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Nicolae Titulescu în Statele Unite ale Americii şi Canada. 
Repere ale unui itinerar politico-diplomatic. 1 

 
de George G. Potra 

 
Apelând la Însemnările zilnice2 ale lui Nicolae Titulescu din anii 1925 şi 1926, 

segment important al perioadei în care îndeplinea mandatul de trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar al României la Londra; la ştirile şi informaţiile din presa 
americană, ca şi la diverse documentare puse la dispoziţia noastră, în 2002, de 
Biblioteca Congresului SUA şi, în fine, la unele dosare din Arhiva Diplomatică a 
Ministerului Afacerilor Externe de la Bucureşti, suntem astăzi în măsură să prezentăm3, 
în date esenţiale, vizita întreprinsă de Nicolae Titulescu în Statele Unite ale Americii şi 
Canada în noiembrie 1925–ianuarie 1926. 

 
Caracterul şi scopul vizitei 
 
Vizita s-a înscris în aria demersurilor politico-diplomatice, având un caracter 

oficial. 
Nicolae Titulescu s-a deplasat în cele două ţări, Statele Unite ale Americii şi 

Canada, pentru a negocia şi a reglementa datoriile de război ale României, pentru a avea 
schimburi de păreri în probleme de interes bilateral, cu factori oficiali din cele două ţări, 
pentru a stabili contacte cu personalităţi din lumea bancară, universitară, cu lideri ai 
unor comunităţi etnice sau religioase, dar şi pentru a cunoaşte direct unele din 
comunităţile româneşti din cele două ţări nord-americane. 

 
Durata vizitei 
 
Vizita a început la 6 noiembrie 1925 şi s-a încheiat la 9 ianuarie 1926. 
 
Desfăşurarea temporală şi geografică a vizitei 
 
New York (6 noiembrie 1925); Washington (6 noiembrie–12 decembrie 1925); 

New York (12 decembrie–26 decembrie 1925); Ottawa (27–28 decembrie 1925); 
Montreal (28–30 decembrie 1925); Detroit (30 decembrie 1925–1 ianuarie 1926); 
Cleveland (1–3 ianuarie 1926); Buffallo (3–5 ianuarie 1926); New York (5–9 ianuarie 
1926).4 

 
Delegaţia română în America 
 
Profesionalism şi experienţă 
 
Nicolae Titulescu a fost ales în fruntea acestei delegaţii pentru mai multe raţiuni.  
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Avea autoritatea unui universitar educat în una din cele mai reputate universităţi 
europene, dobândind o pregătire solidă în ştiinţe juridice, politice şi economico-
financiare, însuma experienţa omului politic (ca deputat şi membru al guvernului român 
în două rânduri, titular la Ministerul Finanţelor) cu aceea de diplomat la Londra, în 
epicentrul lumii financiare europene, unde i s-a încredinţat de către Bucureşti şi 
rezolvarea problemei datoriilor de război ale României faţă de Marea Britanie, dar şi 
reprezentarea ţării noastre la conferinţe economice şi financiare internaţionale. 

Încă din timpul Primului Război Mondial şi imediat după aceea, aflat în emigraţie 
în Franţa, acţionând ca membru proeminent al Consiliului Naţional al Unităţii Române, 
Nicolae Titulescu a desfăşurat o intensă activitate publică (interviuri, articole, conferinţe, 
mitinguri cu cercuri politice, diplomatice, ziaristice ş.a.). 

Predecesorii săi nu se impuseseră prin prestaţie în negocierile româno-
americane privind lichidarea datoriilor de război. Nici Anton Bibescu, trimis extraordinar 
şi ministru plenipotenţiar al României la Washington, nici Eftimie Antonescu5 şi 
Constantin Antoniade6, care conduseseră misiuni exploratorii în SUA, în 1922, nu au 
confirmat nici pentru guvernanţii de la Bucureşti şi nici pentru gazdele lor americane. 

La 28 februarie 1919, la Restaurantul Laurent din Paris, a avut loc reuniunea 
amicală româno-americană, la care au luat parte lideri ai emigraţiei române, figuri 
importante ale mass-mediei americane. Cu această ocazie, au rostit discursuri Take 
Ionescu, Nicolae Titulescu, Vasile Lucaciu, Aristide Blank, dr. Nicolae Lupu.  

E de precizat că la această întâlnire au fost prezenţi câţiva membri ai delegaţiei 
Statelor Unite ale Americii la Conferinţa de Pace de la Paris şi un număr apreciabil de 
ziarişti de la „Newark Evening News“, „Associated Press“, „Associated Newspaper“. 
„New York Herald“, „New York Evening Mail“, „New York Sun“, „Brooklyn Eagle“, 
„Chicago Tribune“, „Universal Service“, „Every Body’s Magazine“ ş.a.m.d. 

Am decupat din discursul lui Nicolae Titulescu câteva paragrafe, mai mult decât 
sugestive, pentru percepţia sa privind rolul Statelor Unite ale Americii în desfăşurarea şi 
încheierea ostilităţilor Primului Război Mondial şi în adoptarea deciziilor consacrate prin 
tratate de pace:  

„Da, în afara victoriei, în afara Cartei umanitare care va fi pacea viitoare, în afară 
de garanţiile împotriva reluării posibile a războiului, ceea ce naţiunile mici datorează mai 
ales Americii, se adaugă egalitatea în materie de drept într-o lume nouă şi mijloacele 
materiale capabile să o impună. 

România este cu adevărat îndreptăţită să aprecieze darul care i se face.  
Să ieşi victorioasă dintr-un război zdrobitor, după ce te-ai aflat atât de aproape 

de pragul catastrofei totale, ce uşurare! Să te uneşti cu Transilvania, leagănul rasei 
noastre, speranţă a unei primăveri a gloriei şi înţelepciunii, ce bucurie! Să vezi 
alăturându-ni-se Basarabia, cadet al celor două Alsacii ale noastre, în acelaşi timp cu 
sora mai mare, atunci când se credea că va trebui să mai aşteptăm, înainte ca ea să-şi 
reia locul în cămin, ce vis! 

Dar să ştii că de acum înainte niciun duşman nu va putea să ameninţe o ţară 
izolată, să simţim, noi, parii ale istoriei, bătuţi de vânturi, victime prea uşoare ale unor 
vecini prea puternici, având parte, timp de secole, de lovituri şi nedreptăţi, dar mândri 
totuşi şi plini de încredere, să simţim că nicio persoană nu ne va mai putea atinge în 
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viitor, fără ca lumea întreagă să se pună în mişcare, fără ca drapelul sacru al Americii să 
se amestece cu culorile noastre naţionale, aceasta, domnilor, depăşeşte toate visurile 
noastre, aceasta sfidează exprimarea, aceasta semnifică, pur şi simplu, să dai muritorilor 
o trăire dumnezeiască!  

Pentru a ne fi făcut să întrevedem cerul albastru deasupra negurii compacte a 
bătăliilor şi pentru a ne fi dat securitate în fericire, pentru a ne fi dat certitudinea de a 
putea, în fine, realiza misiunea istorică care clocoteşte în venele noastre, vă asigurăm că 
de acum înainte în marea noastră patrie nu va ieşi din buzele noastre strigătul Trăiască 
România fără ca buzele noastre să nu dorească să adauge mecanic cuvintele Trăiască 
America!“.7 

 
Faţă în faţă cu ziariştii americani 
 
Ca om politic şi diplomat, ca deputat şi ca ministru de Finanţe şi de Externe, în 

mai multe rânduri, ca reprezentant al României la Societatea Naţiunilor, ca şef al 
delegaţiilor ţării noastre la mari reuniuni internaţionale pe probleme politice, 
economice, financiare, pe probleme de securitate, dezarmare şi cooperarea ş.a., Nicolae 
Titulescu a stabilit şi întreţinut relaţii profunde şi statornice în media internaţională. 

Dacă principalii interlocutori de presă proveneau din Europa, nu este mai puţin 
adevărat că el a răspuns pozitiv solicitărilor marilor publicaţii americane, că s-a 
întreţinut cordial cu trimişi ai acestora. 

Dincolo de răspunsurile concrete şi substanţiale la întrebările cele mai delicate, 
unele profund dezagreabile, Nicolae Titulescu a pledat pentru mari idei, pentru noi 
construcţii de securitate şi cooperare, punând în relief inteligenţă, responsabilitate, 
dorinţa naţiunii române de pace şi conlucrare, vocaţia sa constructivă, disponibilitatea 
pentru şi implicarea în formule de largă deschidere, de interes universal. 

La 11 septembrie 1925, Nicolae Titulescu s-a întâlnit la Geneva cu un grup de 
jurnalişti americani. Discursul rostit cu această ocazie ni se pare semnificativ pentru 
inteligenţa şi sinceritatea cu care a pledat pentru relaţiile româno-americane, 
sublinierile fiind menite să lărgească camera sa de rezonanţă în mediile americane în 
perspectiva negocierilor de la Washington. 

„Domnul Hudson a avut amabilitatea să mă invite azi printre dumneavoastră şi 
pentru aceasta doresc să îi mulţumesc în mod oficial, dar ca să fiu sincer, dânsul m-a pus 
într-o situaţie foarte dificilă.  

Trebuie să ţin un discurs în limba engleză în faţa americanilor…  
Ei bine, dacă nu vorbesc limba engleză, ci doar o învăţ, nu vorbesc absolut deloc 

americana… Ce să fac?… Cred că voi continua cu curaj şi când urechile dumneavoastră 
nu vor fi în stare să mă urmărească, inimile vă vor veni în ajutor pentru a complete ceea 
ce nu aţi înţeles.  

Dar faptul că trebuie să vorbesc în englezeşte nu este singura dificultate; este şi 
faptul că s-ar putea să nu fiu în stare să vă spun lucruri care să vă intereseze.  

Ei bine, atunci permiteţi-mi să vă spun pur şi simplu ce am simţit când mi-am dat 
seama că urma să vă întâlnesc.  
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Un om este un om, indiferent din ce parte a lumii provine şi ceea ce simte va 
trebui să fie mai interesant decât opiniile pe care ar putea fi autorizat să le 
împărtăşească despre alţii. 

Primul meu simţământ, când mi-am dat seama că urma să vin în contact cu 
reprezentanţi ai elitei Statelor Unite, a fost de gratitudine, de profundă gratitudine. 

Nu veţi şti niciodată măsura în care aşa-numitele naţiuni mici îşi dau seama cât 
de mult datorează Statelor Unite, din punctul de vedere al unităţii lor naţionale, a căror 
unitate le este necesar, înainte ca orice grup de oameni să poată da colectivităţii de 
popoare contribuţia sa specifică de cultură şi civilizaţie. 

Să ştiţi, domnilor, că cele 18 milioane de români, chemaţi în sfârşit de noile 
tratate să ducă o viaţă liberă între frontierele lor naturale, sunt toţi conştienţi cât de 
mult datorează Americii, atât pentru marile şi dezinteresatele sacrificii făcute de ea în 
timpul Războiului, cât şi pentru proclamarea principiilor autodeterminării, pe care doar 
ea le poate justifica din punct de vedere moral în timpul acelei crime fără egal pe care o 
numim Război.  

Urâm Războiul… Toţi ne dăm seama că, dacă suferinţele impuse Umanităţii în 
timpul anilor lungi de Război vor fi din nou soarta noastră, va fi sfârşitul unei ordini a 
lucrurilor pe care o cunoaştem şi începutul dezordinii, sau al unei ordini a lucrurilor pe 
care nu putem să o prevedem şi pe care, de aceea, nu putem să o preferăm. Trebuie 
organizată o mare campanie pentru a preîntâmpina Războiul. Şi, domnilor, în acest 
război moral împotriva războiului material, puteţi conta pe români ca pe cei mai 
credincioşi soldaţi.  

Şi aşa, pentru ca să nu credeţi că sunt pur şi simplu un idealist prin ceea ce spun, 
şi că aş face rezerve mentale, vă voi oferi dovada concretă a sincerităţii sentimentelor 
noastre.  

Suntem un popor mulţumit. Solicitările noastre au fost satisfăcute; nu avem 
niciun fel de pretenţii de făcut. Dimpotrivă, energia noastră, mulţi ani de aici înainte, va 
fi absorbită acasă de consolidarea ţării noastre al cărei popor timp de o mie de ani a fost 
dezmembrat. 

Ştim că pentru noi Războiul înseamnă riscuri şi că pentru noi nu este nimic de 
câştigat prin el. Mişcarea mondială pentru Pace este de aceea salutată de toţi românii. 
Aţi putea spune că acesta este pur şi simplu egoism din partea noastră, dar dacă este 
aşa, este un egoism sănătos, pentru că se confundă cu idealismul pur.  

De aceea, faptul că America a intervenit pentru a rezolva chestiunea Reparaţiilor, 
care timp de ani de zile agitase Europa, faptul că America a declarat de nenumărate ori 
că interesul ei este doar al unei Europe care a găsit ea însăşi formula unei păci interne, 
necesitatea de a găsi sisteme de a rezolva în mod amiabil toate conflictele între 
popoare, toate acestea, domnilor, sunt salutate în modul cel mal larg şi mai generos de 
către poporul român.  

Mulţumită Statelor Unite, pacea domneşte pe noul continent; buna lor influenţă 
nu poate fi simţită în bătrâna noastră Europă. Şi aşa vedeţi de ce primul meu sentiment 
când mi-am dat seama că vă voi întâlni a fost un sentiment de gratitudine.  

Al doilea sentiment la ideea de a mă întâlni cu dumneavoastră a fost un 
sentiment de satisfacţie. Aveţi o concepţie a angajamentelor internaţionale care 
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coincide în mod absolut cu a noastră. Nu trebuie să uitaţi, domnilor, că lumea 
proprietăţii individuale  şi obligaţia cuvântului dat, se sfârşesc în Sud-Estul Europei la 
graniţele României. De dincolo de aceste frontiere ne vin în fiecare clipă, sub forma unor 
vagi idealuri umanitare, sugestii care semnifică abdicarea pur şi simplu a conceperii de 
cum ar trebui să fie viaţa.  

Şi de aceea, atunci când vine la noi de dincolo de Ocean, exprimată cu putere, 
dar şi cu amabilitate, rememorarea principiului că un angajament internaţional trebuie 
să fie respectat, sau civilizaţia va înceta să existe, departe de a lua în nume de rău o 
astfel de rememorare, ne simţim întăriţi în faţa dezordinii şi departe de a vă considera 
doar simpli creditori financiari, simţim nevoia de a vă spune că sunteţi fraţii noştri în 
aceiaşi concepţie.  

Probabil că va trebui să spun în curând la Washington, oficial, în numele 
guvernului român, ceea ce v-am spus dumneavoastră prieteneşte.  

România, al cărei teritoriu a fost devastat de inamic şi ocupat de trupele lui, timp 
de şapte ani a făcut faţă singură nevoilor urgente de consolidare financiară, şi eu, în 
calitate de fost ministru de Finanţe, ştiu foarte bine cât de presante erau acele nevoi. 

În timpul acestor şapte ani, România nu a putut lua în considerare plata 
datoriilor de război către Aliaţii ei; astăzi cu consolidarea financiară internă continuată, 
România simte că sarcina ei morală o obligă să se adreseze statelor ei creditoare şi să le 
spună: «Nu ne-am uitat obligaţiile, să le lichidăm cât se poate de bine în interesul nostru 
comun».  

România nu putea întreprinde astfel de negocieri până când situaţia ei nu-i 
permitea să vorbească cu toţi creditorii. Datoria noastră faţă de America este mult mai 
mică decât alte datorii de război ale noastre. Pentru acest motiv, guvernul român nu a 
put să lichideze datoria noastră către voi. Tratamentul pari passu8 ne-ar fi făcut pe loc 
datori pentru sume pe care nu le puteam plăti.  

Dar astăzi, cred că putem vorbi despre acest subiect. Cred că voi putea să spun 
pe scurt în numele guvernului meu: «Suntem cu toţi datori Americii pentru toţi dolarii 
pe care ni i-a dat; intenţionăm să plătim tot ceea ce datorăm; intenţionăm să-i remitem 
an de an pe toţi cei care putem, nu ne îndoim că bunăvoinţa noastră va concilia 
obligaţiile noastre cu posibilităţile capacităţii noastre de plată». 

Şi în ziua în care vom ajunge la o înţelegere, ne vom simţi satisfăcuţi, nu pentru 
că ne-am respectat angajamentele, ceea ce nu este decât normal, ci pentru că vom simţi 
că procedând astfel am consolidat printr-un nou act concepţiile care sunt baza însăşi a 
vieţii noastre. 

Dar dacă al doilea sentiment al meu la ideea de a mă întâlni cu dumneavoastră a 
fost de satisfacţie, trebuie să vă spun că cel de-al treilea a fost de regret: 

Iubesc Societatea Naţiunilor; oricare ar fi criticile pe care unii i le pot aduce, 
Societatea Naţiunilor este cel mai puternic instrument de înţelegere internaţională pe 
care l-a cunoscut Lumea. Şi permiteţi-mi să vă spun cu toată sinceritatea, regret că 
sunteţi absenţi de la Geneva.  

Acesta e un simplu simţământ personal, pentru că nu voi îndrăzni niciodată să-mi 
exprim o părere despre ceea ce faceţi şi credeţi că ar trebui să faceţi. Sunteţi singurii 
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judecători şi stăpânii faptelor voastre. Interesele  americane nu pot fi înţelese decât de 
americani. 

Dar toate acestea nu mă pot opri să vă spun: «Regret că nu sunteţi aici, în 
propria voastră casă, în acest edificiu ridicat de preşedintele Wilson, unde speranţele de 
o nouă viaţă îşi găsesc adăpost». 

Avem nevoie de Pace. Dar Pacea nu este un lucru în sine. Pacea este o idee. 
Pentru a avea Pace, trebuie să credem în Pace, pentru a avea Pace trebuie să ne 
pătrundem de Pace.  

