: 

„Dragă bun prieten, 

[...] Mi-am amintit şi eu de momentul semnării 

documentului (nu al «documentelor», cum cineva spunea şi nu 

voia, sau nu putea să înţeleagă deosebirea). A fost un ceas 

luminos în istoria bătrânului şi zbuciumatului nostru 

continent, după cum a fost o piatră de hotar în istoria 

diplomaţiei, această artă, această profesie, această meserie a 

transformării imposibilului în posibil. A fost sau nu a fost? 

Timpul şi evenimentele care au survenit încep să spună că a 

fost, deşi nori întunecaţi stau încă deasupra «construcţiei» 

Helsinki. 

Spui că te-ai gândit plin de «melancolie» la «momentul 

Helsinki». Ai tot dreptul. Ai investit prea mult din dumneata în 

acel moment, te-ai dăruit cu tot ce aveai mai bun unei cauze 

care nu era a unor «şefi», «conducători», «comandanţi», ci a 

omului, a umanităţii. 

Ce va rămâne din momentul Helsinki? Va dăinui, cel 

puţin, spiritul lui [...]― 

Emoţionante apar, peste timp, şi două fragmente dintr-

un jurnal, de asemenea inedite datorate aceluiaşi demnitar, 

scriitorul George Macovescu. Precizăm că din Jurnalul acestuia 

a văzut lumina tiparului doar volumul I, în anul 2006, unde se 

cuprind însemnările referitoare la intervalul 1952–1982. Cei 

doi prieteni au întreţinut o corespondenţă intensă, îndeosebi 

după stabilirea fostului ministru în Spania, unde şi-a încheiat 

viaţa, la Valencia, la 20 martie 2002. 
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Iată fragmentele: 

„26 martie l993. Întreaga zi am consacrat-o lecturii 

volumului de memorii ale lui Valentin Lipatti, apărut recent. 

Lipatti este un excelent portretist, ştiind să descopere în 

fizionomia şi psihologia celor pe care îi priveşte, acele elemente 

definitorii care îi deosebesc pe unii de alţii. Găsesc în stilul 

cărţii umorul şi ironia caracteristice intelectualului Lipatti, dar 

şi discreţia cu care evită nararea unor evenimente trăite intens 

şi neplăcut de el. Autoportretul este excelent, de o mare 

valoare morală şi literară. Scris cu o sinceră detaşare, îşi 

îngăduie să se autoanalizeze cu curaj şi în acelaşi timp cu 

măsură, având grijă să nu depăşească acea limită dincolo de 

care se situează autobiciuirea, deci apariţia suspiciunii din 

partea cititorului. Nu cred că există în literatura română de 

specialitate un autoportret asemănător. 

1 aprilie 1993. Ieri şi azi am citit o nouă carte a lui 

Valentin Lipatti, În tranşeele Europei, consacrată Conferinţei 

pentru securitate şi cooperare în Europa, de la Helsinki. A fost 

negociatorul principal, un negociator bine pregătit, inteligent, 

cultivat, tenace, abil, imaginativ, aşa cum trebuie să fie un 

negociator de înaltă calitate. Cartea este bine scrisă, îmbinând 

cu o subtilă artă elementele tehnice ale Conferinţei cu 

observaţiile diplomatului şi ale scriitorului. Și de data aceasta, 

portretistul Lipatti apare în prim plan. Merită remarcată 

obiectivitatea cu care autorul prezintă politica externă a 

României din deceniile şapte şi opt, infirmând şi criticând pe 

acei detractori care neagă tot trecutul, pe cei care falsifică, din 

motive politice, evenimentele, acţiunile şi reuşitele diplomaţiei 

române într-o perioadă extrem de grea, atât pe plan intern cât 

şi extern. În acea vreme, în numeroase cazuri, diplomaţia 

română avea de luptat şi pe frontul extern şi pe cel intern. 
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Valentin Lipatti nu se fereşte să prezinte această luptă, după 

cum nu ezită să reliefeze atitudinile şi acţiunile lui Ceauşescu 

în ciocnirea cu Moscova, pentru apărarea independenţei şi a 

suveranităţii României. Indiferent de poziţia politică pe care o 

are cineva faţă de dictatorul Ceauşescu, nu se poate trece peste, 

nu se poate denatura, nu se poate falsifica politica externă a 

României din anii 1965–1980, care, în liniile ei de forţă a fost o 

politică de promovare a intereselor prezente şi viitoare ale 

poporului român, o politică de apărare a independenţei şi 

suveranităţii României. Cu o siguranţă şi claritate care vin din 

cunoaşterea profundă a acestei politici şi din conştiinţa că 

adevărul trebuie rostit cu orice preţ, Lipatti prezintă faptele 

sine ira et studio, aruncând o rază de lumină limpede asupra 

unei perioade grele şi complicate din istoria României. Din 

punct de vedere profesional, cartea are merite deosebite. 

Diplomaţii, şi mai ales cei tineri, au ce învăţa din ea. Cartea va 

rămâne în istoria diplomaţiei româneşti ca o valoroasă 

referinţă.― 

 

Oricare ar fi meritele unui om – şi în cazul lui Valentin 

Lipatti ele au fost şi rămân extraordinare, putând fi asociate, 

fără greş, eroismului intelectual –, acestea trebuie împărţite cu 

ţara şi poporul care au zămislit respectiva personalitate, din 

geniul cărora a sorbit şi s-a inspirat în exercitarea demnităţilor 

la care a fost chemată, slujind, pentru a folosi formula scumpă 

marelui său prieten, umanistul René Maheu, „civilizaţia 

universalului―. 
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„INSOMNIE LÂNGĂ DESTINELE ŢĂRII― 1 

Lucian BLAGA 

 

Ceea ce veţi auzi astăzi nu este propriu-zis o conferinţă 

despre Niculae Titulescu, şi nici măcar o expunere succintă 

asupra personalităţii, ideilor şi activităţii acestui om politic şi 

mare diplomat. Ambiţia mea e alta. Aş dori să vă fac un portret 

al lui Titulescu după amintiri personale. Având avantajul de a-l 

fi cunoscut mai de-aproape, găsesc că sunt dator să vă prezint 

mai înainte de orice o figură palpitând în mediul său de toate 

zilele, un om viu – aşa cum ar fi putut să-l vadă oricine ar fi 

avut norocul să-i calce pragul. Îngăduiţi-mi să vă previn de la 

început asupra modestelor mele intenţii, ca să nu aşteptaţi 

altceva decât ce sunt hotărât să vă dau. Voi încerca aşadar să 

evoc unele situaţii şi momente, când mai solemne, când mai 

intime, datorită cărora cel mult prea curând dispărut va prinde 

viaţă chiar în imaginaţia d-voastră. Şi poate că voi reuşi să nu 

decepţionez cu totul nici pe aceia dintre d-voastră, care ar dori 

să cunoască nu numai pe Titulescu-omul, ci şi anume idei ale 

sale. 

În primăvara anului 1928 s-a decis să fiu transferat de la 

legaţia ţării noastre din Praga la legaţia din Berna2. Eram pe-

                                                 
1
 Lucian Blaga, Niculae Titulescu, în Isvoade. Eseuri, conferinţe, articole, 

ediţie îngrijită de Dorli Blaga şi Petre Nicolau, prefaţă de George Gană, 

Editura Minerva, Bucureşti, 1972, pp. 182–199; vezi şi Pro şi contra 
Titulescu, selecţie, cuvânt înainte, note biografice, adnotări şi explicaţii, 

indice de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 2002 (în continuare Pro şi contra Titulescu), pp. 

54–64. 
2
 Pentru întreaga activitate politico-diplomatică a lui Lucian Blaga cf. 

Constantin I. Turcu, Lucian Blaga sau fascinaţia diplomaţiei, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 1995, 261 p.; Lucian Blaga, Din activitatea 

diplomatică (Rapoarte, articole, scrisori, cereri, telegrame). Anii 1927–1938, 
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atunci de-o bucată de vreme ataşat de presă, o funcţie destul de 

incertă, în marginea diplomaţiei, care îngăduia un exerciţiu 

dintre cele mai variate celui ce o ocupa. Mi se împlinea cu 

această transferare unul din gândurile pline de ardoare, de care 

fusesem luat în stăpânire încă din copilărie. Pe la începutul lui 

aprilie mă găseam în capitala Elveţiei, pe care o vedeam întâia 

oară în peisajul ei mai magnific decât putusem să-l visez 

vreodată. N-am să uit niciodată întâia plimbare pe terasele 

întortocheate ale oraşului: aveam la spate Evul Mediu, cu 

sonorităţi de veacuri, al cetăţii, iar în faţă gheţarii alpini bănuiţi 

în geologia munţilor din zare. Castanii treziţi îşi arătau bobocii 

mari, gata să plesnească. Albastrul cerului, spălat de vânt, era 

aproape nefiresc. Nefiresc mai ales pentru de obicei foarte 

înnegurata cetate, în care încercam să prind rădăcini. În una 

din zile, eu şi soţia mea hotărâm să plecăm la Lausanne şi la 

Geneva, spre a cunoaşte şi celelalte oraşe ale Elveţiei, ţara pe 

care un mare poet al lumii o numise tocmai atunci „tinda lui 

Dumnezeu―. Dar nu numai luarea de contact cu ungherele 

acestei anticamere a divinităţii fusese scopul plecării. Aflasem 

la legaţie că Niculae Titulescu, ministrul de Externe al ţării 

noastre, contrar obiceiului său de a nu poposi pe ţărmul 

Lacului Leman mai mult decât durau sesiunile Ligii Naţiunilor, 

se găsea încă la Geneva. Ce piedici n-aş fi încercat să înving 

pentru a apărea într-o zi în faţa lui, ca să-l cunosc! Era în epoca 

marelui proces al optanţilor maghiari3. Titulescu, apărătorul 

                                                                                                           
vol. I–III, ediţie îngrijită, cuvânt înainte, note, postfaţă şi indici de nume de 

Pavel Ţugui, Editura Eminescu, 1995, 294 p., 324 p., 408 p. 
3
 Nicolae Titulescu a avut o contribuţie esenţială în rezolvarea problemei 

optanţilor, dezbătută în faţa diferitelor instanţe internaţionale, din 1922 

până în 1930. Aproximativ 500 de moşieri unguri din Transilvania, care 

optaseră pentru cetăţenia maghiară (folosindu-se de prevederile în acest 

sens ale Tratatului de pace de la Trianon), fuseseră expropriaţi prin Reforma 
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vajnic al tezei româneşti în acest proces, ce umpluse cu 

ecourile sale toată presa internaţională, suferise în sesiunea din 

ianuarie o înfrângere. Acum eram, după cum spusei, în aprilie. 

Geneva îşi arăta aspectul normal, corect, calvin, cam 

amorţit, pe care desigur nu putea să-l aibă în timpul mişcat al 

sesiunilor Ligii, când delegaţii şi comisiile tuturor seminţiilor 

de pe glob se adunau aci, ocupând toate hotelele, şi când 

claxoanele prea multe ale vehicolelor speriau pescăruşii, ce 

zburau peste lac. Prin Palatul Ligii nu circulau acum decât 

funcţionarii permanenţi, plini de curtoazie, ai instituţiei. 

Dintre marile figuri ale vieţii, politice şi diplomatice, numai 

                                                                                                           
agrară legiferată de Guvernul român în 1921. Nemulţumiţi de pierderea 

pământului, ei s-au adresat mai întâi tribunalelor româneşti, apoi 

Conferinţei ambasadorilor de la Paris (1922) şi Consiliului Societăţii 

Naţiunilor, susţinând ilegalitatea exproprierii în raport cu prevederile 

Tratatului de pace de la Trianon, precum şi aplicarea inegală a legii 

exproprierii în defavoarea proprietarilor unguri. „Optanţii― revendicau, de 

asemenea, o indemnizare sporită pentru pământul pierdut. Din aprilie 1923, 

când problema a fost dezbătută în Consiliul Societăţii Naţiunilor, şi până la 

soluţionarea ei în 1930, Nicolae Titulescu a apărat, cu fermitate şi 

inteligenţă, drepturile României şi a realizat, în cadrul unor dezbateri 

memorabile, având oponent pe contele Apponyi, câteva aprofundate analize 

ale punctelor în litigiu. În cele din urmă, diferendul a căpătat o rezolvare 

definitivă prin Acordurile de la Haga (1930), odată cu reglementarea 

datoriilor şi a reparaţiilor de război. Principalele sale intervenţii au avut loc 

la 20 şi 23 aprilie 1923, 27 mai 1923, 5 iulie 1923, 5 septembrie 1925, 2 iulie 

1927, 17 şi 19 septembrie 1927, 8, 9 şi 12 martie 1928. În esenţă, în cadrul 

acestor intervenţii, Nicolae Titulescu a susţinut: deplina compatibilitate 

între exproprierea din 1921 şi prevederile Tratatului de pace de la Trianon, 

inclusiv cu Statutul minorităţilor; egalitatea perfectă de tratament în 

aplicarea Reformei agrare; dreptul suveran al statului român de a proceda la 

expropriere; rolul pozitiv al Reformei agrare pentru menţinerea şi 

consolidarea structurii social-economice a ţării, ca şi pentru menţinerea 

ordinii sociale într-o întreagă regiune a Europei.  
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Titulescu mai rămăsese în localitate. Era de luni de zile bolnav. 

Din când în când zvonurile, ce scăpau dintre pereţii 

bolnavului, stârneau îngrijorare. Titulescu sta într-o cameră la 

Hôtel des Bergues, primind numai pe cei câţiva colaboratori ai 

săi. Nimenea, nici chiar cei mai indiscreţi dintre amicii săi, n-ar 

fi putut spune care anume era boala ce-l consuma. El era totuşi 

bolnav. Greu bolnav de-o boală imponderabilă şi fără de 

identitate precisă în tratatele de medicină. Bolnav de flacăra 

lăuntrică, ce-l ardea, reducându-i existenţa până la limitele 

pâlpâirii. Geniul său nu putea să suporte eşecul, ce intervenise 

prin jocul contingenţelor, şi pregătea, în febre de vulcan 

acoperit, revanşa pentru sesiunea ce trebuia să aibă loc în iunie. 

Grava temperatură creatoare, simţul extrem al răspunderii, 

dorul de revanşă sub semnul unei dreptăţi colective şi 

irezistibila ardoare a posedatului, nu-i mai dădeau răgaz, îi 

desfiinţaseră somnul şi-i problematizaseră însăşi fiinţa: aceasta 

era boala sacră a lui Titulescu. 

La Geneva am colindat cu soţia mea străzile cu amintiri 

istorice, care încep chiar din timpul lui Iuliu Cezar4. Şi am 

inspirat aerul subţire de pe cheiul Lacului Leman. Peisajul era 

mai larg, extazul sevelor mai avansat decât la Berna. După 

câteva ceasuri de cutreier ne-am oprit în cele din urmă în 

mijlocul oraşului, lângă o statuie a lui Rousseau, pe-o insulă, 

ce-o alcătuieşte Ronul. Soţia mea, specialistă unică în jocurile 

de expresie ale fizionomiei mele, mă vedea preocupat de cine 

ştie ce gând nespus, care, după cum tot ea remarcase, m-a luat 

în primire chiar în momentul când ne-am întâlnit cu apele 

Ronului. „Ce ai?― – mă întrebă ea. „Uite, ce e, – undeva, în 

                                                 
4 Caius Iulius Caesar (100–44 î.H.). Om politic, general, scriitor şi orator 

roman. 
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Teoria culorilor, Goethe5 vorbeşte despre aceste locuri şi 

aminteşte ca de-un argument în favoarea teoriilor sale de nişte 

ciudate efecte de lumină şi culori, ce le produce Ronul. Locul 

trebuie să fie chiar pe-aci, pe undeva, şi nu izbutesc să-l 

identific.― „Eşti adorabil―, fu replica, „mă mir cum îţi mai vin în 

minte teoriile, când ai în faţă lumina şi culorile!― „Ai dreptate―, 

zic eu, şi prinsei din nou să văd lumina şi culorile, adică 

universalele lumini şi universalele culori. Am înţeles că trebuie 

să renunţ la identificarea efectelor goetheene. 

Mica insulă, unde ne aflam, era tocmai în faţa acelui 

vechi şi elegant Hôtel des Bergues, unde în domolită 

penumbră, se tortura, prin liberă autodeterminare, Titulescu. 

Dar nu venisem oare la Geneva cu speranţa de a mă prezenta la 

hotel, spre a-l cunoaşte? După câteva clipe intram în clădire. 

Am cerut informaţii. Portarul mi-a spus: „Domnul ministru e 

bolnav―. „Primeşte?―, întreb eu. „Primeşte!―, fu răspunsul. În 

aceeaşi clipă am simţit însă că nimic nu-mi da dreptul de a 

tulbura febra creatoare, sacra boală a lui Titulescu. Şi am 

renunţat c-o strângere de inimă. Ne-am înapoiat la Berna, cu 

nădejdea c-o să-l cunosc peste două luni, în timpul sesiunii, 

când el îşi va da replica în marele proces. 

Într-adevăr, după două luni luam iarăşi trenul spre 

Geneva. Unul din cei mai preţuiţi colaboratori ai lui Titulescu 

mi-a pregătit întâia audienţă, care trezea în mine tot 

potenţialul de sfiiciune, sub povara căreia sufeream din 

totdeauna. Titulescu era încă tot în pat. Înfăţişarea era a unui 

bolnav, dar verva – a unui spirit răsfăţat de-un întreg 

continent. Nu mi-a îngăduit aproape deloc să vorbesc, ceea ce, 

dată fiind înclinarea mea invincibilă spre tăcere, mi-a convenit 

                                                 
5
 Johann Wolfgang Goethe (1749–1832). Scriitor, gânditor şi om de ştiinţă 

german 
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din cale afară. Omul din faţa mea, viu ca o flacără pusă la 

încercări de adieri invizibile, acesta era aşadar Titulescu! Avea 

o faţă de „asiat― fără vârstă, cu unele trăsături de copil, dar cu 

luciri de nedescris în ochi, unde se aduna toată viaţa. Atâta 

luminozitate cerea neapărat boala trupului, ca un necesar 

complement. După câteva întrebări şi răspunsuri de rigoare, el 

a prins să-mi vorbească despre procesul optanţilor. Intra în 

domeniul său cu acea siguranţă a mişcărilor pe care ţi-o dă o 

patrie secretă. Mi-a arătat cu o bucurie ingenuă volumul gata 

tipărit, pe care intenţiona să-l lanseze în ziua când va ajunge 

procesul în dezbaterea Ligii. Şi a început să argumenteze, 

ridicând, cu minunată uşurinţă, blocuri ciclopice în faţa mea. 