Şi pentru aceasta sunt necesare două condiţii. 
În primul rând, învingătorii trebuie să uite ura, trebuie să-şi dea seama că dacă 

toţi suferă de pe urma războiului, învinşii nu au acel anestezic pentru necazurile lor pe 
care oamenii îl numesc Victorie. 

Şi apoi, este nevoie ca toate popoarele să se amestece, să se vadă unele pe 
altele, să vorbească unele cu altele, să discute faţă în faţă interesele lor comune.  

Mulţumită eforturilor unui mare american, avem instrumentul necesar să facem 
această muncă uriaşă de a aduna popoarele şi rasele din diferite ţări şi cu diferite opinii. 

Voi nu sunteţi acolo. Dar sunteţi acolo cu toate acestea. Când la Geneva mă 
gândesc la America, am impresia unei lămpi care îmi luminează masa de lucru. Mi-ar 
plăcea să o trag lângă hârtia pe care scriu. Nu pot, pentru că lampa este imobilă. Dar 
ceea ce are importanţă: îmi continui lucrul pentru că lumina este suficient de 
strălucitoare. 

Aceste sunt impresiile pe care le-am avut când am primit invitaţia domnului 
Hudson. 

Împărtăşindu-vi-le, observ că mi-am ţinut discursul.  
Nu mai am altceva de adăugat.“9 
La sosirea în vizita pe continentul american, Nicolae Titulescu, în calitate de 

preşedinte al Comisiei române pentru negocierea datoriilor de război ale României faţă 
de Statele Unite ale Americii, a fost însoţit, ca membri ai delegaţiei, de: Eftimie 
Antonescu; Emil Giuan; Victor Slăvescu; Dimitrie Ciotori; Victor Bădulescu; Savel 
Rădulescu.10 

Catherine Titulescu s-a aflat alături de soţul ei pe parcursul întregii vizite. 
În diferite momente ale negocierilor avute în SUA, delegaţiei sosite în SUA i s-au 

adăugat alţi oficiali români, lucrând la Legaţia română de la Washington sau la consulate 
ale României din unele oraşe nord-americane. Se impune precizat, de asemenea, că 
după terminarea negocierilor la Washington, o parte din delegaţie s-a întors în ţară după 
o scurtă trecere prin New York. 

 
Acoperirea cheltuielilor 
 
Duşmanii din ţară şi străinătate l-au calomniat pe Nicolae Titulescu în diverse 

feluri şi în nenumărate rânduri.11 
Cheltuirea fără măsură şi fără ruşine a banului public a fost un cal de bătaie. 
Alegaţii de acest fel n-au lipsit nici în legătură cu vizita întreprinsă în Statele 

Unite ale Americii şi Canada. 



 7 

Nicolae Titulescu s-a apărat cu statornicie şi promptitudine de fiecare dată, 
probând cu acte – făcute public de fiecare dată – toate cheltuielile implicate de 
deplasări în străinătate, negocieri, tratative, conferinţe internaţionale, acţiuni 
protocolare ş.a.12 

Referindu-se, în mod expres, la vizita în SUA, Nicolae Titulescu preciza peste mai 
mult de un deceniu: 

„În 1925, când am fost în America, însărcinat cu consolidarea datoriilor de război, 
dl Vintilă Brătianu, ministru de Finanţe, mirat că Comisiunea nu cere peste prima remisă 
altă sumă pentru prelungirea misiunii noastre, care a depăşit în timp previziunile, mi-a 
telegrafiat textual: «Cu ce trăiţi*?+». Răspunsul meu a fost că ambiţia Comisiunii e să 
aducă înapoi o parte din suma trimisă. 

Ştiu bine că legenda vrea ca Vintilă Brătianu să nu-mi fi refuzat niciodată nimic. 
Realitatea a fost alta: stima şi afecţiunea pe care Vintilă Brătianu mi-a arătat-o 

întotdeauna, cu toate că nu eram membru al partidului său, se baza tocmai pe faptul că 
el n-a primit niciodată de la mine o cerere pentru o sumă oricât de mică care ar fi 
depăşit previziunile bugetare.“13 

Iată ce nota Nicolae Titulescu la cinci săptămâni după sosirea la Washington: 
„Numărat puţinii bani cu care am rămas. Am făcut toate sforţările să ies cât mai ieftin. 
Am dus o viaţă aşa de simplă. Dar costă America mult. Apoi *indescifrabil+, telegramele. 
Totuşi cred că vom fi misiunea cea mai ieftină ce a avut statul român“.14 

 
Somaţii repetate. Preliminarii pregătitoare 
 
Guvernele României din anii ’20 ai secolului XX au fost confruntate cu spinoasa 

problemă a lichidării datoriilor statului român faţă de statul american.15 
România a acumulat faţă de SUA datorii de ordin civil (23.209.819 dolari) şi de 

ordin militar (12.922.675 dolari), adică un total de 36.128.494 dolari, la care se adăugau 
dobânzi.16 

Condiţiile rambursării acestui credit nu au putut fi rambursate dată fiind situaţia 
economică-financiară grea a României de după război. 

Amânarea plăţilor a dus la mărirea dobânzilor acumulate, sporind atât 
dificultatea achitării datoriilor, cât şi înmulţirea demersurilor Administraţiei de la 
Washington, nemulţumită de unele măsuri economico-financiare luate la Bucureşti, în 
anii 1922–1924, ca de atitudinea adoptată în problema reglementării datoriilor de 
război ale României faţă de Statele Unite ale Americii. 

La 9 februarie 1922, printr-o lege a Congresului SUA, s-a constituit Comisia 
pentru Datoriile Externe din Primul Război Mondial (World War Foreign Debt 
Commission), având drept sarcină ca în trei ani să consolideze pe o perioadă de 25 de 
ani, cu o dobândă de minimum 4,25%, datoriile de război către SUA ale ţărilor debitoare, 
printre care şi România.17 

Guvernul american a urmărit modul cum a operat Guvernul României în 
problemele concrete ale datoriilor faţă de alte state, fiind atent ca nu cumva 
aranjamentele convenite cu terţi să nu plaseze alţi creditori ai României într-o poziţie 
mai favorabilă decât Guvernul Statelor Unite ale Americii. 
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Delegaţiile de experţi financiari români trimise în SUA au fost considerate ca 
având un caracter exploratoriu, dacă nu chiar dilatoriu, în problema datoriilor de război. 

Faptul că abordarea guvernanţilor de la Bucureşti nu a coincis cu perspectiva 
Administraţiei de la Washington nu justifică suspiciunea de rea-credinţă la adresa 
României. 

Strategia şi tactica în această problemă nu pot fi înţelese printr-o analiză şi o 
judecată simplificatoare, impunând plasarea lor într-un larg context politic şi 
economico-financiar european. 

La 10 iulie 1924, Peter A. Jay, ministrul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, îi 
adresa lui I.G. Duca, ministrul de Externe al României, o scrisoare ale cărei consideraţii şi 
evaluări au generat serioase îngrijorări la nivelul cercurilor guvernamentale româneşti:  

„Domnule ministru, 
Am onoarea de a informa pe Excelenţa Voastră că tocmai am primit din partea 

guvernului meu instrucţiuni să mă reîntorc la Washington pentru a fi consultat de către 
Departamentul de Stat asupra atitudinii guvernului român vizavi de interesele 
americane. 

Am, în acelaşi timp, datoria de a face cunoscute Excelenţei Voastre consideraţiile 
care au determinat Guvernul Statelor Unite să se oprească asupra acestei hotărâri. 
Legea minelor, de curând votată de cele două Camere, a fost – aşa cum am prevenit pe 
Excelenţa Voastră cu ocazia unor demersuri stăruitoare referitoare la aceasta – obiectul 
unor preocupări serioase din partea guvernului meu, dat fiind că în aplicarea sa această 
lege ar putea aduce prejudicii intereselor americane. În plus, această lege nu este decât 
cea mai recentă din suita de măsuri luate de guvernul român de-a lungul ultimilor doi 
ani, care n-au încetat să ne dea impresia că guvernul român nu este dispus să acorde 
intereselor americane tratamentul la care cei interesaţi s-ar putea aştepta pe bună 
dreptate din partea autorităţilor române. Iată măsuri ca de pildă: legea asupra datoriilor 
în devize; faptul că guvernul român nu dă satisfacţie justelor reclamaţii ale creditorilor 
americani, precum Societatea Baldwin; programul de consolidare a bonurilor de tezaur 
româneşti; atitudinea luată de comisia trimisă în Statele Unite pentru a discuta 
reglementarea ulterioară a datoriei guvernului român faţă de guvernul american. 
Guvernul meu apreciază că toate aceste fapte nu constituie în niciun fel mărturii din 
partea guvernului român ale dorinţei de a ameliora relaţiile cu Statele Unite. 

Având în vedere aceste juste motive de nemulţumire, dorind adoptarea unui 
plan de acţiune susceptibil să amelioreze situaţia şi pentru a atrage atenţia, într-un mod 
clar, guvernului român privind neliniştea cu care aceste evoluţii recente au fost urmărite 
de Guvernul Statelor Unite, s-a decis convocarea mea la Washington. 

Guvernul meu mi-a dat ordinul să precizez nu numai guvernului regal, ci şi 
colegilor mei, faptul că revenirea mea în Statele Unite a fost decisă în vederea unei 
conferinţe privind atitudinea guvernului român, considerată de guvernul american drept 
nesatisfăcătoare faţă de naţionalii americani şi interesele lor. În plus, guvernul meu 
intenţionează să dea o publicitate adecvată raţiunilor călătoriei mele.“18 

Suntem îndreptăţiţi să credem că o asemenea poziţie avea să fie făcută 
cunoscută mai multor membri ai Cabinetului, dar şi ministrului României la Londra, 
căruia Vintilă I.C. Brătianu îi încredinţase deja responsabilităţi numeroase şi importante 
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legate de reparaţiile şi datoriile de război, în general, de datoriile de război faţă de 
Franţa, Italia şi Marea Britanie, în particular. 

Atunci când, în mod formal, Nicolae Titulescu a primit sarcina de a se ocupa în 
mod direct şi expres de negocierea datoriilor de război ale României faţă de Statele 
Unite, o asemenea piesă-document, exprimând cu gravitate poziţia oficială a guvernului 
american faţă de România, în problema relaţiilor economico-financiare, nu putea să nu 
se afle printre cele mai importante din dosarul personal. 

Relaţiile României cu Statele Unite au făcut în primăvara anului 1925 obiectul 
unui studiu amplu, larg cuprinzător, din partea lui Nicolae Titulescu, pe care l-a adăugat 
dosarului pregătirii poziţiei delegaţiei ţării noastre la viitoarele negocieri de la 
Washington de la sfârşitul anului 1925. 

Am decupat din acest amplu memoriu – pe care îl reproducem integral în anexă, 
un memoriu probând o analiză serioasă, metodică, responsabilă a evoluţiei economico-
financiare a României de după Primul Război Mondial, dar şi a problemelor sale 
financiare, a despăgubirilor şi datoriilor de război ce-i reveneau – un fragment ilustrativ 
pentru viziunea lui Nicolae Titulescu privind relaţiile româno-americane, pentru dorinţa 
reală de a ajunge la o reglementare a acestui contencios important în relaţiile bilaterale, 
în spiritul respectului, încrederii şi bunăvoinţei. 

„România are către Statele Unite o datorie care la 15 noiembrie 1924 se urcă la 
circa 45 milioane şi jumătate de dolari şi anume, circa 36 milioane dolari capital şi restul 
dobânzi întârziate. 

România recunoaşte Statelor Unite pentru sprijinul pe care l-a primit de la ele 
atât pentru realizarea, cât şi pentru consolidarea unităţii ei naţionale, a recunoscut 
întotdeauna această datorie şi a trimis încă de mult o misiune pentru stabilirea debitului 
ei şi informarea guvernului american despre situaţia economică şi financiară română. 

De la încetarea războiului, prin propriile ei forţe, România şi-a îmbunătăţit pe zi 
ce trece starea finanţelor ei.  

Alăturatul memoriu dovedeşte în detaliu progresele efectuate. 
Totuşi, din cauza marilor ei trebuinţe interne, din cauza schimbului ei 

defavorabil, România nu este încă azi în situaţia de a putea face guvernului american 
oferta de consolidare a datoriei ei, aşa cum ar dori. 

Deşi România datoreşte pe urma războiului şi altor state sume de trei sau patru 
ori superioare datoriei către Statele Unite (de exemplu circa 23 milioane lire Marii 
Britanii şi circa un miliard franci Franţei) România s-a ferit de orice anticipare a 
discuţiunii chiar a acestor datorii deşi atât de ridicate, deoarece ţinta ei constantă a 
fostă să trateze cu o lealitate egală pe toţi creditorii ei. 

România va evita şi în viitor, cu privire la datoriile ei pe urma războiului, orice act 
care ar putea crea Statelor Unite o situaţie de inferioritate faţă de ceilalţi creditori, chiar 
cu creanţe mai mari, ai României. 

În asemenea condiţiuni, România crede a fi îndrituită să beneficieze şi ea de 
temporizarea momentană, pe care generozitatea americană şi dorinţa guvernului 
american de a vedea realizarea *realizată – G.G.P.] stabilitatea economică a Europei, o 
acordă de fapt celorlalţi debitori ai Statelor Unite, prin lipsa unei cereri imediate de 
consolidare.“19 
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Decizia guvernului de la Bucureşti (recte Ion I.C. Brătianu şi Vintilă I.C. Brătianu) 
de a-l numi drept preşedinte al Comisiei române pentru negocierea datoriilor de război 
ale României faţă de Statele Unite ale Americii îl găseşte pe Nicolae Titulescu în 
momente de plină tensiune. Negocierile cu englezii şi reacţiile din ţară îl 
decepţionează20, pe de o parte, şi îl irită, pe de altă parte.21 

Constată cu nemulţumire că vizita în Statele Unite ale Americii şi poziţia la 
negocierile pentru datoriile de război nu sunt pregătite corespunzător. 

„Venit Bibescu22. I-am atras serios atenţia asupra răspunderii ce are că nu e nicio 
pregătire în America şi că Nanu23 face rapoarte în care polemizează cu mine.“24 Studiul 
întocmit de Frederic C. Nanu, definitivat la 21 iulie 1925 (pe care îl reproducem în 
anexă)25, l-a iritat profund pe Nicolae Titulescu, care l-a considerat nu doar un alt punct 
de vedere, ci, pe drept sau pe nedrept, o manifestare duşmănoasă. 

În pregătirea vizitei, ia legătura cu oficialităţi engleze şi americane. 
Se întâlneşte cu ambasadorul SUA la Londra.26 
Are o convorbire deosebit de interesantă şi utilă cu Lucien Wolf27, cunoscut 

ziarist evreu, formator de opinie publică, lider al unor organizaţii evreieşti: „Primit pe 
Lucien Wolf care mi-a spus că evreii nu vor ataca în America“.28 

Iniţiativa lui Vintilă I.C. Brătianu de a-i asocia, în vizita în America, pe Jèze29 îl 
jigneşte. „Răspuns Brătianu că mergerea Jèze America, cu noi, atinge prestigiul ţării. M-a 
amărât şi chestia asta.“30 „Alaltăieri îmi cade pe cap propunerea lui Jèze pentru America; 
ieri memoriul lui Nanu şi azi telegramele lui V. Brătianu.“31 

Avertizaţi asupra plecării lui Nicolae Titulescu în America, oficiali britanici (de la 
Banca Angliei), „ambii extrem de gentili“, îi împărtăşesc opinii despre cercurile oficiale şi 
de afaceri de peste Ocean: „Ambii mi-au spus că americanii sunt incompetenţi, amatori 
de fraze şi preocupaţi de electori“.32 

În preziua sosirii, 5 noiembrie 1925, Nicolae Titulescu a făcut declaraţii presei 
americane, ziarele new-york-eze însoţindu-le de informaţii şi prezentări ale 
personalităţii omului politic şi diplomatului român.33 

„Păşind pe teritoriul american – declara Nicolae Titulescu–, delegaţia română se 
simte obligată să exprime profunda gratitudine pentru preţiosul ajutor acordat 
României de Statele Unite ale Americii pe parcursul Marelui Război, ajutor pe care nu-l 
vom uita niciodată. 

România consideră că respectul angajamentelor internaţionale este un principiu 
fără de care viaţa civilizată ar fi imposibilă şi a recunoscut datoria sa faţă de Statele 
Unite. Dorind azi o reglementare a problemei datoriilor de război, echitabilă pentru 
ambele părţi, pe baza unei soluţii de care depinde dezvoltarea relaţiilor Statelor Unite şi 
României, în interesul constructiv al marii opere de pace, delegaţia română este animată 
de o sinceră dorinţă de a ajunge la o înţelegere. 

Din moment ce datoriile de război sunt recunoscute, reglementarea lor depinde 
de chestiunea capacităţii şi de modalităţile de plată. Delegaţia română va prezenta franc 
şi loial toţi factorii pe care îi consideră că trebuie luaţi în considerare. 

Ar fi dificil pentru mine să-mi imaginez – ştiind sentimentele de care suntem 
animaţi, precum şi spiritul de justiţie de care Statele Unite au făcut dovada cu fiecare 
ocazie – că nu s-ar putea ajunge la o soluţionare. 
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Aş dori să adaug că delegaţia română este pe deplin autorizată să negocieze şi să 
semneze înţelegerea care va fi supusă, desigur, ratificării de către Parlament.“34 

 
Programul35 întâlnirilor oficiale ale Comisiilor română şi americană pentru 
datoriile de război 
 
Prima (a 55-a întâlnire) – luni, 9 noiembrie 1925, Treasury Building, Washington 

D.C. 
A doua (a 58-a întâlnire) – joi, 19 noiembrie 1925, Treasury Building,  

Washington D.C. 
A treia (a 59-a întâlnire) – sâmbătă, 21 noiembrie 1925, Treasury Building, 

Washington D.C. 
A patra (a 60-a întâlnire) – marţi, 1 decembrie 1925, Treasury Building, 

Washington D.C. 
 
Componenţa36 Comisiilor (delegaţiilor) 
 
Cu foarte mici modificări, de la un caz la altul, Comisiile au avut următoarea 

compoziţie: 
Comisia americană: 
Andrew William Mellon, secretar al Departamentului Trezoreriei, preşedinte al 

Comisiei; Frank Billings Kellogg, secretarul Departamentului de Stat; Herbert Clark 
Hoover, secretar al Departamentului Comerţului; Reed Smoot, senator; Theodore E. 
Burton. 

În general, au mai participat: 
Garrard B. Winston, subsecretar de stat al Departamentului Trezoreriei, secretar 

al Comisiei; A.N. Young, consilier economic al Departamentului de Stat; Spencer Phenix 
(Departamentul de Stat); Floyd G. Blair (Departamentul Trezoreriei). 

Comisia română: 
Nicolae Titulescu, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la 

Londra, preşedinte al Comisiei; Eftimie Antonescu, consilier al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, vicepreşedinte al Comisiei; Emil Giuan, director general al Datoriei publice în 
Ministerul de Finanţe; Victor Slăvescu37, director al Societăţii Creditul Industrial; Dimitrie 
Ciotori38; Victor Bădulescu39, subdirector la Banca de Credit; Savel Rădulescu40. 

Aleatoriu, au participat: 
Dimitrie Dimăncescu41 (Legaţia României la Washington); Şerban Drutzu, 

viceconsul al României la New York. 
 
Zile şi nopţi de tensiune. 4 şedinţe plenare. 34 de vizite-convorbiri la Trezorerie 
 
În spatele întâlnirilor oficiale ale celor două Comisii au stat sute de ore de 

activitate, analize, redactări de documente, reanalizări de poziţii, calcule laborioase, 
discuţii oficioase, întâlniri cu ziarişti, declaraţii de presă. 
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Pentru ca activitatea Comisiei române să fie bine înţeleasă – şi ne referim 
aproape exclusiv la ea – vom evoca tot ceea ce relevant s-a consumat în interiorul şi în 
afara ei. 

În pregătirea primei întâlniri, Nicolae Titulescu foloseşte orice discuţie pentru a 
expune, apăra şi promova poziţiile şi interesele româneşti. 

Drumul New York–Washington oferă diplomatului român ocazia de a avea o 
discuţie cu un reprezentant al Trezoreriei. „În drum, sosit reprezentantul Trezoreriei şi 
avut o oră discuţie. Îl socotesc autorul moral al memoriului Nanu. Cred că l-am convins 
ceva.“42 

La dejunul dat de şeful oficiului diplomatic român la Washington, la 8 noiembrie 
1925, onorat de prezenţa lui John Foster Dulles43 cu soţia, şeful delegaţiei române a fost 
categoric şi tranşant: „I-am arătat – nota Nicolae Titulescu – cât de greşit a fost când a 
redactat nota lui de critică faţă de România.“44 

Înainte de deschiderea lucrărilor primei sesiuni, Nicolae Titulescu se întâlneşte 
pentru scurte vizite protocolare, dar care aveau desigur semnificaţia lor, cu Frank 
Billings Kellogg45, secretarul Departamentului de Stat46, la orele 9,30, şi Andrew William 
Mellon47, secretarul Departamentului Trezoreriei48, la orele 10. 

Andrew William Mellon adresează cuvinte de bun venit, exprimând satisfacţia 
Comisiei americane de a vedea că guvernul român a trimis în SUA o Comisie pentru 
datoriile de război, precum şi credinţa într-o rezolvare amiabilă.49 

Nicolae Titulescu rosteşte o scurtă alocuţiune: 
„Venind în contact cu Comisia Statelor Unite pentru datoriile de război, prima 

sarcină a delegaţiei române este aceea de a exprima profunda noastră gratitudine 
pentru ajutorul primit din partea Statelor Unite în dificilii ani pe care a trebuit să-i 
traversăm în Marele Război. 

Cea de a doua sarcină a delegaţiei române este aceea de a vă spune că am venit 
aici cu ferma intenţie de a ajunge la o soluţionare care să permită României să-şi 
plătească datoria faţă de guvernul Statelor Unite, în termenii asupra cărora trebuie să 
cădem de acord, care vor fi luaţi în considerare printre alţi factori ai problemei, actualele 
noastre posibilităţi şi viitoarea lor evoluţie, astfel încât ambele ţări să fie reciproc 
mulţumite. 

Doresc să închei prin a asigura onorabila Comisie că veţi găsi în noi delegaţi 
animaţi nu doar de conştiinţa obligaţiilor noastre şi de exigenţele de justiţie, dar şi 
negociatori cu un mod de gândire practic, care se vor strădui să rămână întotdeauna pe 
solidul teren al realităţii, care, în opinia noastră, este o condiţie esenţială pentru 
încheierea cu succes a misiunii noastre.“50 

Prima şedinţă va dura foarte puţin, americanii având în aceeaşi zi tratative cu 
membrii Comisiei italiene pentru reglementarea datoriilor de război ale Italiei faţă de 
Statele Unite ale Americii. 

Intuind cât de sensibili sunt americanii la gesturile de atenţie ale străinilor faţă 
de valorile şi personalităţile naţionale, Nicolae Titulescu găseşte – în tumultul obligaţiilor 
devoratoare – să depună o coroană de flori la Mormântul Eroului Necunoscut51 şi să se 
încline52 la mormântul lui Woodrow Wilson53. 
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Obligaţiile de fond rămân verificarea documentelor, elaborarea punctelor de 
vedere, discutarea în cadrul delegaţiei române a replicilor de dat. 

Munca este devorantă. Mai mult ca orice îl supără însă superficialitatea 
materialelor pregătitoare pentru negocierile româno-americane furnizate de Bucureşti. 
„Lucrat la o expunere ca lumea, căci ce mi s-a dat din ţară (Lalescu) e contra intereselor 
noastre şi inexact. Au lucrat bine Bădulescu, Slăvescu şi Savel Rădulescu.“54 „Lucrat cu 
Savel Rădulescu până la 2 noaptea la noi dubii asupra acordului ceh şi cred mi-am 
confirmat prima părere.“55 O zi mai târziu remarcă: „Lipsa preparaţiei şi 
contracararea“.56 

Contactele se adaugă unul după altul, uneori fără întrerupere, cu Garrard 
Winston57; Meyer58. Întâlnirile şi convorbirile cu Floyd G. Blair aproape cotidiene vor fi 
cele mai numeroase, uneori de două sau chiar de trei ori pe zi. 

Întocmirea de urgenţă a unor documente îl ţine sub presiune. „Lucrat59 în pat la 
memoriu ce trebuie să prezentăm 7 ore.“ „Lucrat apoi cu băieţii până la 1 noaptea. // 
Prânzit la ei. // Din fericire că pot lucra şi că am uitat de Bibescu şi toate cele pe ziua de 
azi. Aş vrea lucru, lucru foarte mult, să nu mai văd porcăria omenească.“60 Altă notaţie: 
„Fost Winston şi depus tot materialul ce aveam. Cred audienţa foarte bună. Refuzat 
condiţiile Italiei. Oferit condiţiile Poloniei. Cred că prelungeşte moratoriul peste 5 ani. 
Am cerut 15 şi cote infime“.61 

Manifestările protocolare sunt folosite pentru promovarea poziţiilor şi 
intereselor româneşti. „Seara la 8 diner la Bibescu cu Mellon, Winston, Grew, Harrison 
etc. Pentru ţară – nota Nicolae Titulescu la 18 octombrie 1925 – a trebuit să merg. Ce 
greu mi-a fost! Şi Winston, probabil *indescifrabil+, s-a informat la… Catherine62 dacă 
este exact că eu n-am nicio situaţie politică şi dacă, căzând acest guvern, ţara ar ratifica 
angajamentele ce aş lua eu azi.“63 

Suspiciunile americane privind nu atât credibilitatea lui Nicolae Titulescu, cât mai 
ales seriozitatea angajamentelor asumate prin Titulescu de guvernul actual şi mai ales 
cele viitoare, certifică utilitatea prezenţei sale şi a colaboratorilor pentru a face precizări, 
a furniza argumente şi a da replici de fond sau, pur şi simplu, de bun simţ. 

La 19 noiembrie 1925 are loc cea de-a doua întâlnire (sesiune) a Comisiilor 
română şi americană pentru datoriile de război. „La 3 întrunire la Treasury cu Comisia 
americană a datoriilor. Am făcut un statement general de situaţia ţării pe care 
americanii n-o cunosc deloc. Kellogg mi-a pus întrebări. Sâmbătă altă şedinţă.“64 

Luând cuvântul, Nicolae Titulescu afirma: 
„Ştiu că fiecare este tentat să examineze soluţionarea datoriilor noastre de 

război prin prisma bogăţiilor naturale ale României. Dar chestiunea este de a şti exact 
veniturile de care dispune azi România şi durata de timp care vor fi necesare veniturilor 
naţionale ale României pentru a atinge nivelul corespunzător cu bogăţiile potenţiale ale 
ţării. 

Prima problemă cu care suntem confruntaţi este, prin urmare, una bugetară, dat 
fiind că bugetul se bazează, bineînţeles, pe veniturile reale ale ţării. Actualul buget al 
României este rezultatul unor mari eforturi financiare şi marchează un progres hotărât 
din partea noastră. A înţelege acest lucru şi a realiza eforturile pe care le reprezintă, 
precum şi sarcina care mai este de îndeplinit, este necesară o analiză a situaţiei 
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României de-a lungul ultimilor câţiva ani. Avem rareori ocazia de a vorbi Statelor Unite 
atât de deschis despre problemele aşa cum avem astăzi.“65 

Nicolae Titulescu a dat citire în continuare unei ample Declaraţii generale: 
„Statele Unite au înscris ca principiu al soluţionării datoriilor luarea în 

considerare a capacităţii de plată a fiecărei ţări debitoare, iar această capacitate să fie 
examinată în mod particular. 

Ne vom conforma strict acestui procedeu, făcând o declaraţie practică, sprijinită 
pe cifre, a elementelor pe care le considerăm că trebuie să fie aduse la cunoştinţa 
Comisiei datoriilor externe de război. 

Nu voi vorbi ca atare despre pierderile de forţă de muncă, despre devastarea 
teritoriilor noastre, despre dezorganizarea de către inamici a căilor noastre ferate şi a 
echipamentelor noastre economice, despre dispariţia şeptelului nostru şi a inventarului 
nostru agricol, despre toate cele suferite, în măsură mai mare sau mai mică, de celelalte 
ţări aliate debitoare. Nu voi insista nici asupra faptului, unic după ştiinţa mea, că 
România a fost devastată simultan de trupele germane inamice şi aliaţii ruşi revoltaţi şi 
că o divizie română a primit în aceeaşi zi ordinul de a-i ataca pe germani şi de a se 
pregăti să se apere împotriva ruşilor.“66 

În consecinţă, Declaraţia generală a prezentat 6 probleme: 
1) Distrugerea sondelor de ţiţei67 la cererea Aliaţilor în condiţiile invadării 

teritoriului României în proporţie de 2/3. Nicolae Titulescu considera imposibilitatea de 
a exporta petrol imediat după semnarea Armistiţiului drept un factor important de 
depreciere a monedei noastre naţionale. 

2) Confiscarea Tezaurului României68 trimis la Moscova „la cererea marilor noştri 
Aliaţi“ (Banca Naţională, Casa de Economii şi Consemnaţiuni, valori de artă din muzee şi 
biserici, bijuteriile Coroanei şi ale unor particulari). Valoarea aurului Băncii Naţionale a 
României însuma 315.179.980 lei aur, adică 60.845.555 dolari, în afară de bancnotele 
transportate. Adăugând şi celelalte depuneri ale Băncii Naţionale şi Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni, valorile de artă din muzee şi biserici, precum şi bijuteriile aparţinând 
Coroanei şi particularilor, valoarea totală a tezaurului depus la Moscova depăşea suma 
de 200.000.000 dolari. 

În Declaraţia generală se subliniază: „Conferinţa de la Genova *…+ a decis că 
«guvernul sovietic va restitui guvernului român valorile depuse la Moscova de guvernul 
român», dar niciun cent nu a fost restituit până în prezent“.69 

3) Emisiile monetare germane în România prin intermediul Băncii Generala. 
Folosindu-se de această emisie monetară, germanii au exportat din Românie „bunuri în 
valoare de circa 420.000.000 dolari“, „fără a primi vreo contravaloare, ceea ce a 
zdruncinat economia naţională, iar consecinţele acestei operaţiuni vor fi resimţite timp 
de mulţi ani de acum înainte“.70 

4) Prelungirea războiului în 1919, pe frontul de Est împotriva bandelor bolşevice 
şi pe frontul de Vest împotriva regimului comunist Bela Kuhn. „România a fost obligată 
să continue acest război, nu doar în propriul său interes, ci şi în interesul păcii în Europa 
Centrală în virtutea mandatului formal dat de Aliaţi şi Puterile Asociate.“71 

Declaraţia generală face ample referiri la Reforma agrară din România, la 
implicaţiile economico-financiare, la efectele sociale şi politice. „România a început prin 
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a preveni orice apariţie a bolşevismului la noi acasă prin reforma sa agrară – care este 
cea mai paşnică revoluţie care a cunoscut-o lumea vreodată.“72 

5) România şi reparaţiile. Declaraţia releva că Franţei i s-a alocat 52% din 
reparaţiile germane, Marii Britanii – 22%, Italiei – 10%, Iugoslaviei – 5%, României – 
1,1%. 

Deşi i s-au alocat 10,5% din reparaţiile nongermane, România nu a beneficiat de 
cele datorate de Austria şi Ungaria, ale căror obligaţii au fost amânate pentru 20 de ani, 
cu acordul României. „Sperăm că Aliaţii nu ne vor acorda un tratament mai aspru decât 
acela acordat de noi principalilor noştri debitori de reparaţii – foştii noştri inamici – şi 
considerăm că amânarea acestor datorii este o soluţie impusă de drept şi echitate.“73 

6) Deprecierea monedei româneşti.74 Declaraţia generală prezentată de Nicolae 
Titulescu realizează un tablou comparativ al deprecierii monedei naţionale româneşti, 
evidenţiind drept cauze: 

a) Blocarea liniilor de credit extern în timp de război, nedeschiderea lor după 
încheierea Armistiţiului, ceea ce a impus achiziţionarea de alimente pentru populaţia 
înfometată, folosind bonuri de tezaur pe termen scurt. 

b) Distrugerea sondelor şi imposibilitatea de a relua exportul de petrol imediat 
după Armistiţiu. 

c) Scoaterea de pe piaţă a bancnotelor germane puse în circulaţie prin „Banca 
Generala“, care fuseseră o sursă de creştere puternică a inflaţiei. 

d) Emiterea de noi bancnote, ceea ce a dus la creşterea inflaţiei. Unificarea 
monetară a impus tipărirea de bancnote în valoare totală de 5.562.000.000 lei, 
procedându-se concomitent la retragerea coroanelor şi rublelor. 

e) Confiscarea aurului depus de România la Moscova a făcut ca emisiunile 
monetare de după război să nu mai aibă deplină acoperire în aur. 

f) Balanţa comercială deficitară, din cauza devastărilor inamice, a prelungirii 
războiului şi a dezorganizării căilor noastre ferate. 

La întrebarea dacă ar dori să adreseze vreo propunere, Nicolae Titulescu a 
răspuns că ar prefera să aştepte până când membrii Comisiei americane vor avea prilejul 
să examineze documentele prezentate în cadrul sesiunii. 

Intervenţia lui Frank Billings Kellogg a formulat nu atât întrebări (aşa cum Nicolae 
Titulescu reţinea în Însemnări zilnice), cât mai ales aprecieri nu lipsite de reproş. În 
esenţă, secretarul de Stat american considera că o simplă comparaţie între felul cum 
România s-a comportat în problema datoriilor de război faţă de Marea Britanie şi Statele 
Unite ale Americii permite constatarea unei diminuări faţă de Statele Unite ale Americii. 
Nu ne stă la îndemână să verificăm validitatea informaţiei, să o acceptăm sau să o 
infirmăm; ne mulţumim să cităm pe Nicolae Titulescu care afirma că „nu dorea să 
prezinte niciunul din argumentele tehnice de care dispunea cu privire la presupusa 
discriminare faţă de Statele Unite, întrucât Statele Unite au socotit că, indiferent care ar 
fi natura ei, datoria trebuie plătită potrivit capacităţii debitorului“.75 

Pregătirea celei de a treia sesiuni a comisiilor română şi americană pentru 
negocierea datoriilor de război l-a angajat pe Nicolae Titulescu cu aceeaşi energie şi cu 
aceeaşi răspundere, considerând că pledoaria românească solicită un plus de intervenţii 
şi argumente. „Făcut 2 statemente. Am avut mare necaz cu V. Bădulescu, care, fără să 
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mă întrebe, mi-a tăiat ca la un şcolar, ce am scris şi finalmente nu mi s-a prezentat 
lucrarea decât la 2 noaptea. M-am supărat rău şi l-am certat.“76 

Ritmul negocierilor s-a accelerat. A treia sesiune a comisiilor română şi 
americană pentru datoriile de război va avea loc la numai două zile diferenţă. „Fost a 3-a 
şedinţă plenară Conferinţă şi făcut oferta României care a fost respinsă şi primit 
contraofertă ce n-am acceptat.“77 

Nicolae Titulescu şi-a început pledoaria printr-o amplă prezentare a evoluţiei 
bugetului României78, a continuat cu o nouă ofertă de lichidare a datoriilor de război 
faţă de Statele Unite ale Americii („în aceleaşi condiţii pe care le-am oferit Marii 
Britanii“79), aducând la cunoştinţa părţii americane nota oficială înaintată în acest sens 
Marii Britanii cu un an în urmă.80 

Declaraţia făcută de Nicolae Titulescu a generat remarci şi reacţii succesive din 
partea lui Frank Billings Kellogg81, Garrard B. Winston82 şi Andrew William Mellon83. 