Am fost nevoit să fac eforturi din cele mai grele pentru a-i 

putea urmări dialectica, eu, care eram, oricum, destul de 

obişnuit, din alte domenii, cu salturile de la premise trecute 

sub tăcere, la concluzii, ce par mai mult surprize decât 

concluzii. Prin energia şi subtilitatea acestui joc dialectic, prin 

vioiciunea acestei încrucişări de spade cu un adversar, care 

pentru el era totdeauna prezent, Titulescu îmi făcea impresia 

unei fiinţe de alt ordin decât cel uman. De unde s-a coborât în 

faţa mea şi datorită căror împrejurări s-a putut întrupa? Atunci, 

ca şi mai târziu, în atâtea alte situaţii în care ne reîntâlneam, 

mi-am spus: Da, Titulescu este cea mai strălucită inteligenţă ce 

am întâlnit-o în viaţă. Un fel de întrupare a inteligenţei, 

înţeleasă ca arhetip. Cu aceeaşi ocazie mi-am dat întâia oară 

seama şi de darul său stilistic, făcând faţă oricăror exigenţe. 

Avea Titulescu un dar de a defini, o eleganţă şi o economie a 

expresiei, pe care n-aş putea să le compar decât cu ale 

filosofului Bergson6. Titulescu m-a reţinut vreo două ore. 

                                                 
6
 Henri Bergson (1859–1941). Filosof francez. 
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Revenea necontenit asupra procesului. Nu numai atunci, ci şi 

de atâtea ori mai târziu, el mi-a citit şi din carnetele sale cu 

însemnări zilnice, unde-şi nota, câteodată foarte dramatic, 

conversaţiile ce le avea cu marii oameni de stat ai timpului. 

(Istoria ultimelor decenii nu se va putea scrie fără de a se 

cunoaşte aceste însemnări ale lui Titulescu. Să sperăm că 

preţioasele documente nu s-au pierdut!) Când am dat să ies din 

camera lui Titulescu, i-am spus: „Domnule ministru, dacă în 

ziua dezbaterii veţi face o pledoarie ca aceea de adineaori, cred 

că nu va fi nevoie să lansaţi volumul!― 

Câteva zile mai apoi avu loc la Ligă şedinţa în care urma 

să se dezbată procesul. Spectacolul se anunţa palpitant. Toată 

lumea simţea că chestiunea a ajuns la o cotitură decisivă. În 

memorabila după-amiază, sala dezbaterii era arhiplină. Numai 

cu multă osteneală mi-am putut face loc printre corespondenţii 

ziarelor din cele patru puncte cardinale. Din înghesuială 

puteam totuşi să urmăresc cele ce aveau să se întâmple. În jurul 

mesei Consiliului apăreau delegaţii diverselor state, figuri ale 

jocului de şah internaţional. Unele nume mari, astăzi dispărute. 

Îşi făcuse apariţia şi contele Apponyi, înalt, zvelt, adus 

puţin din umeri, cu barbă de înţelept, cu un foarte pronunţat 

profil de vultur bătrân. Era contele fără îndoială o figură dintre 

cele mai impresionante, chiar şi numai prin înfăţişarea sa 

fizică. Cumpăneam avantajele şi dezavantajele posibile – în 

duelul ce trebuia să înceapă. Pe Apponyi îl ştiam şi ca pe un 

strălucit dialectician filosofic. Luase parte, într-un timp nu 

tocmai depărtat, la nişte discuţii în cadrul unui congres 

filosofic condus de contele Keyserling7, şeful şcoalei de la 

Darmstadt. Mai ştiam de asemenea că propaganda susţinută de 

                                                 
7
 Herman Alexander von Keyserling (1880–1946). Filosof şi scriitor german.  
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moşierii maghiari s-a priceput să exploateze cu supremă dibăcie 

rezistenţele fireşti, pe care legiuirile burgheze ale Europei le 

opuneau unui act revoluţionar cum a fost reforma agrară din 

România8. Văzând pe Apponyi mi-am zis: redutabil adversar! Şi 

faţă de-un asemenea adversar şi într-o atmosferă de atare 

natură, Titulescu va trebui să apere legitimitatea reformei 

agrare şi să justifice exproprierea moşierilor maghiari, adică a 

moşierilor care aveau pământ în ţara noastră, dar optaseră 

pentru cetăţenia maghiară. 

A intrat apoi în sală Titulescu, înalt şi el, gălbui, de-un 

calm stăpânit. Mulţimea cu sute de capete s-a întors spre el şi 

un freamăt de curiozitate trecu peste băncile corespondenţilor: 

Titulescu! Am simţit din această rumoare imensul prestigiu de 

care Titulescu se bucura în opinia internaţională. Era întâia 

oară, după patru luni, că Titulescu părăsea camera hotelului. 

Boala sacră lua sfârşit. 

Lupta, ce se anunţase tot atât de dramatică, cum fusese 

şi cea din ianuarie, n-a mai avut loc în acea după-amiază, căci 

lupta grea, neauzită, fusese dată în afară de sală, în ceasurile 

premergătoare şedinţei. Nu mai luam parte decât la un epilog 

de tunete după furtună. În şedinţă, Titulescu a citit cu un glas 

de metal nobil şi de-o transparenţă cuceritoare o declaraţie, 

arătând punctul de vedere românesc. Preşedintele Ligii s-a 

raliat apoi în numele Consiliului Ligii la acest punct de vedere 

românesc. Uluit de cele ce se petrec, contele Apponyi, luat 

                                                 
8
 La 17 iulie 1921, a fost adoptată legea pentru definitivarea Reformei agrare 

în Vechiul Regat. Potrivit normelor de expropriere, stabilite de Guvernul 

Alexandru Averescu, s-a asigurat exproprierea a 6.008.098 hectare, dintre 

care 3.998.753 hectare arabil (în toată România), inclusiv Transilvania. La 

30 iulie s-a adoptat Legea pentru definitivarea Reformei agrare în 

Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. 
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evident prin surpriză, a ridicat nasul de vultur şi a rostit ca un 

fel de protest. Totul a fost însă în zadar. Procesul optanţilor a 

ajuns într-adevăr la o cotitură, de unde nu mai era cu putinţă o 

întoarcere. Şi dacă nu mă înşel, Titulescu n-a mai fost nevoit să 

lanseze volumul. 

Aşa l-am cunoscut pe Titulescu. Ani în şir, apoi, am 

avut prilejuri dese de a-i urmări şi de a-i admira activitatea pe 

scena internaţională. La Liga Naţiunilor îl vedeam aproape în 

fiecare sesiune. Odată, după o şedinţă, ieşisem din sală pe-un 

coridor şi stam de vorbă cu un colaborator al său. Ministrul 

nostru se apropia şi el de noi. Venind drept spre noi, Titulescu 

îmi zise: „Ascultă, Blaga, ai auzit adineaori discursul lui 

Stresemann? A dat un citat din Goethe! Dup-amiaz vreau să-i 

dau replica. Să-mi cauţi, tot în Goethe, un text care să cuprindă 

cam ideea aceasta…― Şi Titulescu mă lămuri, adăugând: 

„Imposibil să nu se găsească în Goethe şi această idee!― 

M-am dus numaidecât în biblioteca Ligii, am răsfoit, ca 

ursul din anecdotă, prin operele lui Goethe, vreo câteva ore. N-

am găsit textul, problematic de altfel, de care ar fi avut nevoie 

Titulescu spre a răspunde lui Stresemann, ministrul de Externe 

al Germaniei9. După-amiaza, înainte de şedinţă, a trebuit cu 

                                                 
9
 Gustav Stresemann (1878–1929). Om politic, om de stat şi diplomat 

german. Preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi, după război, al 

Partidului Populist German. Deputat în Reichstag (1907–1912; 1914–1929). 

Cancelar (1923). Ministru de Externe (1923–1929). A dus o politică 

urmărind revizuirea Tratatului de la Versailles. Şi-a legat numele de 

conferinţele internaţionale în domeniul reparaţiilor (Planul Dawes – 1924 şi 

Planul Young – 1929), de acordurile de la Locarno (1925), de intrarea 

Germaniei în Societatea Naţiunilor (1926), de semnarea Pactului Briand-

Kellogg de renunţare la război ca instrument de politică naţională (1928). În 

1925 a semnat cu guvernul URSS un Tratat de neagresiune şi neutralitate. 

În 1926 a împărţit cu Aristide Briand Premiul Nobel pentru Pace. 
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mult regret, să comunic lui Titulescu că n-am găsit ceea ce 

dorea. Dar răspunsul dat de Titulescu lui Stresemann a fost 

suficient de strălucit şi fără de citatul olimpic. Totuşi, de 

mâhnire, în noaptea aceea n-am dormit. Târziu, foarte târziu, 

pe la unul din ceasurile mici ale nopţii, soţia mea m-a întrebat: 

– Toată seara mi-ai părut abătut. Ce ai? 

– Întreabă-mă mai bine ce n-am. 

– Şi-aceasta ar fi cam ce? 

– Uite aşa, n-am noroc cu Goethe la Geneva. 

Sfera preocupărilor politice şi diplomatice ale lui 

Titulescu, spirit, în care realismul se îmbina armonic cu elanul 

ideal, se lărgea în atingere cu obiectul însuşi pe măsură ce 

realităţile istorice internaţionale ridicau tot mai multe şi mai 

variate probleme. Pe la 1930, criza economică, declanşată 

undeva, începuse să se umfle ca un univers în expansiune şi o 

lua razna spre cele mai felurite forme ale catastrofei. Era acea 

criză economică mondială semnul neliniştitor al unei situaţii 

de ansamblu. O umanitate dezaxată îşi pregătea singură, încetul 

cu încetul, poate că fără să vrea, dar cu obstinaţia unui destin 

advers, surprize din cele mai cumplite. La Geneva, conferinţele 

internaţionale economice, politice, financiare, divers etichetate 

şi susţinute de prodigioase lozinci, se ţineau lanţ. Remediile ce 

se propuneau se dovedeau simple paliative fictive, osândite să 

rămână înmormântate în arhivele Societăţii Naţiunilor. 