Toţi oficialii americani au replicat, având impresia că poziţia exprimată de 
Comisia română urmărea o reducere a datoriei de război, aşa cum Marea Britanie 
procedase la capătul negocierilor britanice. 

Andrew William Mellon a subliniat încă odată: „Statele Unite nu insistă asupra 
termenilor de plată atât de grei ca aceia asupra cărora România a căzut de acord cu 
Marea Britanie, dar va acorda României aceeaşi termeni binevoitori acordaţi altor ţări 
asupra cărora se extind datoriile de război faţă de America“.84 

Şeful Comisiei americane a recunoscut încă o dată „principiul reglementării 
potrivit capacităţii de plată a fiecărui debitor“85, dar, susţinându-şi inflexibil punctul de 
vedere, Washingtonul a insistat că, după Marele Război, România şi-a dublat suprafaţa, 
că este bogată în grâne, lemn de construcţie. „De îndată ce România îşi va restabili 
finanţele, ea va fi capabilă să-şi plătească datoriile în întregime.“86 „Comisia americană a 
luat în considerare situaţia prezentă.“87 

Reiterând propunerile americane (plata datoriei în decurs de 62 de ani, cu 
dobândă de 3% în primii 10 ani şi 3½% în anii următori), Andrew William Mellon a 
concluzionat: „Această propunere este substanţial similară reglementărilor cu Polonia, 
Finlanda, Letonia, Ungaria, Estonia şi Cehoslovacia şi puţine din acestea au resurse 
naturale tot atât de mari ca România“.88 

În încheiere, Andrew William Mellon a precizat: „Comisia americană nu este în 
măsură să facă o ofertă mai bună României“.89 

După încheierea sesiunii, Nicolae Titulescu are convorbiri cu Andrew W. Mellon 
şi Garrard B. Winston, cu un asistent subsecretar la Trezorerie.90 

Nicolae Titulescu primeşte două telegrame contrariante. „Primit o telegramă 
Brătianu protestând contra asimilării noastre cu Anglia de către America. // Primit una 
cifrată prin care spune că a fost la Culberston91 (american) şi i-a spus că va pune în 
testamentul lui blestem contra cui o mai îndatori România în străinătate.“92 

Nicolae Titulescu se resimte din ce în ce mai mult de oboseală, nesomn, tensiune 
nervoasă. „Dar ciocane în cap. // N-am dejunat şi fost la 2 la Winston. Sunt excitaţi de 
blestemul lui Vintilă şi am făcut totul să-i liniştesc, cerând o altă bază pentru comitet*?+, 
ca pe baza ei să pot lucra. Văzut şi pe Blair.“93 
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Primeşte promisiune din partea lui Garrard B Winston „că mâine îmi va da 
răspunsul“94, dar încheie prin a scrie: „Obosit şi… în aer din ambele părţi“.95 

Lucrează neîntrerupt. Confruntarea este permanentă. Replici, pledoarii, calcule, 
verificări, reverificări. 

„Fost la Winston şi obţinut de la Comisie o prelungire zece ani. Văzut şi pe Strong 
de la Reserves Federal Bank. // Telegrafiat Brătianu care de 3 zile nu-mi răspunde.“96 

Tensiunea nervoasă naşte uneori ciocniri, regrete, din fericire depăşite. „La prânz 
m-am certat cu Antonescu, dar m-am împăcat repede. Mi-am făcut sânge rău.“97 

Tensiunea devine boală. „Stat în pat; am bolit că de 4 zile V. Brătianu mă lasă 
fără niciun răspuns.“98 A cincea zi consecutivă de tăcere de la Bucureşti: „V. Brătianu n-a 
răspuns încă nimic. Şi Winston mă cheamă la 3“.99 

S-a afirmat, pe nedrept, că Nicolae Titulescu a fost un om care a trecut peste 
indicaţiile guvernamentale, mergând până a le ignora. Rezumându-ne fie şi numai la 
aceste notaţii zilnice, avem suficiente argumente pentru a elimina orice dubii şi pentru a 
sublinia că s-a conformat orientărilor şi poziţiilor de principiu ale guvernului. 

„La 3 şedinţă urâtă cu Winston. Mi-a spus că aranjamentul italian se potriveşte 
cu datoria noastră ca şi preţul cartofilor pe piaţă cu ea şi că psihologia română nu 
cedează decât la presiune. Printr-o sforţare asupra mea, i-am răspuns demn şi ne-am 
separat necertaţi.“100 

Dezamăgit, Nicolae Titulescu notează: „Nu-mi place ce văd în jurul meu: nimeni 
nu apreciază exact sinceritatea cu care lucrez. De aş fi un mincinos, ar fi fost mai lesne să 
fiu crezut“.101 

După zile de aşteptare, de frământare, Vintilă I.C. Brătianu dă semn de viaţă. 
„Sosit o telegramă de la V. Br. care spune să acceptăm anume condiţii şi să trimetem pe 
cei de aci la Shakespeare.“102 „Venit telegramă Brătianu tratând pe americani de 
Shylock103; este desigur anterioară celei de ieri.“104 

Negocierile cu americanii lasă din nou şi din nou impresia unui impas. În preziua 
celei de a patra sesiuni, Nicolae Titulescu nota: „La 3 fost la Trezorerie şi vorbit cu Blair. 
Am impresia că s-au cam încurcat lucrurile. Blair spune că unii senatori menţin 
moratoriu numai pe 5 ani. Şi Winston e la ţară, căci am primit telegramele prea târziu. 
Mâine şedinţa. Nu ies sub niciun cuvânt din linia mea de conduită, adică nu ofer o 
centimă mai mult“.105 Seara se încheie cu un dineu la care delegaţia română se 
întâlneşte cu ataşatul comercial al SUA la Bucureşti, Norman, într-o atmosferă 
agreabilă.106 

A patra sesiune a negocierilor româno-americane avea să fie ziua cea mare. „La 
2,30 fost Blair. Se încurcase senatorul Smoot că oferta ce respinge şi aceea pe care ar 
primi-o ar fi egale. Am dat explicaţii. La 3,30 şedinţa Comisiunii. Ne-a respins a doua 
ofertă. Apoi ne-am retras. Ne-a chemat din nou şi după discuţii am căzut de acord, cred 
în cele mai bune condiţii ce s-ar fi putut obţine. // Blair apoi, nu ştiu de ce, obraznic. Eu 
fost calm.“107 

Odată ce părţile au căzut în principiu de acord asupra termenilor acordului, 
atmosfera a devenit mai destinsă. Nicolae Titulescu oferă un dejun lui Floyd G. Blair.108 
Se pun la punct, prin discuţii bilaterale, unele cifre şi textul definitiv al acordului. „Fost 
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cu Antonescu la Blair şi discutat reducerile pentru pretenţiile noastre, justificate după 
mine. // Lucrat după masă la examenul acordului.“109 

În aceeaşi zi, I.G. Duca conferă deplinele puteri acordate lui Nicolae Titulescu 
pentru semnarea acordului.110 

Punerea la punct a ultimelor cifre şi formulări în textul Acordului reclamă noi 
întâlniri cu F.G. Blair şi Bell.111 

Nicolae Titulescu foloseşte orice ocazie pentru a încălzi atmosfera, pentru a 
consolida relaţiile românilor cu diferiţi oficiali americani. „Dejun oferit de mine lui Smoot 
şi Bell, cu delegaţia. Smoot extrem de amabil, vorbitor şi mare idealist.“112 

Bucureştii – prin Vintilă I.C. Brătianu şi I.G. Duca – adresează mulţumiri lui 
Nicolae Titulescu pentru munca făcută şi rezultatele obţinute.113 

 
Finalizarea negocierilor româno-americane 
 
La 4 decembrie 1925, Nicolae Titulescu pentru România, şi Andrew W. Mellon, 

pentru Statele Unite ale Americii, au semnat Agreement relating to the funding of the 
debt of Romania to the United States (Convenţia privind consolidarea datoriei de război 
a României faţă de Statele Unite)114, intrat în vigoare la 15 iunie 1925. 

În Însemnări zilnice, Nicolae Titulescu nota lapidar: „Fost Trezorerie şi am semnat 
cu Mellon acordul asupra datoriilor. Ne-am fotografiat.115 Din conversaţie am căpătat 
clar convingerea că Mellon a fost lucrat de Legaţie contra lui V. Brăt. şi am spus ce 
trebuie pentru a şterge efectele.“116 

Referindu-se la negocieri şi rezultatul acestora, cercetătorul american de origine 
română Mircea Răceanu scria: „În urma acestor discuţii, cât şi a negocierilor care au 
urmat între experţii americani şi români, s-a obţinut încadrarea României, asemeni 
Poloniei, Cehoslovaciei, Lituaniei şi Estoniei în rândul debitorilor care amortizau integral 
dar cu «considerarea capacităţii lor de plată», cu o reducere la calculul dobânzilor 
iniţiale de la 5% la 4 şi 4,5% până la 5 decembrie 1922 şi la 3% pentru restul perioadei 
până la 15 iunie 1925. Aceasta a redus automat totalul datoriei recunoscute în acel 
moment de la 47.411.873 dolari la 44.590.000 dolari. În cadrul negocierilor, la 
insistenţele delegaţiei române, s-a obţinut, de asemenea, o reducere şi o uşurare de 
plată pentru primii 14 ani. Astfel, în loc de 23,3 milioane dolari prevăzuţi iniţial, s-a 
convenit să se plătească cu 8,6 milioane dolari mai puţin. Aceasta echivala cu un 
împrumut de 12 milioane dolari cu 3% dobândă amortizabilă după 1940“.117 

Guvernul de la Bucureşti a primit cu uşurare semnarea acestei înţelegeri. Vintilă 
Brătianu, ministru de Finanţe, aprecia că semnarea ei are „o mare însemnătate“, 
întrucât înlătura suspiciunile americanilor privind calitatea de bun platnic a României, pe 
de o parte, conturând perspective pentru o relansare a relaţiilor bilaterale, pe de altă 
parte.118 

Opoziţia s-a plasat consecvent pe o poziţie ostilă, Mihail Manoilescu fiind în acest 
caz port-drapel. El a condamnat modul în care s-au desfăşurat negocierile şi rezultatele 
acestora, acuzând delegaţia română de „rea orientare“, iar guvernul de intenţia „de 
sacrificare a generaţiilor viitoare“.119 
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Nu stăruim în acest cadru asupra dezvoltărilor în această direcţie atât întru 
apărarea, cât şi întru condamnarea rezultatelor negocierilor româno-americane de la 
Washington privind consolidarea datoriei de război a României, ele putând constitui în 
sine obiectul unui studiu aparte.120 

 
Noi contacte în lumea politică, financiară şi diplomatică, de la Washington 
 
Prompt, ca întotdeauna, Nicolae Titulescu lucrează la raportul destinat lui Vintilă 

I.C. Brătianu.121 
Întrucâtva mai destins, Nicolae Titulescu participă la câteva acţiuni protocolare: 

dejun la Mrs Keep, cu diplomaţi americani şi străini, precum şi ziarişti.122 
Membrii delegaţiei române îl sărbătoresc pe şeful lor cu ocazia zilei onomastice. 

„Băieţii mi-au dat o f. frumoasă cutie argint de Sf. Nicolae.“123 „Dejun de Sf. Nicolae cu 
întreaga delegaţie şi cu şampanie (de unde au scos-o băieţii?)“124 

Primeşte telegrame de felicitare din partea lui Vintilă I.C. Brătianu, I.G. Duca, o 
serie de diplomaţi români, prieteni ş.a.125 

Încheierea negocierilor – partea de fond propriu-zisă – îi permite lui Nicolae 
Titulescu să se consacre altor activităţi de interes pentru apărarea intereselor româneşti, 
pentru imaginea României în America. 

De ziua onomastică, Nicolae Titulescu lucrează timp de 4 ore la elaborarea unei 
„conferinţe“ asupra României.126 

În cursul aceleiaşi zile, Nicolae Titulescu este invitat la un dineu oferit de 
Attorney General (ministru de Justiţie şi procuror general) – John G. Sargent – la care 
participă J.F. Dulles, F.G. Blair ş.a. „şi făcut conferinţă ridicând chestia hărţii 
Basarabiei“.127 

Celor câteva întâlniri cu senatorul Smoot, principal interlocutor la negocierile 
privind datoriile de război, Nicolae Titulescu le adaugă una cu senatorul Walsh*?+ şi o 
vizită la Capitoliu. „M-a impresionat Senatul, unde fiecare senator (sunt 96) are 3 odăi 
de primire cu dactilografe, secretari.“128 

Herbert Hoover îl primeşte din nou pe compatriotul nostru. „Mi-a spus că de plec 
în provincie, să-l anunţ că-mi va face program din zece în zece minute.“129 

Alte şi alte întâlniri protocolare. Unele – după părerea mea – de rămas bun. „Fost 
apoi Trezorerie. Diner Dawes[?]130. F. frumoasă casă. Splendid *…+. Şi Attorney General. 
Vorbit cu Donovan, Attorney General.“131 

Unii s-ar putea să creadă că nu este cazul, în asemenea analize şi prezentări ale 
unor probleme grave, să ne oprim asupra unor aspecte mai mărunte, care ţin de 
atmosferă, stări de tensiune ş.a. Personal credem că ele trebuie evocate, contribuind la 
cunoaşterea unor relaţii şi făcând ca ele să fie mai bine înţelese. Şi aceasta cu riscul – şi 
ni s-a mai întâmplat – ca unii să fie tentaţi să scoată asemenea informaţii din context şi 
să le prezinte într-o perspectivă nedreaptă. 

„Dejunat jos. Pus la loc pe Popovici132. Pus la loc pe Bădulescu133 şi Rădulescu134 
care de dimineaţa până seara sunt cu Nanu de gât. Când ştiu că am cerut darea afară a 
acestui funcţionar şi când sunt delegaţi alături de mine, au comis o indelicateţe 
continuă, pe care credeam că vor şti ei singuri să o oprească.“135 
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Între sesiuni, dar mai ales după încheierea negocierilor, Nicolae Titulescu a avut 
întâlniri cu diplomaţi de rang înalt acreditaţi la Washington sau şefi de delegaţii venite în 
SUA, ca şi cu diplomaţi americani: ambasadorul Angliei („extrem de gentil, m-a invitat la 
masă, dar n-am putut“)136; Şaralambos L. Simopoulos137, ministrul Greciei138; 
Ciechanowski139, ministrul Poloniei140; Emile Cartier de Marchienne141, ambasadorul 
Belgiei („mi s-a părut un om bun“)142; Giacomo de Martino143, ambasadorul Italiei144; 
Dino Grandi145, vicepreşedinte al Comisiei italiene pentru reglementarea datoriilor de 
război ale Italiei faţă de SUA şi Marea Britanie146; Nosky Georges Henri Emile 
Daeschner147, ambasadorul Franţei148; ministrul Cehoslovaciei149; ambasadorul italian150 
Lelie Bonin-Longare151; subsecretarul de Stat american Joseph Clark Grew152; ministrul 
Serbiei, Croaţiei şi Sloveniei153. 

Şederea în SUA i-a oferit bucuria întâlnirii în câteva rânduri cu istoricul şi 
publicistul britanic Ifor L. Evans154, cu care a avut îndelungi şi interesante discuţii, 
consolidând o prietenie care va rezista peste ani155, dar şi cu profesorul Seligman156: 
„Soţia lui m-a auzit pledând în chestia optanţilor cu Apponyi. Mi-a spus că am schimbat 
aşa de mult că nu mă mai recunoaşte“.157 

Catherine Titulescu a avut în majoritatea timpului un program personal. Ocupat 
până peste poate, Nicolae Titulescu nu putea – de la sine înţeles, cel puţin atâta timp cât 
a fost aproape blocat de negocierile de la Washington – să acorde soţiei sale timpul pe 
care amândoi şi l-ar fi dorit. 

La acţiunile protocolare oficiale, Catherine Titulescu şi-a însoţit desigur soţul. 
Din agenda acesteia, Nicolae Titulescu reţine primirea158 Catherinei de către 

soţia preşedintelui Calvin Coolidge, ceea ce era un gest de aparte consideraţie, vizita 
Catherinei, împreună cu unii membri ai delegaţiei române, la Imprimeria de bancnote a 
Trezoreriei.159 

Nu au lipsit, desigur, participări la manifestări mondene.160 
Ziua de naştere a Catherinei este însoţită de gânduri, cuvinte şi gesturi calde din 

partea lui Nicolae Titulescu. În ciuda tuturor obligaţiilor profesionale, devoratoare mai 
totdeauna, el rămâne un afectiv şi un delicat. 

„Să-mi trăiască Catherine că e ziua ei! Săraca Cath, dacă n-ar fi ziua ei, să nu 
trăiască pentru Nini? Ba să trăiască!“161 

 
Ultimele zile la Washington. Noi întrevederi la New York. 
 