Numărul şomerilor creştea în ţările industriale, aspirând spre 

infinitul mare; preţurile produselor pământului scădeau în 

ţările agricole, tinzând spre infinitul mic. Soluţiile 

recomandate în dezbateri cereau cooperări tot mai largi pe plan 

internaţional, dar în acelaşi timp se exaltau în realitate 

barierele şi naţionalismele. Se profeţea prăbuşirea 

capitalismului, dar în acelaşi timp se făceau secrete preparative 
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pe linia imperialismelor. Într-o atmosferă ca aceasta, tulbure şi 

echivocă, s-a deschis şi Conferinţa pentru dezarmare, de astă 

dată chiar în sunetul vast al clopotelor de la toate bisericile din 

Geneva. Acel sunet de clopote, sfâşiat de-un vânt înciudat, ce 

venea de pe Lacul Leman, îl mai aud parcă şi acum în urechi, 

căci în loc de a-mi comunica vreo speranţă, îmi da, cu 

cadenţele sale de lugubră alarmă, mai curând presentimentul 

apocaliptic al viitorului Foc. 

La conferinţele geneveze, mai vârtos la cele economice, 

delegaţii diferitelor ţări păreau nedumeriţi, agitaţi, derutaţi. Se 

părea că nicio raţiune nu mai avea mijloacele necesare de a se 

impune în chip efectiv. În capul oamenilor începeau să se 

clatine, chiar principiile, temeiurile. 

În toamna anului 1932, ajunsesem consilier de presă pe 

lângă legaţia noastră de la Viena. Transferarea, dorită chiar de 

mine, se făcuse, din întâmplare, tocmai într-un timp când 

stările din Austria promiteau să devină deosebit de interesante 

pentru un observator străin. Cunoşteam Viena din 

anotimpurile studenţiei mele. De când părăsisem universitatea, 

se scurseseră însă 12 ani. În acest răstimp, fosta capitală a marii 

împărăţii de altă dată se transformase, încetul cu încetul, într-o 

urbe, ce mă făcea să încerc sentimentul elegiac al unei 

civilizaţii în declin. Stând de vorbă cu intelectualii localnici, 

foarte mulţi şomeri, te copleşea nu ştiu ce amară afecţiune în 

faţa decadenţei, în care cei mai mulţi vedeau începutul acelei 

prăbuşiri a Occidentului, despre care le vorbea, atât de 

convingător pentru melancolia lor, Oswald Spengler10. 

Dezamăgiţi şi disperaţi, aceşti intelectuali se aruncau în cel 

dintâi vârtej, ce prindea relief undeva în viaţa socială. Nu aveau 
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 Oswald Spengler (1880–1936). Filosof german. 
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nimic de pierdut. Când la începutul anului 1933 naţional-

socialismul a luat puterea în Germania, situaţia în Austria s-a 

agravat dintr-o dată, trecând la forme tumultuoase. Seara, de la 

anume ore, era foarte riscant să mai treci pe străzi, deoarece la 

orice colţ puteai să primeşti izbitura nervoasă a unei explozii. 

Titulescu, redevenit ministru de Externe, după ce câtva timp 

fusese numai ministru la Londra şi reprezentant la Ligă, cerea 

să fie informat, la zi şi ceas, despre tot ce se pregătea la Viena. 

Ne avertizase că Austria va deveni în curând punctul cel mai 

sensibil pe pielea Continentului şi prevedea că aci vor avea loc 

cele mai „simptomatice― evenimente în anii ce vor urma. Faţă 

de ocupaţiile mele cam nesigure de până atunci din Elveţia, 

noile însărcinări ce mi s-au dat, printre altele şi aceea de a ţine 

în curent Ministerul de Externe asupra situaţiei interne din 

Austria, mă absorbeau cu desăvârşire, dar mă şi pasionau în 

acelaşi timp. Pentru mine personal, activitatea mea din vremea 

aceea fusese un prilej să devin mult mai util decât putusem să 

fiu în Elveţia, ceea ce mă apropiase şi mai mult de Titulescu, 

care aprecia cu bucurie noile mele interese. În august 1933 avui 

ocazia fericită de a sta iarăşi câteva zile în apropierea 

„Patronului―, cum îl numeau toţi aceia care îl iubeam şi care îi 

dam concursul, fiecare după puterile sale. Titulescu venise în 

Austria, să se odihnească vreo câteva săptămâni la Bad Gastein. 

Medicii vienezi îi recomandaseră o asemenea odihnă. M-am 

bucurat nespus, când, într-o zi, cu un curier al Ministerului de 

Externe, sosiseră la legaţie câteva plicuri ce trebuiau de urgenţă 

transmise lui Titulescu. Le-am dus eu însumi la Bad Gastein, 

unde ministrul de Externe, printr-un gest de amicală şi 

mişcătoare condescendenţă, m-a reţinut apoi câteva zile. Într-o 

după-amiază m-a poftit la dânsul. Din vorbă în vorbă, mă trezii 

că Titulescu intrase într-un fel de expunere, foarte elocventă, 
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asupra situaţiei internaţionale, care, după eşuarea Conferinţei 

de dezarmare evolua spre zări nu tocmai îmbucurătoare. 

Nimenea nu-şi da atât de bine seama de seriozitatea cotiturii 

istorice la care s-a ajuns în viaţa internaţională, ca Titulescu. 

Dar el nu cunoştea decât un singur ţel, acela al salvgardării 

păcii. În faza de-atunci a evoluţiei şi-n condiţiile momentului, 

Titulescu se străduia să dea un caracter cât mai monolitic Micii 

Înţelegeri (pentru care visa şi un foarte solid contrafort într-un 

Pact Balcanic), căci numai un asemenea organism i se părea că 

ar putea în împrejurările ceasului să asigure interesele statelor 

mici, aşezate în poarta imperialismului nazist. Nu i se zguduise 

lui Titulescu, câtuşi de puţin, credinţa ce-o avea de ani de zile 

că pacea ar putea să fie salvată prin Liga Naţiunilor, cu condiţia 

ca şi Rusia să intre în Societatea geneveză11. Titulescu devenise 

de câtva timp unul din protagoniştii care pregăteau atmosfera 

în capitalele occidentale pentru intrarea Rusiei în Liga 

Naţiunilor. Pe drumul acesta, al salvării păcii prin organismul 

genevez, Titulescu aspira să ajungă în cele din urmă la o 

destindere şi în răsăritul european. Titulescu era totdeauna în 

căutarea unor formule ce puteau să devină lozinci 

îndrumătoare. El îşi pregătea şi îşi netezea formulele cu o 

răbdare şi cu o râvnă de şlefuitor de diamante. Le încerca de-o 

mie de ori toate nuanţele, reflexele, umbrele, până când 

formulele începeau să palpite prin propria lor lumină. Toate 

ştiutele strădanii, ce s-au depus în activitatea diplomatică, din 

anii aceia, în vederea definirii juridice a agresiunii, nu sunt 

străine nici de sugestiile, nici de modul de a lucra ale lui 

                                                 
11

 La 15 septembrie 1934, Nicolae Titulescu semnează, împreună cu 

reprezentanţii altor 30 de state, invitaţia adresată URSS de a intra în 

Societatea Naţiunilor. 
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Titulescu. Nu m-aş încumeta să spun că în conversaţia, ce-am 

avut la Bad-Gastein cu Titulescu, el şi-ar fi arătat ideile în 

cuvinte întocmai, dar expunerile sale, în care se calcula cu tot 

felul de eventualităţi şi în care interveneau cele mai variate 

ipoteze, pentru care Titulescu, ca orice mare diplomat, îşi 

rezerva o anume libertate a mişcărilor, expunerile sale, zic, se 

mişcau pe această linie. 

Aşa gândea Titulescu. El avea în cap liniile mari ale unei 

concepţii, dar, pe axe viguros schiţate, el socotea cu 

nenumărate detalii, chiar puţin probabile, dar nu excluse, 

pentru care îşi potrivea totalitatea reacţiei condiţionate. În 

eşafodajul ideilor sale, totdeauna îndrăzneţe, deşi erau cele mai 

adesea de natură defensivă, el punea o uluitoare precizie şi 

prudenţă juridică, şi încă o dată o excepţională pasiune a 

formulării. În situaţii noi, Titulescu nu se mărginea niciodată să 

răspundă cu formule uzate. Când bunăoară propaganda pentru 

revizuirile teritoriale, ce ne ameninţa integritatea, luase 

proporţii, Titulescu a ştiut să răspundă: nu revizuire, ci 

sublimarea, spiritualizarea frontierelor! 

Pentru completarea portretului intelectual ce-l desenez, 

se cuvine să adaug că lui Titulescu îi plăcea uneori să aibă în 

faţa sa pe cineva, căruia să-i facă atari expuneri. El se simţea 

parcă stimulat chiar şi de prezenţa cea mai stângace a cuiva, 

fiindcă i se da astfel îndemnul să gândească la noi şi noi 

posibilităţi. 

Nu mă înduplec să trec sub tăcere încă un amănunt cu 

care s-a încheiat conversaţia noastră, atunci la Bad Gastein, un 

amănunt ce aruncă o lumină caracteristică asupra sufletului lui 

Titulescu. Când am dat să ies, m-a întrebat ce intenţii mai am 

pentru ziua aceea. „Vreau să mă plimb puţin―, răspund eu. Şi-

atunci, el, trecând uşor de la cele mai pasionante preocupări, 
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mi-a spus cu o candoare de copil: „Da, vrei să te plimbi?… Du-

te atunci, plimbă-te – pe-acolo, pe-o cărare ce duce prin 

pădurea de brazi. E foarte frumos. Nu uita să iei de la prăvălia 

din colţ câteva alune. Când treci prin pădure, ţine în palma 

deschisă alunele, ai să vezi cum vin veveriţele, îţi sar pe umăr, 

una după alta, şi-ţi fură alunele din palmă!― „Ei, nu!?―, fac eu 

mirat. „Ba da, chiar aşa―, răspunde Titulescu, „e şi asta o dovadă 

că aici suntem în Europa!― 

Se ştie că Titulescu călătorea mult. Se oprea de 

preferinţă prin locuri frumoase, pe care nu avea totuşi ambiţia 

de a le descoperi. La Geneva, unde chiar însărcinările îl fixau 

pentru câtva timp şi cu intermitenţe, îşi înjghebase un cuib. De 

aci se ducea uneori la Montreux sau prin alte împrejurimi de 

faimă curentă. În Elveţia, el a îndrăgit în chip deosebit Saint-

Moritz-ul. Se pare însă că peisajului elveţian, el îl prefera pe cel 

mediteran. Acel Cannes, cu arome de alge şi scoici marine, acel 

Cannes cu clădirile vechi purtând patina veacurilor şi cu 

atmosferă de navigatori şi pescari, îl atrăgea iarăşi şi iarăşi. 

Uneori, în sezoanele prielnice, se oprea şi la Lido-Veneţia, 

unde făcea băi de soare. Titulescu nu prea avea încredere în 

numărul celulelor sale roşii şi ţinea să se bronzeze, dacă s-ar fi 

putut chiar până la nuanţe africane, ca să facă concurenţă 

celebrei vedete Josephine Backer, cum glumea el adesea. 

Oricum, călătoriile nu-i displăceau. Când el însuşi era 

împiedicat să se deplaseze, nu uita să îmbie această plăcere 

prietenilor şi colaboratorilor din nemijlocita sa apropiere. În 

timp ce sta în cameră, la căldură de seră, el croia planuri de 

excursie pentru amici. Îmi amintesc, astfel, că odată la Geneva, 

într-o după-amiază, găsindu-mă la hotelul meu, mă trezesc cu 

un telefon: „Tu eşti, Blaga?… N-ai vrea să faci o plimbare până 

la Montreux cu doamna Titulescu, cu doamna şi domnul… X, 
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cu Ştefan Neniţescu12 şi cu Savel13?… Vă duceţi până-n vârf de 

munte, e tocmai sezonul narciselor… Eu viu pe urmă, sau dacă 

nu, vă iau mâne dimineaţă de la Montreux…― La fel ne-a 

surprins cu proiectul unei excursii şi când am fost la Bad 

Gastein. De astă dată urma să plecăm în grup mai compact, cu 

mai multe maşini, prin împrejurimile cu sate străvechi şi cu 

peisaje de neuitat. Se învoise, spre bucuria tuturor, să ia şi el 

parte. După ce pornirăm, am remarcat însă că Titulescu, de 

altfel tot timpul în mare vervă, păstra oarecare distanţă faţă de 

tot ce vedeam şi nu acorda decât priviri tangenţiale Naturii. Ca 

orice posedat, el recădea necontenit în preocupările sale. În 

asemenea clipe de izolare interioară, numai ce-l auzeai, 

adresându-se celui mai apropiat colaborator al său: „Ascultă, 

Savel, ce s-a făcut cu chestia aceea…?― Demonii problemelor 

nu-i îngăduiau nicio clipă de destindere… El devora 

problemele şi era devorat de probleme. Văzând focurile ce-i 

pâlpâiau în ochi, te întrebai, fără să vrei, şi sufocând anevoie o 

îngrijorare, cât timp acel corp fragil va mai rezista propriilor 

sale ardori. Dar să revin. Trecând printr-o regiune de profiluri, 

când domol, când violent alpine, ne-am oprit să luăm masa 

într-un sat austriac de-un pitoresc vânătoresc. Restaurantul îşi 

aştepta oaspeţii în apropierea unei bisericuţe de-un farmec 

aparte, ce s-alegea din veacuri. Din bisericuţă se auzea orga. 

Am intrat cu toţii, chemaţi de sunetele abrupte şi îndrăzneţe. 

În lăcaş ne-a întâmpinat curiozitatea a vreo douăzeci de băieţi, 

între 10 şi 12 ani; alcătuiau un grup călăuzit de-un magistru şi 

aveau un aer de Ev Mediu: era faimosul cor „Wiener 

                                                 
12

 Ştefan I. Neniţescu (1897–1979). Scriitor, estetician şi diplomat român. 

Docent în estetică la Universitatea din Bucureşti. Colaborări la: „Convorbiri 

literare―; „Spicul―; „Ideea europeană―; „Flacăra―; „Luceafărul―; „Gândirea―; 

„Adevărul― etc.  
13

 Savel Rădulescu. 
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Sängerknaben―. Se găseau şi aceşti copii, al căror glas îmi era 

cunoscut din discurile de patefon difuzate în toată lumea, într-

o excursie mai lungă prin pădurile patriei lor. Excursia era, cu 

voioşia ei, probabil răsplata pentru vreun nou succes repurtat 

de cor. Ieşind din bisericuţă, magistrul ne-a poftit să ne oprim 

o clipă şi şi-a aşezat băieţii în poziţie corală ca într-un tablou 

de Van Eyck14. Dibuise nu ştiu cum că printre noi se găsea 

Titulescu şi hotărâse să-i facă onorurile într-acest chip: ţinea să 

ne cânte ceva. Şi cântară băieţii, cu glasurile lor serafice, 

înălţătoare, ceresc sfâşietoare, un imn al bucuriei de Mozart. 

Am surprins, nu numai în genele lui Titulescu, ci şi în ochii 

tuturor, un mărgăritar de emoţie. Ne ridicaseră atât imnul, cât 

şi glasurile într-adevăr îngereşti, dar desigur şi neaşteptatul 

gest, atât de spontan, care ilustra atât de mişcător simpatia 

obştească şi atmosfera de vrajă ce s-a creat pretutindeni în jurul 

numelui lui Titulescu. 

Şi acum, pentru a încheia, să mi se îngăduie să mai 

dapăn şi alte câteva amintiri, de mai târziu, care şi-aduc şi ele 

pasta lor la tabloul ce se înfiripă. În primăvara anului 1935, mă 

găseam încă tot la Viena, în aceeaşi slujbă la legaţie. Situaţia 

politică din Austria, ce fusese nu tocmai de mult scuturată de 

două scurte revoluţii15, continua să fie incertă şi confuză. Sub 

vălul unei aparente normalizări mocnea o lavă latentă. 

Guvernul austriac de-atunci, autoritar, urmărind să salveze un 

simulacru de independenţă, ce trăia însă numai din graţia unei 

puteri străine, permitea cu o crescândă bunăvoinţă propaganda 

cea mai făţişă în vederea unei restauraţii habsburgice, în timp 

                                                 
14

 Hubert şi Jan Van Eyck (Hubert: n.?–1426). 
15

 La 15 martie 1933 – lovitură de stat organizată de cancelarul Engelbert 

Dollfuss; 25 iulie 1934 – tentativă de lovitură de stat organizată de naţional-

socialişti, agenţii hitlerişti procedează la asasinarea lui Engelbert Dollfuss. 
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ce curente subterane, după o tentativă eşuată, stăruiau pentru 

Anschluss. Pentru orice ochi mai expert, din afară, situaţia din 

Austria devenise într-adevăr, precum prevăzuse Titulescu, cel 

mai sensibil barometru al cicloanelor şi anticicloanelor 

internaţionale. Titulescu, dotat cu un simţ înnăscut pentru 

identificarea unor atari barometre, continua să se intereseze 

foarte de aproape de reacţiunile lui homo austriacus, brotăcelul 

care semnaliza cele mai imperceptibile schimbări, ce se 

produceau în atmosfera generală a continentului. Noi, 

funcţionarii legaţiei de la Viena, eram constrânşi de istoria în 

marş, să stăm la post, în necurmată încordare. Cred că rar a 

existat pentru tinerii diplomaţi străini o şcoală mai bună decât 

aceea ce li se oferea la Viena în acea perioadă de vreo cinci ani 

înainte de Anschluss. Niciodată o situaţie nu a pus mai mult în 

exerciţiu puterea de divinaţiune a observatorului diplomatic, 

de la ceas la ceas. Titulescu, de câte ori trecea spre Apus, cu 

vagonul său ministerial, amenajat cu tot confortul necesar, nu 

huzurului, cum le convenea unora să bârfească, ci numai 

pentru a înlesni munca de birou şi în timpul călătoriei, se oprea 

şi în capitala austriacă, cel puţin pentru câteva ore, când îi dam 

cele din urmă informaţiuni şi-i făceam un fel de rapoarte 

verbale rezumative asupra stărilor politice. Oricât de obosit, 

uneori, de dezagrementele inerente călătoriei, Titulescu, 

pachetul de nervi, se reculegea repede, de îndată ce cobora pe 

peronul gării, iar dacă mai făcea şi o plimbare cu maşina 

legaţiei prin oraş, îşi redobândea felul obişnuit, neastâmpărul şi 

temperamentul. Celor ce-l însoţeau, ne comunica ceva din 

euforia sa volubilă, încât zile de-a rândul, după plecarea sa, mai 

simţeam în aerul Vienei duhul lui Titulescu. Cu ocazia unei 

asemenea descinderi, cred că a fost tocmai în primăvara anului 

1935, aflase că doar câteva zile mai înainte a trecut pe la Viena 



 175 

un om politic român, care se întorcea din Berlinul nazist, unde 

tatonase în vederea unei apropieri. Atunci l-am văzut pe 

Titulescu într-un moment de revoltă, în ipostaza 

prerogativelor, la care-i da un drept legitim însuşi geniul său. A 

prins să veştejească în cuvinte din cele mai biciuitoare 

încercările ce ţinteau spre o politică externă dincolo de dunga 

ce-o întrezărea, sau împotriva acţiunilor ce le întreprindea el. 