„La 3 fost la Blair şi luat procesele-verbale.“162 
„Fost Blair ora 4 şi cred l-am convins să modifice şi procesul-verbal ca să n-avem 

pari passu cu Franţa şi să publice presa un răspuns gentil al lui Mellon pentru Vintilă 
Brătianu.“163 

„La 3 Trezorerie. Obţinut scrisoare pentru Brătianu. Bătut pentru modificarea 
procesului-verbal şi reuşit. Winston foarte gentil. Despărţit de Trezorerie foarte amical. 
Am făcut 34 vizite acolo.“164 

La orele 19, Nicolae Titulescu, însoţit de Catherine Titulescu şi Savel Rădulescu, 
părăseşte Washingtonul. Soseşte la New York la orele 1 noaptea.165 
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Nicolae Titulescu resimte oboseala excesivă. „M-au lăsat picioarele complet. Am 
de multe ori impresia că nu mă pot scula de pe scaun.“166 „Mă dor toate oasele şi 
nevralgie facială.“167 

Redactează o telegramă către Vintilă I.C. Brătianu.168 
Are discuţii cu finanţişti americani new-york-ezi. La 14 decembrie 1925 notează: 

„La 5 am primit pe Bertron, care mi-a spus că Morgan socoteşte creditul României rău, 
dar totuşi are un plan. Eu ascult, spunând că România nu voieşte face un împrumut, ci 
vreau să mă informez.“169 A doua zi, 15 decembrie 1925, reţine după o altă întâlnire şi 
discuţie: „Venit Irimescu să mă ia 12 ¼. Mers cu metrou până Wall Street şi dejunat la 
Layer[?] Club. Salomon, bancher foarte inteligent, care vorbit de împrumut posibil 
României 100 milioane dolari pe veniturile Regiei. Eu am ascultat, spunând că am venit 
să cunosc mentalităţile de aici şi să ascult, dar l-am descusut. La 4,30 a venit Bertron, 
care mi-a scris interesele lui asupra României. Exact invers de tot ce se spune la 
Bucureşti“.170 

Cercurile financiare new-york-eze îi acordă o atenţie deosebită. „La 12¼ a venit 
subsecretarul Trezorerie Washington special pentru a mă duce la National City Bank, 
unde mi-au oferit un dejun 3 vicepreşedinţi *…+. Au spus că mulţi români se dau ca 
negociatori de împrumut şi aceasta ne face rău. Că disponibilităţile sunt mici, căci după 
lege nu pot da străinilor decât puţin. Voi continua conversaţia după invitaţia lor.“171 

În aceeaşi zi de 16 decembrie 1925, după prânz, are noi întâlniri cu finanţişti 
americani. La 15,30 cu Salomon şi alţii, discutând chestia rentei. La orele 20, este invitat 
de Bertron, la respectivul dineu fiind prezent Peter A. Jay172, fostul trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar al SUA la Bucureşti; preşedintele lui Federal Reserves Bank; 
Attorney General ş.a. „Am vorbit şi explicat legea minelor.“173 

La 21 decembrie 1925 Nicolae Titulescu face o vizită la Federal Reserves Bank. 
Participă apoi la un dejun de lucru oferit de Peter A. Jay, la care participă preşedintele lui 
Federal Reserves Bank şi Montagu Norman, guvernatorul Băncii Angliei.174 „La dejun am 
făcut o conferinţă asupra monedei.“175 

În acea zi, la orele 15, „fost Standard Oil şi văzut pe Sadler (care mi-a spus că nu 
poate accepta legea minelor) şi Hunt“.176 

Întâlnirile se rostogolesc una după alta. 
Dejunează cu bancheri şi industriaşi (Bertron; Burchard; Mitchell) în probleme de 

energie electrică. „Am auzit multe, dar oferte pentru România nu.“177 
Între orele 15,30–17 are o importantă convorbire la National City Bank. „Spune 

că trebuie să pregătim opinia publică şi să trimitem un om calificat.“178 
Contrar poziţiilor exprimate anterior, Bucureştii cer acum lui Nicolae Titulescu să 

facă apel la piaţa americană. „Dar îşi face iluzii. În scurt timp, cu muncă da, poate să 
reuşim.“179 

Întâlniri cu bancheri americani: Salomon (de două ori); Lamont*?+ de la Pierpont 
Morgan Bank; Tetschler (de la National City Bank).180 „Salomon mi-a spus că crede la 6 
ianuarie, după ce va fi vorbit cu prietenii lui, să-mi dea o scrisoare către guvernul român 
pentru un împrumut de 100 milioane dolari.“181 

Discuţiile avute cu diverşi bancheri americani fac obiect de schimb de idei între 
Nicolae Titulescu şi colaboratorii săi: „Apoi discuţie cu Bădulescu asupra ofertelor 
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Bertron. Desigur că mai lasă el, dar e mult mai mult drum de făcut pentru România 
înainte, decât pentru el înapoi. Faptul că după ce nu *sic!+ a ameţit lumea la Buc., am 
reuşit să-l fac să spuie ce vrea, nu e niciun merit, oricât ar da el înapoi şi când îndrumat a 
cere controluri şi securităţi cămătăreşti“.182 În fine, o ultimă întâlnire cu finanţişti 
americani la New York: „Dejunat cu Bertron, Governor, Harding, Philipps şi alţii la 
University Club. Le-am spus că România nu acordă gajuri. Dar vreau să mă informez aci 
ca să spun acasă situaţia. Bertron şi-a lămurit sugestiile. Monopolul tabacului trebuie să 
aibă consilieri americani!! Mellon intră în petroluri, dar el, nu Bertron trebuie să 
răspundă dacă acceptă legea minelor? Ca a 3-a ipoteză, împrumut fără emitere*?+ este 
10 milioane d. cash, 10 milioane material, pe preţul ce vor voi*?+ americanii!! Şi ca 
securitate mortgage183 pe proprietatea CFR, ca, în cazul că nu plătim cuponul, 
americanii să ia administraţia! Halal concepţie! Şi în ţară s-a discutat un an fără să ştie ce 
vrea“.184 

Însemnările lui Nicolae Titulescu pun în relief tentativele cercurilor economice şi 
financiare americane de a ne impune soluţii leoniene, de a condiţiona acordarea de 
împrumuturi sub rezerva acceptării de către români a monopolului asupra unor ramuri 
ale economiei (industria tutunului, transporturi ş.a.), ca să nu mai vorbim de faptul că 
mulţi bancheri au spus fără înconjur că nu acceptă Legea minelor. 

 
Titulescu faţă în faţă cu liderii minorităţilor etnice şi religioase 
 
România nu a avut o cameră de rezonanţă prea favorabilă în Statele Unite ale 

Americii, în special din cauza felului în care era percepută situaţia evreilor din ţara 
noastră. 

În mod firesc, Nicolae Titulescu a luat legătura cu şefii comunităţii evreieşti din 
New York, s-a întreţinut cu aceştia, a căutat să perceapă şi să înţeleagă exigenţele lor şi 
să apere, atât cât a putut, interesele României. 

Evocând preocupările sale în materie, contactele avute şi poziţia exprimată, 
Nicolae Titulescu nota: 

„Lucrat toată ziua la chestia evreiască şi m-am speriat ce prost sunt făcute 
memoriile M[inisterului] de Externe. Mi-am cules materialul prin a contrario din 
memoriul lui Lucien Wolf contra României! Halal! // La 8, banchetul evreilor români din 
New York. Au vorbit cu multă dragoste de ţară, dar mi-a pleznit obrazul de ruşine când 
au vorbit de agitaţiile recente. // Am răspuns apărând guvernul şi arătând că măsuri 
suplimentare s-ar întoarce contra evreilor (cred vorbit bine).“185 

Democrat convins, duşman al celor ce susţineau şi promovau poziţii xenofobe, 
rasiste în general şi antisemite în particular, Nicolae Titulescu era un om ascultat şi 
credibil în cercurile politico-diplomatice, de presă, opinie publică, chiar dacă 
interlocutorii săi aveau alte păreri. 

În aceeaşi ordine de preocupări, Nicolae Titulescu se pregăteşte serios pentru 
întâlnirea cu membrii Comitetului american pentru drepturile minorităţilor religioase. 
„Lucrat toată ziua pentru chestia religioasă.“ „Lucrat apoi până la 3 la discursul de mâine 
cu min. Davies.“186 
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La 19 decembrie 1925, Nicolae Titulescu este invitat la Yale Club la o cină oferită 
de mai sus citatul Comitet american pentru drepturile minorităţilor religioase. Printre 
personalităţile prezente se numără: Louis Marshall; dr. Stephen S. Wise; Benjamin 
Winter; dr. Henry A. Atkinson, secretar general al Uniunii Bisericilor pentru Pace; 
reverendul dr. James Morehead, preşedintele Comitetului executiv al Convenţiei 
mondiale luterane; reverendul dr. Arthur J. Brown, preşedinte al Comitetului şi secretar 
al Comitetului director presbiterian al misiunilor în străinătate; Julian Mack, judecător la 
Curtea Supremă; dr. Anson Atterbury; Arthur M. Lampart; Fred B. Smith şi alţii.187 

„Fost banchet minorităţile religioase. Cred am vorbit bine şi am evitat discuţia să 
ia turnură rea. Rabi Wise vorbit foarte frumos şi Marshall ne-a criticat aspru chestia 
evreiască.“188 

Nu dispunem, cel puţin deocamdată, de textul scris al alocuţiunii rostite cu 
această ocazie de Nicolae Titulescu. Informaţiile presei new-york-eze ne dau însă detalii 
privind afirmaţiile diplomatului român. 

„Domnul Titulescu – relata «The New York Times» – a declarat că, în 
Transilvania, dintr-o populaţie de 5.000.000 de locuitori, peste 2.000.000 sau circa 43% 
aparţin celor 4 grupuri de minorităţi religioase reprezentate în Comitet. El a acuzat că, în 
timpul Conferinţei de Pace, reprezentanţii acestor grupuri şi episcopii bisericilor lor au 
dus o propagandă puternică împotriva României, aducând cele mai violente insulte la 
adresa naţiunii române, urmate de un apel adresat protestanţilor din întreaga lume de a 
se uni împotriva reunirii Transilvaniei cu România.“189 „Guvernul român avea cunoştinţă 
de toate aceste rapoarte – a spus el – şi de întreaga propagandă subversivă îndreptată 
împotriva României şi a poporului român, dar, în ciuda tuturor acestora, a menţinut în 
scaunele lor pe toţi episcopii.“190 „Guvernul român nu numai că a menţinut în funcţii 
întreg acest personal ecleziastic al sectelor minoritare, ci şi le-a lăsat organizaţiile lor 
intacte. Toate aceste secte minoritare se bucură de cea mai deplină libertate şi cea mai 
largă autonomie în administrarea problemelor lor interne, fără niciun amestec din 
partea statului.“191 

Vom reţine câteva din opiniile liderilor minorităţilor religioase. 
Acelaşi influent cotidian american informa: „Dr. Atkinson a spus că a făcut 5 

călătorii cu automobilul prin România, de la război încoace, investigând acele plângeri, şi 
că era dornic să recunoască că pretinsa persecuţie s-ar fi putut datora oficialităţilor 
subordonate guvernului din judeţele înconjurătoare, pe care, probabil, guvernul nu a 
putut să le controleze în toate cazurile.“192 

„Dl Marshall a trecut în revistă istoria experienţei evreilor din România şi a 
declarat că plângerile evreilor din România au fost foarte serioase. «Ele afectează vieţile 
lor şi credinţele lor religioase într-un mod care ţine de însăşi existenţa lor», a spus 
acesta, şi că «declaraţiile de bunăvoinţă din partea guvernului român nu sunt suficiente. 
Trebuie să ne bazăm cazul pe amintirea trecutului. Cu 41 de ani în urmă, România a 
semnat Tratatul de la Berlin, care garanta drepturi egale evreilor; dar, după părerea 
mea, timp de 41 de ani nu s-a făcut nimic. În acest răstimp, scurs de la semnarea 
tratatelor de după Războiul mondial, abia mai puţin de 100 de evrei, dintr-un sfert de 
milion la nivelul întregii populaţii, a obţinut cetăţenia. 
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Nu numai funcţionarii inferiori, ci guvernul însuşi, cunoscând faptele, au închis 
ochii faţă de această situaţie. Sunteţi aici pentru a obţine credit pentru România.».“193 

La remarca lui Nicolae Titulescu: „Da, credit moral, ca şi credit financiar“194, Louis 
Marshall a replicat: „Nu puteţi obţine credit moral, dacă călcaţi în picioare minorităţile 
religioase ale ţării voastre şi acele mari principii morale pentru care America se bate“.195 

„Dl Marshall a explicat că remarcile sale au fost făcute în spiritul cel mai 
prietenesc şi a declarat că ceea ce se făcea pentru bunăstarea evreilor români era 
pentru bunăstarea României.“196 

Rabinul dr. Stephen S. Wise, referindu-se la acuzaţiile aduse României, a spus la 
rândul său: 

„De dragul României nu puteţi să vă permiteţi să se aducă aceste acuzaţii. Aţi 
venit aici cu o misiune dublă, din care o parte aţi împlinit-o bine. Cu cât mai buni au fost 
termenii pentru România cu privire la datorii, cu atât mai bine este pentru America. Însă 
marii noştri bancheri nu sunt simpli bancheri, ci oameni de stat, ce doresc ce poate fi 
mai bun pentru America şi gata să facă sacrificii pentru America şi pentru pacea în 
lume.“197 

Dincolo de momentele de tensiune, asemenea întâlniri au avut o deosebită 
utilitate. Au prilejuit expunerea clară şi directă a poziţiilor, schimburi de păreri, precizări 
şi puneri la punct ş.a. 

Faptul că Nicolae Titulescu a contactat aceste medii, că le-a abordat cu deosebită 
consideraţie, că s-a prezentat în faţa lor pregătit, că a purtat cu ele un dialog deschis, 
apărând ceea ce trebuia apărat şi respingând afirmaţiile exagerate sau de-a dreptul 
gratuite, a lăsat o excelentă impresie în Statele Unite ale Americii, care au salutat în 
omul politic şi diplomatul român nu doar un factor oficial de autoritate, ci un democrat, 
un om al bunăvoinţei şi dialogului. 

Chiar a doua zi după tensionata întâlnire la care ne-am referit, Nicolae Titulescu 
are o întâlnire agreabilă cu unii lideri evrei: „Prânzit la Lotus Club cu rabinul Wise; 
judecătorul Înalta Curte, Mack, invitaţi de dr. Marshall. Discutat chestia evreiască. 
Explicat că măsurile ce ei cer vor produce reacţii opinia publică. La sfârşit au spus că s-ar 
mulţumi cu articole în presă combătând antisemitismul“.198 

Nu este lipsit de interes a spune aici că, de-a lungul întregii sale existenţe, 
Nicolae Titulescu a avut relaţii normale totdeauna, cordiale uneori, cu numeroşi evrei, 
fie oameni politici, diplomaţi, oameni de afaceri, ziarişti ş.a., fie din România, fie din alte 
ţări ale lumii. 

 
Titulescu la Coolidge şi Kellogg redescoperă un Anton Bibescu „incapabil a le 
vorbi de România“ 
 
La 12 noiembrie 1925, preşedintele american John Calvin Coolidge199 oferă la 

Casa Albă un dejun în cinstea membrilor Comisiei române pentru datoriile de război faţă 
de Statele Unite ale Americii, condusă de Nicolae Titulescu.200 Alături de preşedintele 
Comisiei române se află membrii acesteia, precum şi Anton Bibescu, trimis extraordinar 
şi ministru plenipotenţiar al României la Washington.201 Preşedintele american are lângă 
el pe secretarul Departamentului de Stat, Frank Billings Kellogg; Herbert Hoover202, 
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secretarul Departamentului Comerţului; senatorul Reed Smoot; colonelul S.A. Cheney şi 
căpitanul Adolphous Andrews, aghiotant militar şi, respectiv, aghiotant naval.203 Iată ce 
notează Nicolae Titulescu: „Dejunat la Coolidge cu Smoot, Hoover, Kellogg, delegaţia. // 
Bibescu întrebat de Coolidge cât este bugetul României n-a putut răspunde. // Şi Smoot 
a întrebat pe V. Bădulescu cine e domnul care şedea la dreapta lui Coolidge. Era Bibescu. 
Deci Bibescu nici nu-l cunoştea“.204 Nu este nicio umbră de satisfacţie în notaţia lui 
Nicolae Titulescu, nu este, deopotrivă, niciun fel de surpriză, căci Nicolae Titulescu era 
pe deplin edificat asupra personajului care „reprezenta“ România la Washington. 
Nicolae Titulescu încerca un veritabil sentiment de jenă, subtextuală fiind indignarea sa 
faţă de lipsa de reacţie a guvernanţilor de la Bucureşti în privinţa unor indivizi care nu 
numai că erau incompetenţi şi ineficienţi, dar ne făceau pur şi simplu de râs. 

O lună mai târziu, la 10 decembrie 1925, Nicolae Titulescu este invitat205 la 
dineul oficial anual oferit de preşedintele John Calvin Coolidge, la Casa Albă, în Salonul 
Albastru, în cinstea şefilor misiunilor diplomatice acreditaţi la Washington.206 Diplomatul 
român notează: „Văzut o mulţime de lume“.207 Au fost prezenţi ambasadorii Spaniei, 
statului Chile, Argentinei, statului Peru, Franţei, statului Mexico, Italiei, Germaniei, 
Japoniei, Braziliei, Cubei şi miniştrii Portugaliei, Norvegiei, Danemarcei, Uruguayului, 
Iugoslaviei, statului Costa Rica, Olandei, Boliviei, Estoniei, Lituaniei, Irlandei, Greciei, 
statului Haiti, Hondurasului, Austriei, Letoniei, Egiptului, Poloniei, Bulgariei; însărcinaţi 
cu afaceri din Salvador, Persia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Republica 
Dominicană. România a fost reprezentată la nivelul însărcinatului cu afaceri, Frederic C. 
Nanu. 

Nicolae Titulescu nu ne-a lăsat un plus de amănunte, dar sintagma „văzut o 
mulţime de lume“ ne permite să presupunem că a avut contacte şi schimburi de păreri 
cu unii dintre cei prezenţi, pe care i-a întâlnit în zilele precedente sau pe care avea să-i 
întâlnească în zilele următoare, aşa cum vom avea să arătăm mai jos. 