Şi parcă-i aud şi astăzi cuvintele răspicate: „…noul război 

european, dacă va izbucni, va repeta, desigur nu în detalii, dar 

în linii mari, Primul Război Mondial. Războiul va fi lung şi 

greu. La început Germania va avea succese, dar în cele din 

urmă va fi înfrântă…―. Apoi Titulescu s-a liniştit. Şi a trecut la 

alte chestiuni. Îl interesa cum se comportă „brotăcelul―, care 

anunţa intemperiile. La gară, când pornea spre Apus, i-am 

întins cu multă sfială, şi numai în momentul când trenul se 

puse în mişcare, căci mai curând nu îndrăznisem, o carte de-a 

mea, ce apăruse tocmai atunci – piesa Avram Iancu. Mi-a surâs: 

„Să ştii că am s-o citesc―. Pentru mine promisiunea lui 

Titulescu, că va citi, era o suficientă satisfacţie, cu toate că mă 

stăpânea convingerea că nu va avea niciodată răgazul pentru 

aşa ceva. 

Au trecut vreo câteva săptămâni. Când Titulescu s-a 

întors din nou spre ţară, m-am înfiinţat iarăşi la gară. De astă 

dată nu mai intenţiona să se oprească şi la Viena, decât pentru 

cele câteva minute indicate în itinerarul obişnuit al expresului. 

Am urcat în vagonul său, i-am comunicat unele noutăţi 

austriece, foarte în grabă şi cu teama nervoasă în călcâie să nu 

pornească trenul. Mi-a spus şi dânsul câte ceva din isprăvile 

sale. Torpilase nu mai ştiu ce combinaţie internaţională, ce 

putea să devină primejdioasă pentru micile state. Apoi m-am 

dat jos pe peron, căci se auzeau semnale de plecare. După ce am 
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coborât, m-am apropiat de o fereastră a vagonului, unde 

apăruse capul lui Titulescu, care mă chema cu glas tare: „Blaga, 

vino să-ţi spun ceva…― şi fără de nicio legătură cu cele ce 

discutaserăm adineaori, Titulescu începu, fără nicio caznă, să 

recite din memorie nişte versuri din Avram Iancu: 
 

În pădure 
toate păsările dorm, 

numai una n-are somn, 
cată să se facă om. 

 
„Nu ştiu de ce, dar tare-mi plac mie aceste versuri―, 

încheie Titulescu, în timp ce trenul se punea în mişcare. Ne-am 

mai făcut un semn, pe urmă nu l-am mai văzut. Rămăsesem 

încă o bucată de timp cu capul descoperit, pe peron, cu gândul 

departe. Titulescu recitase versurile în care vorbeam despre 

marea pasăre mitologică din Munţii Apuseni, care, în piesa 

mea, stă de pază lângă inima neamului. Şi astăzi, atâţia ani după 

cele întâmplate atunci, mi se pare că bănuiesc de ce Titulescu a 

recitat acele versuri: „În pădure toate păsările dorm, numai una 

n-are somn, cată să se facă om―… Titulescu simţea pesemne, 

subconştient, o înrudire între insomnia sfântă a acelei paseri de 

veghe şi insomnia sa. Căci şi el suferea de insomnie lângă 

destinele ţării, de-o insomnie blestemată pentru el şi pentru 

noi, căci ea avea să-l destrame înainte de vreme, încât astăzi, la 

o răscruce cum nu a fost alta vreodată, când am avea aşa de 

mare nevoie de veghea lui, el nu mai este printre noi. 

Noiembrie, 1945.  
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8 octombrie 1933, Viena. Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor 
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(p.220) 

 

18 mai 1938, Lisabona. Textul discursului lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 
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asemenea, Mihail Cămărășescu și soţia acestuia. (p.225) 

 

18 mai 1938, Lisabona. Articolul Noul ministrul al României 
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mai multe rânduri, manifestări protocolare ale unor înalte 

oficialităţi portugheze cu membrii corpului diplomatic acreditat la 

Lisabona. (p.230) 

 

27 iunie 1938. Lucian Blaga și Oliveira Salazar la recepţia oferită la 

castelul Almourol de prim-ministrul Portugaliei, pentru 

diplomaţii acreditaţi la Lisabona. (p.231) 

 

27 iunie 1938. Soţii Lucian Blaga și Cornelia Blaga urmează, 

împreună cu alţi diplomaţi, de-a lungul meterezelor, pe Oliveira 

Salazar, spre recepţia oferită în onoarea șefilor de misiune 

acreditaţi la Lisabona. (p.232) 
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27 iunie 1938. La recepţia oferită pentru corpul diplomatic 

acreditat la Lisabona, Lucian Blaga și Cornelia Blaga se întreţin cu 

alţi diplomaţi într-una din curţile interioare ale castelului 

Almourol. Extrema dreaptă: soţii Blaga și un alt invitat. (p.233) 

 

27 iunie 1938. Oliveira Salazar se fotografiază cu diplomaţii 

prezenţi la recepţia dată de prim-ministrul portughez în onoarea 

corpului diplomatic acreditat la Lisabona. În rândul întâi, în 

centrul imaginii – Oliveira Salazar; la dreapta lui, Lady Selby, soţia 

ambasadorului Angliei. La stânga lui, pe rândul doi, Ramón 

Franco, fratele lui Franco Bahamonde, ambasadorul Spaniei la 

Lisabona. În dreapta imaginii, Lucian Blaga (al cincilea din 

dreapta) și Cornelia Blaga (pe rândul al treilea, cu pălărie albă). 

(p.234) 

 

27 iunie 1938, Castelul Almourol. Masa oficială la recepţia 

organizată în onoarea diplomaţilor străini de prim-ministrul 

Portugaliei. Rândul din dreapta, de jos în sus, a zecea poziţie îl 

imortalizează pe Lucian Blaga. (p.235) 

 

25 iulie 1938, Lisabona. Lucian Blaga participă la Recviemul 

pentru Regina Maria a României, organizat în Biserica anglicană. 

Au participat membri ai guvernului, corpului diplomatic, 

personalităţi portugheze. (p.236) 

 

3 septembrie 1938, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

adresat lui Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul Afacerilor Străine 

al României, privind întoarcerea în ţară a generalului Oscar 

Carmona, preşedintele Republicii Portugheze, din voiajul 

întreprins în Coloniile Africane Portugheze (Angola). (p.237) 
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27 octombrie 1938, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul Afacerilor Străine al 

României, privind atitudinea premierului Antonio Salazar faţă de 

ultimele evoluţii ale Războiului Civil din Spania. (p.238) 

 

28 octombrie 1938, Lisabona. Adresă a lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul Afacerilor Străine al 

României, privind viitoarele alegeri pentru Adunarea Naţională şi 

Camera Corporativă din Portugalia şi interviul premierului 

Antonio Salazar din „Diario de Noticias―. (p.240) 

 

29 octombrie 1938, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul Afacerilor Străine al 

României, privind chestiunea coloniilor portugheze, statutul şi 

situaţia lor. (p.242) 

 

31 octombrie 1938, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

adresat lui Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul Afacerilor Străine 

al României, privind alegerile pentru Adunarea Naţională a 

Portugaliei. (p.244) 

 

1 ianuarie 1939, Lisabona. Recepţie de Anul Nou oferită corpului 

diplomatic de către președintele Portugaliei, generalul Oscar 

Carmona. În rândul întâi, Lucian Blaga, a cincea persoană de la 

dreapta la stânga. (p.246) 

 



 185 

Februarie 1939, Lisabona. Bal costumat la Legaţia Belgiei. De la 

dreapta la stânga, a cincea persoană este Cornelia Blaga, în costum 

popular românesc. (p.247) 

 

3 februarie 1939, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Grigore Gafencu, ministrul Afacerilor Străine al României, 

având drept temă evoluţia relaţiilor Portugaliei cu Marea Britanie. 

(p.248) 

 

18 februarie 1939, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

privind reflectarea în presa portugheză a evenimentelor din 

Europa Centrală și de Est, adresat ministrului Afacerilor Străine, 

Grigore Gafencu. (p.250) 

 

3 martie 1939, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Grigore Gafencu, ministrul Afacerilor Străine al României, 

privind susţinerea populară a regimului Salazar. (p.252) 

 

25 martie 1939, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Grigore Gafencu, ministrul Afacerilor Străine al României, 

privind reflectarea raporturilor româno-germane în presa 

portugheză. (p.254) 

 

15 aprilie 1939, București. Decretul Regelui Carol al II-lea privind 

încetarea misiunii diplomatice a lui Lucian Blaga ca trimis 

extraordinar și ministru plenipotenţiar al României în Portugalia, 

începând cu data de 1 aprilie 1939. (p.255) 
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Statul de serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Străine al 

diplomatului Lucian Blaga. (p.256) 

 

23 noiembrie 1945. Prima pagina, mss., a conferinţei Nicolae 
Titulescu, susţinută de academicianul Lucian Blaga în 

Transilvania, la Cluj, în sala Colegiului Academic. (p.258) 

 

23 noiembrie 1945. Pagina a doua, text cules, a conferinţei Nicolae 
Titulescu, susţinută de academicianul Lucian Blaga la Cluj, cu 

intervenţii manu propria, aici și pe alte file. (p.259) 

 

Prima monografie dedicată diplomatului Lucian Blaga, realizată de 

istoricul și diplomatul Constantin I. Turcu, și publicată în 1995 de 

prestigioasa Editură Enciclopedică din București. (p.260) 

 

În 1995, prin cele 3 volume ale lucrării Lucian Blaga, Din 
activitatea diplomatică (rapoarte, articole, scrisori, cereri, 
telegrame). Anii 1927–1938, publicată de Editura Eminescu, Pavel 

Ţugui a introdus în circuit public peste 1000 de pagini-document, 

esenţiale pentru cunoașterea operei diplomatice a marelui om de 

cultură. (p.261) 

 

Lucian Blaga a avut în Cornelia Brediceanu-Blaga nu doar o soţie 

exemplară, ci și o colaboratoare de mare profesionalism și de 

deosebită hărnicie. Notaţiile sale, publicate parţial de Dorli Blaga, 

restituie celor de azi, la patru decenii de la punerea lor pe hârtie, 

informaţii de mare interes pentru cunoașterea vieţii și activităţii 

lui Lucian Blaga. (p.262) 

 

Afișul celei de a XXX-a ediţii (7 – 8 mai 2010) a Festivalului 

internaţional „Lucian Blaga―. (p.263) 
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Casa părintească a lui Lucian Blaga din orașul Lancrăm. (p.264) 

 

7 mai 2010, Lancrăm. Moment inaugural al celei de a XXX-a ediţii 

a Festivalului internaţional „Lucian Blaga―, în prezenţa 

oficialităţilor, a organizatorilor, a conferenţiarilor și a publicului. 

(p.265) 

 

7 mai 2010, Lancrăm. Participă la a XXX-a ediţie a Festivalului 

internaţional „Lucian Blaga― – George G. Potra, Ion Floroiu, 

Nicolae Mareș. Fotografie realizată pe treptele intrării în casa 

Lucian Blaga. (p.266) 

 

7 mai 2010, Lancrăm. În curtea reședinţei Blaga. De la stânga la 

dreapta: Alexandru Brad, Constantin Șalapi, George G. Potra, 

Gheorghe Maniu, Ion Floroiu, Nicolae Mareș. (p.267) 

 

7 mai 2010, Lancrăm. Într-o pauză a lucrărilor celei de a XXX-a 

ediţii a Festivalului internaţional „Lucian Blaga―. (p.268) 

 

7 mai 2010, Lancrăm. Mass media transilvăneană înconjoară cu 

interes pe cei care au onorat tribuna Festivalului internaţional 

„Lucian Blaga―. (p.269) 

 

7 mai 2010, Lancrăm. Lucrările Festivalului internaţional „Lucian 

Blaga― au fost urmărite și de elevi de gimnaziu din Sebeș. (p.270) 

 

8 mai 2010, Sebeș. La statuia lui Lucian Blaga din faţa Centrului 

cultural „Lucian Blaga―, gazda unor manifestări din cea de a doua 

zi a Festivalului internaţional „Lucian Blaga―, cea de a XXX-a 

ediţie. (p.271) 
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8 mai 2010, Lancrăm. Îmbrăcaţi în costum popular, aliniaţi de o 

parte și de alta a aleii ce duce la intrarea bisericii din Lancrăm, 

zeci de elevi așteaptă și salută pe cei veniţi la slujba religioasă 

pentru Lucian Blaga. (p.272) 

 

8 mai 2010, Lancrăm. Un sobor de preoţi oficiază o slujbă la 

mormântul lui Lucian Blaga. (p.273) 

 

8 mai 2010, Lancrăm. Flori proaspete pe mormântul lui Lucian 

Blaga în zilele celei de a XXX-a ediţii a Festivalului internaţional 

„Lucian Blaga―. (p.274) 

 

8 mai 2010, Lancrăm. În faţa statuii lui Lucian Blaga. De la stânga 

la dreapta: Nicolae Mareș, George G. Potra, Gheorghe Maniu. 

(p.275) 

 

8 mai 2010, Lancrăm. Participanţi la cea de a XXX-a ediţie a 

Festivalului internaţional „Lucian Blaga―. De la stânga la dreapta: 

Alexandru Popescu, Mugurel Sârbu, Nicolae Mareș, George G. 

Potra, Gheorghe Maniu. (p.276) 

 

Organizatorii celei de a XXX-a ediţii a Festivalului internaţional 

„Lucian Blaga― au onorat pe George G. Potra cu Premiul pentru 

diplomaţie culturală. (p.277) 

 

30 septembrie 2010, București. Pavel Ţugui conferenţiază la casa 

Titulescu despre Lucian Blaga și politica externă a României în 
perioada interbelică. (p.278) 
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26 noiembrie 1920, Viena. Diploma de „Doctor în Filozofie― al 

Universităţii din Viena, titlu ştiinţific obţinut de Lucian Blaga. 
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5 ianuarie 1922, București. Decretul regal prin care Regele 

Ferdinand I al României îl numeşte pe Lucian Blaga, doctor în 

litere, cancelar în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor 

Străine, începând cu data de 1 ianuarie 1922. Documentul este 

contrasemnat de ministrul Afacerilor Străine, Gheorghe Derussi. 



 193 

 
 

14 octombrie 1926, București. Ordin al ministrului Afacerilor 

Străine al României, Ion M. Mitilineu, prin care Lucian Blaga este 

numit, începând cu data de 1 noiembrie 1926, ataşat de presă pe 

lângă Legaţia României la Varşovia. 
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Monumentul realizat de Wacław Szymanowski a fost dezvelit la 16 

noiembrie 1926. Lucian Blaga a participat din partea României la 

dezvelire şi a depus o coroană de flori. Devenită simbol al Poloniei, 

opera a fost distrusă de hitlerişti la 31 mai 1940. După război, 

monumentul a fost reconstituit şi redezvelit la 17 octombrie 1946. 
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Varșovia, Palatul Prezindenţial. Cunoscut și ca Palatul 

Koniecpolski, din 1919 a fost sediul guvernului polonez. În 

timpul ocupaţiei germane din cel Al Doilea Război Mondial 

a fost folosit de Comandamentul German și a supravieţuit 

intact revoltei din 1944. După război a redevenit sediul 

guvernului polonez. 
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7 decembrie 1926, Varșovia. Raport al diplomatului Lucian Blaga, 

ataşat de presă la Legaţia României la Varşovia, privind piedicile şi 

impedimentele întâmpinate în activitatea sa, adresat directorului 

Direcţiei Presă din Ministerul Afacerilor Străine al României. 
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Anii ’20, Praga. Privire generală, având în centru Hradul, 

reședinţă a vechilor regi și a președintelui Republicii. 
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3 noiembrie 1927, București. Scrisoare prin care conducerea 

Ministerului Afacerilor Străine – sub semnătura lui Dimitrie I. 

Ghika – comunică lui Lucian Blaga transferarea de la Legaţia 

României la Varșovia la Legaţia României de la Praga, în calitate 

de atașat de presă. 
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16 noiembrie 1927, Varșovia. Scrisoare prin care Carol C. Davilla, 

trimis extraordinar și ministru plenipotenţiar al României la 

Varșovia, informează pe Nicolae Filodor, trimis extraordinar și 

ministru plenipotenţiar al României la Praga, că Regele Ferdinand 

a conferit lui Lucian Blaga Ordinul Steaua României, în gradul de 

Cavaler. 
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Berna, Palatul Federal al Elveţiei (Bundeshaus).  
Lucian Blaga a îndeplinit funcţia de secretar de presă 

în cadrul Legaţiei României din capitala Elveţiei în 

perioada aprilie 1928 – octombrie 1932. 
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7 ianuarie 1931, Berna. Raport privind reflectarea României în 

presa elveţiană, întocmit de Lucian Blaga, secretar de presă la 

Legaţia României la Berna, adresat lui Eugen Filotti, director al 

Direcţiei Presei şi Informaţiilor din Ministerul Afacerilor Străine. 
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August 1933, Bad Gastein. Lucian Blaga în timpul unui 

sejur petrecut alături de Nicolae Titulescu. 
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August 1933, Bad Gastein. Trei apropiaţi colaboratori 

ai lui Nicolae Titulescu. De la stânga la dreapta: Ştefan 

Neniţescu, consilier în Direcţia Presei din Ministerul 

Afacerilor Străine; Lucian Blaga; Savel Rădulescu, 

subsecretar de Stat în Ministerul Afacerilor Străine. 
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8 octombrie 1933, Viena. Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor 

Străine, în trecere prin capitala Austriei, în compania membrilor 

Legaţiei. În rândul din faţă, Nicolae Titulescu cu Caius 

Brediceanu, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar; în 

rândul din spate, Raoul Bossy, consilier de legaţie; Lucian Blaga, 

consilier de presă; Nicolae Raicoviceanu, consilier juridic cu 

rangul de ministru plenipotenţiar cls. II, secretar personal al lui 

Nicolae Titulescu. 