Întâlnirile cu Frank Billings Kellogg şi soţia acestuia aveau să constituie prilejul 
unor interesante convorbiri, dar şi ocazia cunoaşterii altor şi altor ecouri dezastruoase 
ale prezenţei la Washington a lui Anton Bibescu în fruntea Legaţiei României în SUA. 
Reţinem din Însemnări zilnice, care nu comportă din partea noastră niciun fel de 
comentarii: „La 5 fost la ceai la Kellogg. Foarte gentili. Dna Kellogg, în faţa bărbatului ei, 
ministru de Externe, ne-a spus că Bibescu este incapabil a-i vorbi de România şi că 
pentru a şti ceva de ţara noastră a trebuit să întrebe pe ministrul american Jay. Apoi a 
spus că e păcat ca 2 soţii ale oficialilor de aci (Bibescu şi Nanu) să nu fie românce“.208 
„Am mers la Congres cu Mrs Kellogg, foarte gentilă. Am auzit un speech în care 
Preşedintele zicea: fereşte Doamne America să cadă în greşelile celorlalte naţii. Am 
întâlnit acolo pe grec209 şi Ciechanowski. Mrs Kellogg s-a plâns franc de Bibeşti, că nu i-
au făcut vizite şi aşteaptă să depuie ea cărţi pentru că sunt prinţi. România e bine 
reprezentată la recepţii, dar atât. (Ce vrea ţara mai mult? De când spun eu asta?) Mrs 
Kellogg a zis că Bibeştii joacă cărţi toată noaptea şi ziua dorm.“210 

 
Anton Bibescu versus Nicolae Titulescu 
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Nu ştim care au fost, până în toamna anului 1925, părerile intime şi aprecierile 
publice ale lui Nicolae Titulescu despre titularul de atunci al misiunii noastre diplomatice 
la Washington. În ceea ce priveşte însă pe Anton Bibescu, se poate afirma, fără rezerve, 
că sentimentele acestuia faţă de Nicolae Titulescu nu erau dintre cele mai amicale. 
Corespondenţa sa cu prinţesa Martha Bibescu probează două lucruri: învinuirea de 
prodigalitate adusă lui Nicolae Titulescu, pe de o parte, şi colportarea unor informaţii 
defăimătoare la adresa „colegului“ de la Londra, pe de altă parte.211 

Am prezentat, ceva mai înainte, raţiunile care au determinat desemnarea lui 
Nicolae Titulescu ca şef al delegaţiei române la negocierile româno-americane privind 
datoria de război a României. 

Există temeiuri solide să presupunem că, încă din martie 1925, când primise 
însărcinarea să aprofundeze chestiunea datoriei României faţă de Statele Unite ale 
Americii, guvernul de la Bucureşti (recte Vintilă I.C. Brătianu şi I.G. Duca) avea deja în 
vedere desemnarea lui Nicolae Titulescu ca şef al delegaţiei române la negocierile cu 
americanii preconizate a se desfăşura la Washington. 

Ţine de logica elementară afirmaţia noastră că prestaţia echipelor anterioare de 
negociatori români a fost considerată de Bucureşti drept nesatisfăcătoare, această 
părere negativă extinzându-se, în mod firesc, şi asupra ministrului Anton Bibescu şi a 
echipei sale de la Washington. 

Infatuat şi suficient, Anton Bibescu a reacţionat într-un mod inacceptabil faţă de 
decizia luată de Bucureşti, lansându-se într-o deplorabilă şi riscantă acţiune de denigrare 
a şefului delegaţiei române, a persoanei şi demersurilor sale. 

Divergenţele şi confruntările dintre Anton Bibescu şi Nicolae Titulescu, izbucnite 
la sfârşitul lui iulie‒începutul lui august 1925, s-au accentuat în ultima parte a anului, 
degenerând într-un adevărat conflict212, dovedit ireconciliabil în timpul şederii lui 
Nicolae Titulescu la Washington, ca şi după aceea. 

Într-o formă sau alta, Anton Bibescu a continuat să respingă aprecierile critice ce 
s-au făcut în privinţa activităţii sale, formulând, în acelaşi timp, atacuri la adresa lui 
Nicolae Titulescu, într-o avalanşă de telegrame adresate la Bucureşti ministrului de 
Externe român.213 

După mai multe telegrame în care exprima nemulţumirea faţă de atmosfera 
nefavorabilă României, pe care a găsit-o la Washington şi care putea fi identificată şi în 
alte părţi ale Statelor Unite ale Americii, atmosferă de care îi făcea direct răspunzători 
pe Anton Bibescu şi Frederic C. Nanu, Nicolae Titulescu – invocând lipsa oricăror măsuri 
disciplinare împotriva celor vinovaţi – îşi înaintează demisia214 la 13 noiembrie 1925. 
Într-o telegramă ulterioară, adresată conducerii Ministerului de Externe, explicându-şi 
gestul, Nicolae Titulescu scria: „…Din moment ce văd că cei ce compromit interesele 
româneşti îşi păstrează locurile în corpul diplomatic, mie nu-mi rămâne decât să 
plec“.215 

Cererea lui I.G. Duca, ministrul de Externe al României la acea dată, de a reveni 
asupra demisiei nu primeşte un răspuns favorabil. Nicolae Titulescu refuză să-şi modifice 
hotărârea. La 19 noiembrie 1925, I.G. Duca cere din nou lui Nicolae Titulescu să revină 
asupra hotărârii sale de a demisiona, oferindu-i în schimb satisfacţia cerută: rechemarea 
lui Anton Bibescu în ţară.216 În următoarele zile, între I.G. Duca şi Nicolae Titulescu 
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intervine un acord217 privind data rechemării lui Anton Bibescu; atenţi ca această 
măsură să nu influenţeze negocierile în curs cu reprezentanţii guvernului american, s-a 
hotărât ca Anton Bibescu să fie rechemat după încheierea tratativelor de la 
Washington.218 

Apreciind hotărârea de rechemare a lui Anton Bibescu, Nicolae Titulescu scria lui 
I.G. Duca: „Pentru că aţi avut bunătatea a vorbi de serviciile care aş fi adus statului, care 
le consider prea mici, socotesc că cel mai mare serviciu pe care l-am adus ţării este 
febrilitatea a fi contribuit [sic!]219 la înlăturarea din serviciul exterior reprezentantul 
[sic!]220 care n-are nimic comun cu Ţara Românească şi care deci nu poate să-i apere 
interesele“.221 

Într-o telegramă ulterioară, expunând motivele pentru care a cerut rechemarea 
lui Anton Bibescu, Nicolae Titulescu scria: „Deja prin telegrama nr. 2871 trimisă din 
Londra am atras atenţiunea guvernului asupra faptului că Legaţiunea României din 
Washington a luat în scris poziţiune contra României asupra datoriilor noastre către 
America şi că prin urmare delegaţiunea română are ca misiune nu numai să convingă pe 
americani, dar chiar pe Legaţiunea noastră din Washington. Am crezut la acea epocă că 
mă aflu numai în prezenţa unei acţiuni a secretarului Frederic Nanu. Secretarul Nanu mi-
a scris că memoriul remis guvernului român a fost făcut din ordinul ministrului Bibescu, 
că acest memoriu era însoţit de un raport însoţitor şi că ambele, unul câte unul, i-au fost 
expediate la Paris, spre a fi semnate de ministrul Bibescu. Ministrul Bibescu, neaprobând 
raportul însoţitor, a distrus pe acesta din urmă şi a predat la Bucureşti numai memoriul. 
Las la aprecierea guvernului român faptul că un ministru aruncă răspunderea pe 
subalterni. Asemenea întreb guvernul român dacă crede că orice delegaţiune a statelor 
debitoare venite [sic!] să negocieze la Washington a găsit în reprezentanţii ei, diplomaţi 
acolo acreditaţi, aliaţi care au pregătit terenul sau opozanţi ai tezei de susţinut, astfel 
după cum am găsit noi. Osebit de aceasta, cu ocazia misiunii consolidării datoriilor de 
război, am constatat că nu s-a făcut nici cea mai mică pregătire pentru susţinerea 
punctului de vedere românesc. Mai mult, pe orice teren am venit în contact cu 
americanii, fie politic, financiar, religios sau altul, am constatat că pe nicio chestiune, dar 
absolut niciuna, nu există urma unei acţiuni serioase pentru a face cunoscut punctul de 
vedere românesc. În afară de relaţiunile mondene, reclamă personală ce ministrul 
Bibescu îşi face prin presă şi cu toate sforţările lăudabile ce alţi români fac aci, afirm că 
România nu este cunoscută în America.“ „…Ministrul Bibescu este în post de cinci ani şi 
nu cunoaşte nici datele elementare asupra Ţării Româneşti.“222 

Presa română şi presa internaţională s-au referit, din varii interese şi puncte de 
vedere, la tensiunile dintre Bibescu şi Titulescu, acreditând ideea că acestea s-au 
repercutat în mod negativ asupra rezultatelor negocierilor.223 Raţiuni superioare i-au 
determinat pe cei doi diplomaţi să adopte în public poziţii prudente faţă de aprecierea 
mai sus evocată, acceptarea acesteia fiind defavorabilă fiecăruia dintre protagonişti, 
unuia discreditându-i indirect efortul, profesionalismul şi rezultatul, celuilalt inculcându-i 
răspunderi pentru un presupus mod nesatisfăcător de desfăşurare a negocierilor şi un 
rezultat mai puţin favorabil, decât cel scontat, al negocierilor. 

Nu dispunem de informaţii care să ne clarifice cu precizie atitudinea luată de 
Anton Bibescu în perioada imediat următoare înlăturării sale din postul de ministru 
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plenipotenţiar la Washington. Este de natura evidenţei că, edificat asupra cauzelor 
înlăturării şi a rolului pe care Nicolae Titulescu l-a avut în acest sens, Anton Bibescu îi va 
deveni un inamic notoriu. 

Logica lucrurilor şi reacţiile din anii următori – personal avem la îndemână doar 
reacţii de după înlăturarea lui Nicolae Titulescu intervenită la 29 august 1936 – ne fac să 
credem că Anton Bibescu a participat, pe cont propriu sau în colaborare cu alţi oameni 
politici, din ţară şi străinătate, la campania de intrigi desfăşurată împotriva ministrului 
de Externe român. 

Abandonând orice circumspecţie, Anton Bibescu – pentru care înlăturarea 
fostului şef al diplomaţiei româneşti a fost, nu avem niciun motiv să ne îndoim de 
aceasta, un motiv de aparte satisfacţie – s-a angajat într-o largă şi virulentă acţiune anti-
Titulescu. 

Carol al II-lea a întâlnit în Anton Bibescu un condotier angajabil şi angajat cu 
toată fervoarea împotriva lui Nicolae Titulescu.  

Îngrijoraţi în modul cel mai serios de eventualitatea revenirii lui Nicolae Titulescu 
pe scena politică, guvernanţii de la Bucureşti au urmărit un program coerent de 
contracarare a tuturor demersurilor politice, diplomatice, juridice şi ziaristice ale 
conaţionalului nostru, program care să asigure scoaterea acestuia pentru totdeauna din 
viaţa publică internă şi internaţională. 

Vizitele făcute şi întrevederile avute de Anton Bibescu în Franţa şi Marea 
Britanie, la mijlocul anului 1937, pe care le-am analizat într-un alt cadru,224 s-au înscris 
într-un asemenea demers organic, gândit, programat şi susţinut financiar de autorităţile 
de la Bucureşti. 

Demersurile făcute pe lângă oficialităţile din cele două ţări descalifică pe cei ce 
au imaginat, organizat şi sponsorizat un asemenea program, ca şi pe cel pe care l-a 
urmărit cu fervoare maladivă. 

 
O pledoarie titulesciană pentru abandonarea „diplomaţiei de salon“ 
 
Această situaţie – asupra căreia vom reveni – i-a dat mult de gândit lui Nicolae 

Titulescu. În cursul primului mandat de ministru de Externe (iulie 1927–iulie 1928) a 
iniţiat şi susţinut adoptarea unor Decrete privind reorganizarea, structurarea şi 
încadrarea cu personal a Ministerului Afacerilor Străine.225 „În mod deosebit, Nicolae 
Titulescu a avut în vedere o schimbare substanţială de mentalitate a şefilor de oficii, a 
tuturor celorlalţi diplomaţi şi consuli, vizând, înainte de toate, abandonarea diplomaţiei 
«de salon», adoptarea unui stil modern, practic, eficient, ce consta în implicarea activă 
pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta România în exterior: profunda 
cunoaştere a zonei de acreditare, a pasivului raporturilor bilaterale; identificarea 
direcţiilor, obiectivelor şi căilor de normalizare şi dezvoltare a relaţiilor bilaterale, pentru 
susţinerea şi promovarea intereselor româneşti, a prezenţelor politice, economice, 
ştiinţifice şi culturale în ţările respective; un dialog constant şi la obiect cu conducerea 
ministerului asupra tuturor chestiunilor privind interesele României în afara graniţelor; 
avansarea de propuneri şi soluţii pentru diferitele afaceri politice şi economice de mare 
interes pentru ţară. În întâlnirile directe cu personalul Ministerului Afacerilor Străine, cu 
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diplomaţii români aflaţi la post în diverse capitale, cu prilejul vizitelor întreprinse, 
«Patronul» a insistat cu deosebire asupra necesităţii observării permanente şi 
cunoaşterii profunde a climatului politic general şi particular, a cerut analize 
cuprinzătoare şi riguroase a fenomenelor şi evenimentelor de interes pentru ţară, 
informări operative ale Centralei asupra tuturor acestora, sporirea contactelor în toate 
mediile diplomatice şi de presă, aplicarea cu fidelitate a dispoziţiilor şi indicaţiilor venite 
din ţară, o conduită exemplară şi demnă în întâlnirile şi raportările cu toţi 
interlocutorii.“226 

 
„Am dorit, în mod deosebit, să văd marile oraşe din Midle West“ 
 
Încă de la pregătirea vizitei pe continentul american, Nicolae Titulescu şi-a 

propus să includă în program mari oraşe din Statele Unite ale Americii şi Canada.227 
După încheierea negocierilor la Washington şi a contactelor politice şi 

economico-financiare la New York, Nicolae Titulescu a plecat pentru câteva zile în 
Canada (Ottawa, Montreal), pentru ca ulterior să revină în Statele Unite, la câteva 
comunităţi româneşti (Detroit, Cleveland, Buffallo). 

Aceste contacte, ca şi altele mai sus menţionate, au rămas până azi necunoscute, 
ceea ce ne obligă să le evocăm şi să prezentăm momente semnificative, politice, dar şi 
de suflet, ale prezenţelor titulesciene în acest spaţiu de civilizaţie dorit şi apreciat de 
marele nostru conaţional. 

 
În Canada 
 
La Ottawa. 
În seara zilei de 26 decembrie 1925, Nicolae Titulescu părăseşte New York cu 

destinaţia Ottawa.228 
„Urcat într-un vagon îngheţat – nota Nicolae Titulescu la 27 decembrie 1925. // 

Am dormit sub toate plapomele, îmbrăcat şi în blană. Ce va mai fi?“229 Descinde la South 
Ottawa la orele 13. „Fost întâmpinat gară de: Oscar Douglas Skelton, subsecretarul 
pentru Afacerile Străine, şi Jean Desy, consilier Departamentul Externe230, acesta din 
urmă fost România. // Venit Hotel Chateau Leurier. // Dejunat hotel. // Apoi pe o zăpadă 
imensă ne-am plimbat la Ottawa, cu cei 2 domni. Vizitat şi Parlamentul. Leit cel englez. 
// Prânzit la mine Desy. // Apoi, concert jos. // Acordat un interviu presei. // Răcit. Mă 
dor oasele.“231 

A doua zi a şederii la Ottawa, Nicolae Titulescu are întâlniri politice la vârf. La 
orele 11 este primit232 de guvernatorul Lord Byng233. La orele 12 vizitează pe ministrul 
de Finanţe, Ribb*?+234, căruia îi exprimă „mulţumiri consolidare 1922“. „La 12,30 fost 
prim-ministru MacKenzie King235 la mine la hotel. // Dejun la Country Club. Prezent. // 
Extrem de cordiali. Presa f. bună.“236 

 
La Montreal. 
Pe data de 28 decembrie 1925, orele 17, pleacă spre Montreal237, unde ajunge238 

la 20,30. 
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La prânz, Nicolae Titulescu şi ceilalţi membri ai delegaţiei participă la un dejun 
oferit de consulul Vimard[?], la care iau parte consulii generali ai Statelor Unite, 
Norvegiei, Suediei, Poloniei, Serbiei, Franţei acreditaţi la Montreal. „A vorbit 
Dandurand239 şi eu.“240 

Să-i urmărim notaţiile: „La 3½ fost pe Muntele Real să vedem Râul St. Laurent 
îngheţat. // La 4 văzut colonia română consulat. // Primit reprezentanţii presei. // La 8 
diner oferit de Dandurand. // Prezent: Lord Thomson“.241 

La orele 21, Nicolae Titulescu pleacă din Montreal. „În tren întâlnit Croitoru, 
român din Detroit, şi 2 cocoane care m-au mişcat adânc cum vorbeau de ţară.“242 

 
În Statele Unite ale Americii 
 
La Detroit. 
Nicolae Titulescu ajunge la Detroit în dimineaţa zilei de 30 decembrie 1925. 
„O splendoare vederea pe lac şi asupra oraşului de la al 24-lea etaj Hotel Book 

Cadillac unde suntem.“243 
Este salutat244 de diplomatul Andrei Popovici şi de avocatul Dinu. 
Bucuros să se întâlnească cu mai mulţi români, Nicolae Titulescu stă la taclale cu 

ei şi ia masa de seară într-o atmosferă agreabilă. Nimic surprinzător245, şi de această 
dată cel care invită şi cel care plăteşte este tot Nicolae Titulescu. 

Îndrăznim să credem că românii noştri din Detroit au fost profund impresionaţi 
de delicateţea arătată lor de ilustrul nostru om politic şi diplomat român. 