 



 207 

 
 

[Toamna 1933–1934], Semmering. Într-un moment de relaxare, 

bine dispuse, familiile Brediceanu şi Blaga. În rândul întâi, de la 

stânga la dreapta: Lucian Blaga, Ana Dorica (Dorli) Blaga, Cornelia 

Blaga, Mihai Brediceanu (fiul lui Tiberiu Brediceanu), Caius 

Brediceanu jr.; în rândul al doilea, de la stânga la dreapta: Tiberiu 

Brediceanu, Caius Brediceanu. 
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1934, Pötzleinsdorf. Cumnaţi, dar şi colaboratori. Caius 

Brediceanu (în picioare), Lucian Blaga (şezând). 
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1934, Pötzleinsdorf. Scenă tandră de familie: Cornelia 

Blaga, Lucian Blaga, Ana Dorica (Dorli) Blaga. 
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21 mai 1935, Viena. Nicolae Titulescu la o nouă 

despărţire de colaboratori şi prieteni, gata de drum 

spre alte orizonturi de întâlniri şi negocieri. 
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Clădirea Ambasadei României la Viena. 
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Placă omagială pe clădirea în care a locuit 

Lucian Blaga la Viena în anii 1932 – 1935. 
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8 octombrie 1935, Viena. Buletinul săptămânal al presei din 

Austria, alcătuit de Lucian Blaga, consilier de presă la  

Legaţia României din Viena, adresat lui Ion Dragu, director al 

Direcţiei Presei şi Informaţiilor din Ministerul Afacerilor Străine. 
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8 ianuarie 1938, București. Ordin al președintelui Consiliului de 

Miniștri, al ministrului Afacerilor Străine ad-interim, semnat de 

Octavian Goga, prin care i se fixau lui Lucian Blaga atribuţiile şi 

împuternicirile, în calitatea sa oficială de subsecretar de Stat în 

Ministerul Afacerilor Străine. 
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11 martie 1938, București. Decretul Regelui Carol al II-lea al 

României prin care Lucian Blaga este numit, începând cu 1 aprilie 

1938, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la 

Lisabona. 
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20 mai 1938, Lisabona. Raportul lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

adresat ministrului Afacerilor Străine al României, Nicolae 

Petrescu-Comnen, privind prezentarea scrisorilor de acreditare 

generalului Oscar Carmona, preşedintele Republicii Portugheze. 
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18 mai 1938, Lisabona. Textul discursului lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

rostit la prezentarea scrisorilor de acreditare preşedintelui 

Republicii Portugheze, generalul Oscar Carmona. 
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18 mai 1938, Lisabona. Textul discursului generalului Oscar 

Carmona, preşedintele Republicii Portugheze, rostit la primirea 

scrisorilor de acreditare ale lui Lucian Blaga, trimis extraordinar şi 

ministru plenipotenţiar al României la Lisabona. 
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18 mai 1938, Lisabona. Articolul Noul ministrul al României 
prezintă scrisorile de acreditare preşedintelui Republicii, apărut în 

publicaţia „Diario de Lisboa―. 
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Iunie 1938, Lisabona. Lucian Blaga alături de generalul Virgil I. 

Bădulescu și comandantul Teofil Sidorovici. 



 228 

 
 

1 iunie 1938, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul Afacerilor Străine al 

României, privind festivităţile prilejuite de cel de al XII-lea an al 

„Revoluţiei Naţionale―. 
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27 iunie 1938, Almourol. Lucian Blaga și Oliveira Salazar la 

recepţia oferită la castelul Almourol de prim-ministrul Portugaliei, 

pentru diplomaţii acreditaţi la Lisabona. 
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3 septembrie 1938, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

adresat lui Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul Afacerilor Străine 

al României, privind întoarcerea în ţară a generalului Oscar 

Carmona, preşedintele Republicii Portugheze, din voiajul 

întreprins în Coloniile Africane Portugheze (Angola). 
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27 octombrie 1938, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul Afacerilor Străine al 

României, privind atitudinea premierului Antonio Salazar faţă de 

ultimele evoluţii ale Războiului Civil din Spania. 
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28 octombrie 1938, Lisabona. Adresă a lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul Afacerilor Străine al 

României, privind viitoarele alegeri pentru Adunarea Naţională şi



 241 

  
 

Camera Corporativă din Portugalia şi interviul premierului 

Antonio Salazar din „Diario de Noticias―. 
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29 octombrie 1938, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul Afacerilor Străine al 

României, privind chestiunea coloniilor portugheze, statutul şi 

situaţia lor. 
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31 octombrie 1938, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

adresat lui Nicolae Petrescu-Comnen, ministrul Afacerilor Străine 

al României, privind alegerile pentru Adunarea Naţională a 

Portugaliei. 
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3 februarie 1939, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Grigore Gafencu, ministrul Afacerilor Străine al României, 

având drept temă evoluţia relaţiilor Portugaliei cu Marea Britanie. 
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18 februarie 1939, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

privind reflectarea în presa portugheză a evenimentelor din 

Europa Centrală și de Est, adresat ministrului Afacerilor Străine, 

Grigore Gafencu. 
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3 martie 1939, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Grigore Gafencu, ministrul Afacerilor Străine al României, 

privind susţinerea populară a regimului Salazar. 
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25 martie 1939, Lisabona. Raport al lui Lucian Blaga, trimis 

extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Lisabona, 

către Grigore Gafencu, ministrul Afacerilor Străine al României, 

privind reflectarea raporturilor româno-germane în presa 

portugheză. 
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15 aprilie 1939, București. Decretul Regelui Carol al II-lea privind 

încetarea misiunii diplomatice a lui Lucian Blaga ca trimis 

extraordinar și ministru plenipotenţiar al României în Portugalia, 

începând cu data de 1 aprilie 1939. 
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Statul de serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Străine al 

diplomatului Lucian Blaga. 
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23 noiembrie 1945. Prima pagina, mss., a conferinţei Nicolae 
Titulescu, susţinută de academicianul Lucian Blaga în 

Transilvania, la Cluj, în sala Colegiului Academic. 
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23 noiembrie 1945. Pagina a doua, text cules, a conferinţei 

Nicolae Titulescu, susţinută de academicianul Lucian Blaga la 

Cluj, cu intervenţii manu propria, aici și pe alte file. 
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Prima monografie dedicată diplomatului Lucian Blaga, realizată 

de istoricul și diplomatul Constantin I. Turcu, și publicată în 

1995 de prestigioasa Editură Enciclopedică din București. 
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În 1995, prin cele 3 volume ale lucrării Lucian Blaga,  
Din activitatea diplomatică (rapoarte, articole, scrisori, cereri, 
telegrame). Anii 1927–1938, publicată de Editura Eminescu, 

Pavel Ţugui a introdus în circuit public peste 1000 de pagini-

document, esenţiale pentru cunoașterea operei diplomatice a 

marelui om de cultură. 
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Lucian Blaga a avut în Cornelia Brediceanu-Blaga nu doar o 

soţie exemplară, ci și o colaboratoare de mare profesionalism și 

de deosebită hărnicie. Notaţiile sale, publicate parţial de Dorli 

Blaga, restituie celor de azi, la patru decenii de la punerea lor 

pe hârtie, informaţii de mare interes pentru cunoașterea vieţii 

și activităţii lui Lucian Blaga. 
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Afișul celei de a XXX-a ediţii (7 – 8 mai 2010) a 

Festivalului internaţional „Lucian Blaga― 

 

 



 264 

 
 

Casa părintească a lui Lucian Blaga din orașul Lancrăm. 
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7 mai 2010, Lancrăm. Moment inaugural al celei de a XXX-a ediţii 

a Festivalului internaţional „Lucian Blaga―, în prezenţa 

oficialităţilor, a organizatorilor, a conferenţiarilor și a publicului. 
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7 mai 2010, Lancrăm. Participă la a XXX-a ediţie a Festivalului 

internaţional „Lucian Blaga― – George G. Potra, Ion Floroiu, 

Nicolae Mareș. Fotografie realizată pe treptele intrării în casa 

Lucian Blaga. 
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7 mai 2010, Lancrăm. În curtea reședinţei Blaga. De la stânga la 

dreapta: Alexandru Brad, Constantin Șalapi, George G. Potra, 

Gheorghe Maniu, Ion Floroiu, Nicolae Mareș. 
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7 mai 2010, Lancrăm. Într-o pauză a lucrărilor celei de a XXX-a 

ediţii a Festivalului internaţional „Lucian Blaga―. 
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7 mai 2010, Lancrăm. Mass media transilvăneană înconjoară cu 

interes pe cei care au onorat tribuna Festivalului internaţional 

„Lucian Blaga―. 
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7 mai 2010, Lancrăm. Lucrările Festivalului internaţional „Lucian 

Blaga― au fost urmărite și de elevi de gimnaziu din Sebeș. 
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8 mai 2010, Sebeș. La statuia lui Lucian Blaga din faţa Centrului 

cultural „Lucian Blaga―, gazda unor manifestări din cea de a doua 

zi a Festivalului internaţional „Lucian Blaga―, cea de a XXX-a 

ediţie. 
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8 mai 2010, Lancrăm. Îmbrăcaţi în costum popular, aliniaţi de o 

parte și de alta a aleii ce duce la intrarea bisericii din Lancrăm, 

zeci de elevi așteaptă și salută pe cei veniţi la slujba religioasă 

pentru Lucian Blaga. 
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8 mai 2010, Lancrăm. Un sobor de preoţi oficiază o slujbă 

la mormântul lui Lucian Blaga. 
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8 mai 2010, Lancrăm. Flori proaspete pe mormântul lui Lucian 

Blaga în zilele celei de a XXX-a ediţii a Festivalului internaţional 

„Lucian Blaga―. 
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8 mai 2010, Lancrăm. În faţa statuii lui Lucian Blaga. De la stânga 

la dreapta: Nicolae Mareș, George G. Potra, Gheorghe Maniu. 
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8 mai 2010, Lancrăm. Participanţi la cea de a XXX-a ediţie a 

Festivalului internaţional „Lucian Blaga―. De la stânga la dreapta: 

Alexandru Popescu, Mugurel Sârbu, Nicolae Mareș, George G. 

Potra, Gheorghe Maniu. 
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Organizatorii celei de a XXX-a ediţii a Festivalului 

internaţional „Lucian Blaga― au onorat pe George G. Potra 

cu Premiul pentru diplomaţie culturală. 
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30 septembrie 2010, București. Pavel Ţugui conferenţiază 

la casa Titulescu despre Lucian Blaga și politica externă a 
României în perioada interbelică. 
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