Ultima zi a anului o petrece tot la Detroit. 
„La 2 am fost la Henry Ford. Foarte amabil, mi-a dat un autograf. Eu i-am dat 

actele privitoare la situaţia financiară şi economică a României. Am vizitat sala de 
experienţe: o splendoare. Parchete care luceau ca aurul şi sute de lucrători pe stânga şi 
dreapta lucrând.“246 „Am vizitat şi fabrica aeroplane. Restul închis.“247 

Cercetarea Însemnărilor zilnice din alte zile, luni şi ani, reţinând momente şi 
reacţii ale unor vizite, certifică faptul că Nicolae Titulescu a fost permanent animat de un 
viu interes faţă de maşini, avioane, aparatură modernă privind transmisiile radio şi 
proceduri medicale ş.a. 

Obişnuit să circule cu maşina şi să ia masa în restaurante sau cafenele şic, 
Nicolae Titulescu apelează la New York la metrou şi la un self-service la Detroit. 

Dar seara stă la un pahar cu câţiva români din Detroit: Dinu; Palojan; Cucu; 
Drăgoi; predicatorul baptist. Din nou plăteşte pentru toţi participanţii.248 

Încheie anul cu sentimente de justificată şi profundă îngrijorare. „Anul Nou! Ce 
va mai fi?“249 

La miezul zilei de 1 ianuarie 1926, Nicolae Titulescu focalizează interesul 
majorităţii românilor din Detroit. „La 2,30, mare întrunire cu români. Am vorbit de ce a 
făcut România, lucru ce sporeşte prestigiul românilor ca cetăţeni americani şi de ce pot 
face ei combătând propaganda inamică. F. bine tot.“250 

În toate comunităţile româneşti, ca şi aici, Nicolae Titulescu a avut o întâlnire cu 
preoţii autohtoni. Avocatul Dinu i-a prilejuit o întâlnire cu clericii din Detroit.251 
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La Cleveland. 
Vizita la Cleveland nu avea nimic întâmplător. Clevelandul era una dintre 

metropolele adăpostind un mare număr de români americani. 
Pleacă din Detroit la orele 18 şi ajunge în cursul serii la Cleveland252, împreună cu 

Catherine Titulescu, Savel Rădulescu şi Victor Bădulescu. 
„Seara la Cleveland m-au primit toţi reprezentanţii români.“253 
Zilele şi nopţile nu asigură neapărat momente de delectare. „Dar am avut de 

decifrat singur la 2 noaptea o tristă telegramă: asupra purtării Prinţului Carol.“254 
Timpul l-a presat totdeauna pe Nicolae Titulescu. N-a făcut excepţie nici de 

această dată. 
În ziua de 2 ianuarie 1926, la amiază, dă un interviu ziariştilor de la „The 

Cleveland Plain Dealer“.255 
Răspunde la invitaţia de a participa la nunta256 unui român, George Stănculescu 

cu Estera Şchiopu. Mai întâi la biserică (unde oficiază Elie Pop), şi apoi la masa festivă. 
Încearcă întreaga bucurie şi satisfacţie de a trăi alături de conaţionali momente de 
autentică atmosferă românească: „Fost la prânzul de nuntă a lui Stănculescu. Foarte 
frumos. Şi foarte decent, cu toată însufleţirea ce a domnit la masă. Aşa sunt ardelenii: 
decenţi, nu sunt vulgari. Eu îi iubesc. Dat ca dar de nuntă $ 100.“257 

Bucuria îi este umbrită de colportarea unor minciuni sfruntate. „Un gazetar din 
Detroit telefonează că guvernul aşa nemulţumit cu aranjamentul american că eu trebuie 
să demisionez. Auzi minciună. Iar Bibescu.“258 

Foarte atent faţă de şefii spirituali ai comunităţii, Nicolae Titulescu vizitează pe 
preoţii cultelor ortodox, catolic şi baptist, la fiecare dintre ei întreţinându-se şi cu 
enoriaşii.259 

Ultima zi, la Cleveland, rămâne în memoria lui Nicolae Titulescu prin participarea 
la slujba şi predica preotului ortodox Elie Pop la Biserica Ortodoxă, apoi la dejunul oferit 
de un grup de 25 de români la Hotel Cleveland şi, în fine, la o mare întrunire a românilor 
americani la Sala „Carpathia“. „La 2,30 întrunire în sala Carpathia. O mulţime de români. 
F. frumos. Coruri şcolare. O fetiţă mi-a dat un buchet făcând un mic speech asupra 
negocierilor Washington. // Am vorbit o oră.“260 

Din păcate, la Bucureşti nu dispunem deocamdată de textul integral al acestei 
cuvântări.261 

„Consider satisfăcătoare pentru ambele părţi rezolvarea la Washington, în modul 
cel mai prietenesc, a termenilor de plată a datoriilor de război ale României faţă de 
Statele Unite. Am dorit să aflu ceva despre marile oraşe ale Americii înainte de a mă 
îmbarca spre Europa. Am dorit, în mod deosebit, să văd marile oraşe din Midle West. S-a 
întâmplat ca în aceste oraşe să se afle mulţi cetăţeni americani de origine română şi a 
fost o deosebită bucurie pentru mine să văd America şi să-i văd pe ei. 

M-am adresat ieri numeroşilor membri ai coloniei româneşti din Detroit cu 
ocazia festivităţilor de Anul Nou. Le-am spus foştilor mei conaţionali că cea mai bună 
cale pe care pot aduce servicii ţării lor natale este de a fi buni cetăţeni ai Americii. 

Sunt profund impresionat de frumosul oraş Cleveland şi constat că este astfel 
construit încât s-a obţinut o foarte frumoasă perspectivă. 
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Pot spune, cu fiecare ocazie când vin în contact cu americanii, că n-am decât să 
mă felicit venind aici. Toţi europenii trebuie să vadă America. Fără să vadă această ţară 
minunată este imposibil pentru europeni să-şi imagineze aşa ceva. 

Am avut ocazia să explic progresele pe care România le-a făcut de la Armistiţiu. 
*…+ Suferinţele deosebite ale României de-a lungul războiului trebuie rememorate. 
Astăzi, când cea mai mare parte a acestor dificultăţi a fost depăşită, putem privi la 
împlinirile noastre cu ceva mândrie.“ 

Dispunem şi de o cupură de presă262, şi aceea parţială, privind cuvântarea rostită 
(cu relatări indirecte şi citate fidele, mai puţin numeroase): 

„Vorbind despre schimbul Ţării Româneşti, dl ministru Titulescu a spus că el 
scăzuse din cauza diferitelor monede găsite-n circulaţie după Unire, a emisiunii de bani 
falşi făcută de germani în timpul ocupaţiei şi a marilor pierderi pe care le-a suferit ţara în 
război. România, zice D-Sa, a fost constituită din patru părţi deosebite: Vechiul Regat, 
Ardealul, Basarabia şi Bucovina. În Ardeal erau bani ungureşti, în Basarabia bani ruseşti 
şi în Bucovina bani austrieci. Toate aceste feluri de monedă au trebuit schimbate-n lei cu 
pierderi mari. Milioanele de lei falşi, emişi de germani şi aflaţi în mâna locuitorilor pe 
alimentele vândute armatelor germane sub ocupaţie, au trebuit răscumpăraţi de ţară cu 
bani buni – ceea ce înseamnă o altă pierdere. S-a pierdut iar mult cu tezaurul ţării mutat 
la Moscova după sfatul Aliaţilor, în ajunul ocupaţiei Bucureştilor, s-a pierdut şi cu 
ruinarea puţurilor de petrol la îndemâna Aliaţilor. 

Nu numai unificarea monetară a prezentat greutăţi mari, dar greutăţi la fel a 
prezentat şi unificarea administrativă, căci în Vechiul Regat era un fel de administraţie şi 
un fel de legi, în Ardeal altul, în Basarabia altul şi-n Bucovina altul. A fost apoi greu să se 
găsească funcţionari români pentru a se pune-n posturile ocupate până aici de unguri, 
de ruşi şi de austrieci în ţinuturile alipite. 

Dnul ministru a comparat gospodăria României Mari cu o mâncare pe care 
gospodina bună o pregăteşte zicând: 

«O gospodină bună pune-ntr-o oală carne, zarzavat, unt, sare şi piper. Dacă o 
guşti imediat, n-are niciun gust. Dar las-o să fiarbă două ceasuri şi ai să vezi cât de bună 
se face». 

Prin comparaţia aceasta, D-Sa zice că la câţiva ani după Unire nu vor fi toate 
lucrurile bune în România, dar, dacă mai aşteptăm ca închegarea să se facă cum trebuie, 
vom vedea ce ţară bună iese din unirea făcută cu atâta muncă şi sacrificii. Adresându-se 
direct audienţei, dl Titulescu a zis: 

«Am aşteptat o mie de ani ziua cea mare a Unirii. Aşteptaţi încă câţiva ani şi o să 
vedeţi ce minune de frumuseţe are să iasă din statul pe care ni l-a hărăzit 
Dumnezeu».“263 

Cu aceeaşi ocazie, Nicolae Titulescu declara: „Nu există niciun republican în 
Parlamentul român şi practic niciun sentiment republican în întreaga noastră ţară. 
Suntem loiali dinastiei, aşa că suntem democraţi“. 

„Îmi place America. Sunteţi latinii lumii anglo-saxone. Sunteţi cea mai politică 
naţiune a lumii. Da, dumneavoastră sunteţi. N-o spun doar pentru a vă face plăcere; 
cred acest lucru.“264 
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Precizam mai sus că nu dispunem de textul integral al cuvântării lui Nicolae 
Titulescu şi nici chiar de textul integral al relatării publicaţiei „America“. Romanian Daily 
News. 

Iată ce spunea despre olteni, cu referire directă la presa din unul din judeţele 
acestei părţi de ţară: 

„În trecut Doljul a fost sărac în organele de publicitate. Până la război, doar în 
Craiova apăreau una sau două publicaţii periodice, slăbuţe şi cam neregulat. După 
Război însă au răsărit acolo publicaţiuni bune ca «Ramuri», «Arhivele Olteniei», 
«Năzuinţa», «Oltenia economică» şi altele. Un sănătos început cultural s-a manifestat de 
atunci încoace, dar numai la Craiova; celelalte sate şi oraşe doljene au rămas aproape în 
situaţia de mai înainte. Şi situaţia aceasta nu cadrează deloc cu mărimea, bogăţia şi 
frumuseţea unui judeţ ca Doljul. 

De aceea, e mai mult ca îmbucurător faptul că la Băileşti a apărut o gazetă 
săptămânală, care cu timpul poate deveni zilnică şi care adaugă încă un far luminător la 
cele ce deja se găsesc în ţara românească. E ştiut că gradul de civilizaţie al unui popor se 
măsoară şi după numărul publicaţiilor ce apar în teritoriul locuit de el. 

«Gazeta Băileşti» va ajunge mare şi puternică cu timpul, dacă fondatorii ei vor 
consacra-o binelui obştesc. Ea ar trebui să fie, şi credem că este, o gazetă a mulţimii, 
care s-o îndrumeze şi să se ocupe de nevoile ei…“265 

La 9 ianuarie 1926, presa de limbă română din Cleveland publică scrisoarea 
adresată de Nicolae Titulescu cititorilor ziarului, de fapt tuturor românilor americani. 

„Daţi-mi voie ca prin coloanele acestui ziar să trimit mulţumirile mele cele mai 
călduroase tuturor românilor din Detroit şi Cleveland, care m-au primit cu atâta 
dragoste şi care mi-au lăsat amintirile cele mai frumoase. Nu voi uita niciodată zilele 
petrecute în mijlocul fraţilor mei care m-au primit ca pe un adevărat frate. 

Ţin să exprim recunoştinţa mea organizaţiilor româneşti, care mi-au procurat 
clipe de sărbătoare sufletească. 

Deşi nu dispuneam decât de foarte puţin timp, am dorit să văd cel puţin câţiva 
din fraţii mei care şi-au ales să trăiască pe aceste plaiuri; să stau de vorbă cu ei, să 
studiez organizaţiunile lor. Mi-a făcut o nespusă plăcere să constat că tot ceea ce am 
auzit despre ei este o realitate. 

Părăsesc America pe deplin convins de frumoasele progrese pe care le-au făcut 
pe teren economic, cultural şi bisericesc şi voi vorbi tuturor de ceea ce am văzut în 
Detroit şi Cleveland. 

Unicul meu regret e că nu pot sta mai mult timp în America, ca să cercetez şi alte 
oraşe locuite de români. Am credinţa că pretutindeni ei sunt oameni iubitori de muncă, 
ordine şi cultură, şi le trimit tuturor salutul meu frăţesc. 

Întorcându-mă la postul meu de datorie, nu pot să nu-mi reamintesc mândria ce 
am resimţit când un mare Diriguitor american *Calvin Coolidge – n.n. G.G.P.] mi-a spus 
că cetăţenii americani de origină română îşi împlinesc cu lealitate datoria faţă de Statele 
Unite ale Americii care sunt mulţumite de ei. 

A-şi îndeplini credincios datoria faţă de această ţară glorioasă, care ne-a fost un 
aliat valoros în zilele de încercare, iar azi ne este un tot atât de valoros prieten, este 
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pentru cetăţenii americani de origină română un mijloc de a-şi servi şi interesele ţării lor 
de origină, de care îi leagă amintirile dulci ale copilăriei lor.266“ 

 
La Buffallo. 
Presa americană de limbă română a anunţat că, după Cleveland, Nicolae 

Titulescu va vizita Chicago.267 Nu ştim dacă, într-adevăr, diplomatul român a avut 
această intenţie. Cert este – lucru confirmat de Însemnările zilnice – că n-a mai înscris în 
program această vizită, scurtându-şi voiajul în Midle West. 

În după amiaza zilei de 3 ianuarie 1925 părăseşte oraşul Cleveland, cu direcţia 
Buffallo. Este copleşit de oboseală. „Adormit 4. Sculat la 10,30. Un zgomot asurzitor de 
tramvaie. Mă simt tăiat în bucăţi.“268 Îşi înfrânge starea de oboseală şi hotărăşte să vadă 
una din minunile naturale ale lumii. „Plecat cu auto la Niagara. Văzut cădere mică şi 
cădere mare. Splendid. Trecut în Canada pentru cea mare. Fost cu vapoarele până jos la 
râu, trecut prin tunele sub apă.“269 Cu riscul de a plictisi, menţionez că şi de această dată 
ia masa cu Catherine şi colegii, membri ai delegaţiei care l-a însoţit în SUA, suportând 
cheltuielile.270 Nu rămâne dator nimănui. „Plătit Popovici ce a cheltuit pentru mine.“271 
Ca întotdeauna, Nicolae Titulescu spune o vorbă bună celor care o meritau sau despre 
cei care o meritau. „Telegrafiat Duca şi spus că Popovici ne-a făcut servicii. Scris 
Stănculescu ziarul «America» şi telegrafiat Toni*?+ Ohio.“272 

 
Din nou, spre Casă 
 
Pe 5 ianuarie 1926, la amiază, părăseşte Buffallo, luând direcţia New York. Ajuns 

în metropola americană: „Primit telegramă V*intilă+ Br*ătianu+ că nu poate să vie şi să 
mă duc eu la Buc*ureşti+. Nu ştiu ce să fac.“273 

Duşmănia adversarilor nu-l abandonează. „Articole de înjurături pentru 
convenţie Washington de la Manolescu «Cuvântul» şi alţii! Dacă înjură şi asta, ce 
vor?“274 „Articole trimise Bibescu şi Nanu asupra «certei» între cei 2 diplomaţi. // Oribil 
tot.“275 

În agenda zilei, Nicolae Titulescu reţine două întâlniri importante: la orele 18, 
primeşte pe Sheryll, iar la orele 19 pe Lisllefield de la „New York Times“ „oprit publica 
articol rău Prinţul Carol“.276 

Din nou presat de timp. Mai are doar câteva zile în Statele Unite. Las să 
vorbească blocnotesul său cu Însemnări zilnice: „Adormit 4. Sculat 11 de o idioată la 
telefon. Obosit. // Primit Irimescu. // Primit ora 6 avocatul Mayer căruia i-am spus că 
orice ofertă scrisă de împrumut Salomon o transmit guvernului, dar: a) guvernul nu vrea 
să dea gajuri specifice; b) că eu, fiind vorba de gajuri, nu pot face decât oficiul de 
transmiţător. Eu nu pot face altceva. // La 7 venit Aronovici. L-am repezit fiindcă, fără să 
ştiu, a telegrafiat Bucureşti ca eu să rezolv o dificultate elveţieni*?+. Nici nu ştiu ce a voit. 
Am lucrat la discursul de mâine Universitatea Columbia. // Obosit mort.“277 

Am găsit textul acestui discurs la Hoover Archives, în timpul cercetărilor 
întreprinse acolo în anul 2003. Forma păstrată în Fondul Nicolae Titulescu pare una 
incompletă. În ciuda demersurilor întreprinse ulterior, nu m-am putut elibera de 
impresia că o parte a discursului s-a pierdut. 
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Am reţinut totuşi două pagini, nu lipsite de semnificaţii şi bogate în judecăţi, 
ilustrative pentru gândirea titulesciană asupra unor probleme grave legate de 
conceptele de pace, război; învinşi, învingători; tratate; reconciliere; cooperare: 

„Vă mulţumesc pentru onoarea conferită colegilor mei şi mie de a ne invita la 
acest dejun. Plecăm în Europa pe data de 9 şi sunt încântat că ultima impresie pe care o 
duc cu mine despre minunata dumneavoastră ţară este cea a vieţii unei universităţi 
americane. 

Sunt eu însumi profesor universitar. Am început de timpuriu – nu aveam decât 
22 de ani când am început să predau. Universitatea de aceea reprezintă pentru mine o 
veche iubire şi pe care nu am uitat-o niciodată printre variatele mele preocupări. Şi dacă 
mi-aţi cere să aleg între viaţa publică şi cea universitară, fără niciun fel de ezitare aş 
alege-o pe cea de a doua. Cred, în plus, că experienţa mea universitară a avut o 
influenţă favorabilă asupra vieţii mele politice. Acolo am învăţat disciplina de a căuta 
problemele dincolo de persoane. În mod clar este extrem de dificil să faci despărţire 
exactă între psihologia individului şi marile cauze obiective care îi fac pe oameni să 
acţioneze mai curând într-un sens decât într-altul. Dar cred că politicienii pot fi împărţiţi 
în două mari categorii – cei care dau întâietate factorului persoană şi cei care dau 
întâietate factorului cauză. 

Amândouă categoriile sunt necesare. Adesea prima este mai utilă decât a doua, 
dar nu pretind să spun care dintre ele trebuie să fie plasată prima. Cred totuşi că nu 
greşesc afirmând că datorez carierei mele universitare tendinţa de a intra în cea de-a 
doua categorie.  

Şi pentru că vorbim de probleme, permiteţi-mi să examinez pe scurt o problemă 
care este desigur extrem de interesantă, cea a vieţii Europei după Pace, care mă va 
conduce de asemenea să vă spun câte ceva despre propria mea ţară.  

Tratatele de Pace au schimbat frontierele multor naţiuni. Dar Tratatele de Pace 
nu pot schimba baza fundamentală a vieţii europene, luată integral.  

Există interese economice, există interese psihologice, există un interes general 
de stabilitate şi pace, care ţine împreună oameni pe care Tratatele i-au despărţit în mod 
aparent. 

Ia ceva timp să se armonizeze noua situaţie politică cu viaţa normală a Europei 
luată în întregime. În plus, există dificultăţi rămase de pe urma războiului. Tulburări 
politice în unele ţări, tulburări sociale în altele, haos financiar în anumite ţări, depresie 
financiară şi încetinirea  producţiei în toate ţările europene fără excepţie, pentru o 
perioadă mai mult sau mai puţin îndelungată. Aceste dificultăţi au fost atât de mari la 
început încât unii au considerat că cea mai bună modalitate de a le rezolva ar fi 
revizuirea Tratatelor de Pace. Mărturisesc că nu am considerat niciodată revizuirea 
Tratatelor de Pace ca metodă propice de rezolvare a dificultăţilor lăsate de război. Şi 
convingerea mea nu este în niciun fel bazată pe o raţiune de formă: caracterul 
sacrosanct al tratatelor. Convingerea mea se bazează pe ceva mult mai profund: 
necesitatea de a menţine ordinea în interiorul colectivităţii europene. Orice tratat, de 
orice natură, creează nemulţumire în anumite cercuri. Este absolut imposibil să faci 
tratate care să satisfacă pe toată lumea. S-ar putea să se fi strecurat greşeli în actualele 
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Tratate; s-a putea să fie anumite nedreptăţi în ele; este cu toate acestea adevărat că aşa 
cum sunt ele au creat o ordine a lucrurilor în Europa.  

Orice încercare de schimbare a lor nu poate decât încuraja şi nutri dorinţa 
firească a oamenilor nesatisfăcuţi să reziste noii ordini a lucrurilor.  

Chiar şi o schimbare minoră, impusă prin forţă, poate fi considerată ca un simbol 
că vor interveni schimbări mai importante. Nu putem avea o pace reală în aceste 
condiţii. Pacea este înainte de toate o stare de spirit. Politica de revizuire a tratatelor nu 
poate decât să contribuie la menţinerea unei stări de spirit contrară necesităţilor păcii. 

Am numărat ţările europene care ar dori o revizuire a Tratatelor. Sunt mai puţine 
decât ţările interesate să păstreze actuala ordine a lucrurilor. 

De aceea, revizuirea Tratatelor de Pace nu este o soluţie acceptabilă, nici sub 
raportul necesităţii politice, nici sub acela al unei dreptăţi aritmetice.  

Odată ce această soluţie este respinsă – pentru a armoniza prevederile tratatelor 
şi necesităţile vieţii Europei luate în întregime, rămâne doar o singură metodă: aceea a 
unei colaborări sincere şi loiale între toate popoarele europene, astfel încât să satisfacă 
marile interese de toate felurile care depăşesc interesele respective ale fiecărei ţări 
luată separat. 

Această politică de cooperare între învingători şi învinşi a fost sugerată de mulţi 
dintre cei mai buni gânditori ai noştri, dar nu putea deveni o realitate politică decât prin 
ajutor american la momentul redactării şi acceptării Panului Dawes.  

Nu se poate spune astăzi cum se va realiza exact aplicarea Planului Dawes în 
timpul anilor îndelungaţi pentru care a fost lansat,. Orice om care judecă astăzi obiectiv 
poate vedea, totuşi, că Planul Dawes este primul act concret al reconcilierii între 
învingători şi învinşi.  

Nu doresc să-l consider din punctul de vedere al miliardelor pe care le poate 
produce; vreau să-l consider din punctual de vedere al unirii naţiunilor.  

Planul Dawes este indiscutabil primul act concret în care s-a manifestat 
colaborarea popoarelor cu interese naţionale diferite antrenate într-un mare proiect de 
a realiza pacea şi reconstrucţia.  

Efectele lui au fost imediat resimţite. Lucruri care păreau imposibile cu un an în 
urmă au ajuns să treacă. Germania şi Franţa au garantat în mod voluntar şi reciproc 
actualele frontiere. Pacte , numite „Agresiune“, au fost încheiate între Germania, 
Cehoslovacia şi Polonia. Tratatul de la Locarno este semnat. Are ca părinţi toţi eminenţii 
oameni de stat ai Europei, care şi-au dat seama că o colaborare a tuturor naţiunilor fără 
deosebire este necesară pentru a învinge dificultăţile care ne-au rămas după război. Dar 
fără nicio îndoială, Tratatul de la Locarno este un fruct spiritual al Planului Dawes.“278 

Însemnările zilnice ale lui Nicolae Titulescu din ziua de 7 ianuarie 1926 au privit, 
înainte de toate, vizita şi discursul rostit la Universitatea Columbia, întâlnirea cu 
universitari americani şi evrei româno-americani. „Adormit 4. Sculat 11. Plecat 
Universitatea Columbia, unde mi s-a oferit dejun prezidat de Seligman şi vorbit. 
Chestionat de profesorii Seagler şi Wend asupra utilităţii împrumuturilor americane şi 
bolşevice*?+. Vizitat cu Seligman Universitatea. Cumpărat cărţi (din banii mei personali 
40 lire). Plecat la Salomon. Spus că nu putem da gaj. El spune că chiar cu gaj azi nu se 
poate garanta 100 milioane. Dar speră că se va face. Era şi avocatul Myler*?+. Fost apoi 
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Cromwell *…+ mi se pare un mare suflet şi un asemenea om ar fi putut face mult pentru 
români, dacă se lucra serios. Seara diner la Haimovici*?+ cu evreii români. Scene 
mişcătoare. Au recitat Scrisoarea a III-a Eminescu şi cântat: mult e dulce *şi frumoasă+ 
limba românească. Mi-au oferit un toc de aur.“279 

Chiar şi în ultimele zile, Nicolae Titulescu are contacte în redacţia ziarului „New 
York Times“ cu finanţişti şi avocaţi americani pe probleme având contingenţă cu 
economia românească. „Adormit 4. Sculat 12 iar de un telefon. Cath avut la dejun pe 
dna Thoma Ionescu (fostă), dl şi dna Bellian. // Fost ora 3 «New York Times» şi le-am 
spus lui Ochs şi Wetley*?+ să nu mai ia nuvele despre România din Viena şi Budapesta. 
Promis vor căuta America corespondent special. // La 4, Flat*?+, chestia celor 65 mii 
dolari ce reclamăm Gran*?+ Corporation. Spun că chitanţa Argetoianu acoperă tot. Am 
protestat şi cerut rectifice erori iniţiale*?+. Ora 5 Salomon. Ora 6 primit Bertron, care mi-
a spus Mellon vrea să intre petrolieri româneşti. Primit ora 7 gazetari americani şi 
Myers, avocat.“280 

La 8 ianuarie 1926, în ziua plecării spre Europa, Nicolae Titulescu, preşedintele 
Comisiei române pentru plata datoriilor de război ale României faţă de Statele Unite ale 
Americii şi ministru al României la Londra, a făcut presei new-york-eze o amplă 
declaraţie.281 

Diplomatul român afirma că datoriile de război ale României faţă de Statele 
Unite s-ar fi rezolvat satisfăcător pentru ambele ţări, că România şi-a clarificat situaţia 
financiară cu întreaga lume, ca urmare a consolidării datoriilor şi că ţara sa s-a pregătit 
să lupte pentru pace. 

„Finanţele României şi-au revenit acum.“282 „Ea nu mai datorează nimic în lume 
afară de banii către Statele Unite. Bugetele României s-au echilibrat din 1921 încoace, 
iar veniturile sunt în continuă creştere.“283 

„Ştiu că poporul meu ar fi foarte fericit – a adăugat Nicolae Titulescu – dacă 
opinia publică americană ar aprecia că România doreşte să lupte umăr la umăr cu 
America pentru pace în Europa şi pentru strângerea schimburilor comerciale între 
România şi Statele Unite.“284 

Reprezentanţii ziarelor prezenţi la întâlniri au adresat lui Nicolae Titulescu 
întrebări privind pe Principele Carol. De la sine înţeles, abdicarea a avut largi ecouri 
internaţionale şi dincolo de Ocean, născând serioase semne de întrebare. 

Abdicarea Principelui Carol era apreciată de Nicolae Titulescu drept o chestiune 
pur particulară. 

„Toate ştirile ce stabilesc o legătură între abdicarea Principelui Carol şi politică 
sunt absolut false“, a declarat el. „Principele Carol are simţăminte profund româneşti şi 
s-ar face cea mai mare nedreptate dacă s-ar considera că ar putea întreprinde vreodată 
ceva împotriva intereselor ţării sale de baştină. Toţi membrii familiei regale române sunt 
foarte iubiţi de către întregul popor. Nu există în România nicio problemă dinastică.“285 

Nicolae Titulescu a minimalizat diferendele dintre el şi prinţul Anton Bibescu, 
ministrul României în Statele Unite. 

„Înainte de a veni în Statele Unite cu Comisiunea Reparaţiilor de Război – a spus 
Nicolae Titulescu – am încercat să-l conving pe prinţul Bibescu să preia preşedinţia 
Comisiei. Aş fi fost încântat să fi lucrat sub preşedinţia lui.“286 
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Înainte de îmbarcare, în apartamentul său de la Hotelul Ambasador, Nicolae 
Titulescu a ţinut să exprime ziariştilor invitaţi aprecierea pentru ospitalitatea cu care a 
fost tratat în Statele Unite. 

„Întreaga istorie a României din ultimii cincizeci de ani dovedeşte că România a 
fost un puternic factor al păcii şi al producţiei în Europa de Sud-Est.“ „Nu există nicio 
dovadă că România ar fi fost vreodată cauza tulburării păcii din Europa. Aceasta este cu 
atât mai remarcabil dacă se ţine seama că înaintea Marelui Război 7.000.000 de români 
au trăit sub dominaţie străină.“287 

Înţelegând utilitatea prezentării unor consideraţii privind efectele războiului 
asupra economiei româneşti, Nicolae Titulescu s-a oprit întrucâtva asupra distrugerii 
puţurilor petroliere în timpul războiului şi asupra confiscării Tezaurului transportat la 
Moscova. 

„În 1913, noi produceam cca. 1.800.000 de tone de petrol. În 1925 producţia a 
crescut cu 500.000 de tone. Este adevărat că producţia a fost foarte mică între 1920 şi 
1923, dar aceasta s-a întâmplat pentru că, din cauza războiului, am fost nevoiţi să ne 
distrugem noi înşine toate puţurile noastre petroliere şi rafinăriile. Am făcut acest lucru 
la cererea Aliaţilor. Această situaţie a petrolului a fost, fireşte, una din cauzele încetinirii 
redresării noastre economice. Dar acum am stabilizat total moneda naţională la o rată 
de patruzeci de ori mai mică decât rata aurului, care reprezenta valuta noastre de 
dinainte de război.“288 

„O altă cauză a redresării noastre economice lente între 1919 şi 1923 a 
constituit-o faptul că la cererea Aliaţilor am trimis la Moscova tot aurul nostru, toate 
bijuteriile Coroanei şi operele de artă pe care el-am luat din bisericile şi muzeele 
noastre. Toate acestea s-au ridicat la suma de cca. 200.000.000 de dolari. Au fost 
confiscate în întregime de guvernul sovietic şi nu au fost returnate nici până acum, cu 
toate că, la Conferinţa de la Genova din 1922, s-a convenit ca guvernul sovietic să 
înapoieze României valorile depozitate la Moscova de către România.“289 

Frecvenţa şi acuitatea cu care mass-media americană ridica problema libertăţilor 
pentru minorităţile etnice şi religioase din România, care au făcut obiect al 
întrevederilor avute de Nicolae Titulescu cu lideri americani şi cu ziarişti de la diverse 
publicaţii şi agenţii de presă, l-au determinat pe omul politic şi diplomatul român să 
procedeze la sublinierea unor principii şi realităţi româneşti în această materie. 

„După Armistiţiu, România a acordat toleranţă deplină şi a manifestat sinceră 
bunăvoinţă faţă de minorităţi. Evreii şi catolicii, uniţii şi luteranii, precum şi membrii 
Bisericii Reformate sunt trataţi toţi la fel. Nu există absolut niciun fel de inegalitate în 
şcoli sau în licee în vreo formă de cult.“290 
 

O dublă memorie 
 
Deşi n-a mai vizitat niciodată Lumea Nouă, America a rămas vie în conştiinţa lui 

Nicolae Titulescu, prin valorile de civilizaţie şi prin ideile perene ale oamenilor politici de 
marcă. 

În Statele Unite ale Americii, unde s-a aflat într-o misiune oficială la sfârşitul 
anului 1925–începutul anului 1926, Titulescu a fost primit cu aleasă consideraţie şi a 
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avut convorbiri fructuoase la Casa Albă, cu preşedintele John Calvin Coolidge, la State 
Department, cu secretarul de Stat Frank Billings Kellogg, la Tresury Department, cu 
secretarul Trezoreriei Andrew William Mellon, cu numeroase alte personalităţi politice, 
financiare, cu lideri din rândul unor minorităţi etnice sau religioase, cu oameni de ştiinţă, 
universitari şi ziarişti americani. 

Nicolae Titulescu a avut o afecţiune aparte pentru Frank Billings Kellogg. S-au 
întâlnit în timpul mandatului lor la Londra, s-au întâlnit pe terenul unor mari idei, pe 
care le-au împărtăşit cu sinceritate, înscriind repere în dreptul şi relaţiile internaţionale. 

Bucurându-se de o mare autoritate în instituţiile internaţionale, lui Nicolae 
Titulescu – şi prin el României – i s-a cerut de diverse state sprijinul pentru 
nominalizarea şi alegerea reprezentanţilor lor în organele de conducere ale Adunării şi 
Consiliului Societăţii Naţiunilor, ca judecători la Curtea Internaţională de Justiţie de la 
Haga. Scrisorile adresate de Frank Bilings Kellogg, Gustav Guerrero, Mineichiro Adatci 
sunt edificatoare pentru sensul unor asemenea solicitări, ca şi pentru gratitudinea pe 
care o exprimau scrisorile ce le expediau ca urmare a demersurilor titulesciene eficiente 
de care se bucuraseră.291 

Din tot ceea ce ar putea fi reţinut ca semnificativ pentru relaţiile dintre Nicolae 
Titulescu cu personalităţi din lumea nord-americană, mă opresc o clipă asupra unei 
scrisori, adresate din Haga, la 4 decembrie 1930, prin care Frank Bilings Kellogg îi 
mulţumea lui Nicolae Titulescu nu doar pentru felicitările ce-i fuseseră transmise cu 
ocazia decernării Premiului Nobel pentru Pace, ci şi pentru susţinerea sa în procedura de 
alegere a sa ca judecător la Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională. „Îmi amintesc, 
cu plăcere, de vechea noastră prietenie de la Londra şi de multiplele gesturi de curtoazie 
ce le-aţi avut faţă de mine pe vremea când eraţi ministru al Afacerilor Străine. Cred că v-
am scris pentru a vă mulţumi pentru recomandarea mea drept judecător al acestei 
Curţi.“292 

Cu diplomaţii americani acreditaţi la Bucureşti a avut, fără excepţie, relaţii 
cordiale. Fiecare sosire a unui ministru american la Bucureşti o înregistra ca un câştig, iar 
fiecare plecare de la post o plasa la capitolul pierderilor. 

Cu ocazia unui dejun oferit, la 13 iunie 1935, în onoarea lui Alvin Mansfield 
Owsley, ministrul Statelor Unite la Bucureşti, cu ocazia plecării sale definitive, Nicolae 
Titulescu omagia în mod strălucit ţara care îl trimisese reprezentant şi virtuţile 
diplomaţiei americane: „Aţi ştiut, în timpul şederii dv. aici, nu numai că reprezentaţi ţara 
dv. cu autoritate şi pricepere, dar aţi reprezentat, în acelaşi timp, şi acel complex de 
însuşiri sufleteşti care caracterizează poporul american şi care fac din el o naţiune mare 
şi iubită. Din aceste însuşiri, daţi-mi voie să desprind cele trei care pentru mine fac 
farmecul caracterului anglo-saxon şi al celui american îndeosebi: francheţea, 
simplicitatea şi surâsul“.293  

S-a întâlnit în viaţa sa cu trei preşedinţi americani. Pe Thomas Woodrow Wilson 
„l-a întâlnit“ la Conferinţa de Pace de la Paris, în 1919. Lui John Calvin Coolidge i-a fost, 
într-un răstimp foarte scurt, în două rânduri, oaspete la Casa Albă, în 1925. Lui Franklin 
Delano Roosevelt i-a fost de timpuriu şi i-a rămas fidel gândirii de pace şi acţiunii 
democratice. 
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„Preşedintele Roosevelt – afirma Titulescu în 1937, atunci când era doar un 
proscris – a rostit cuvinte care trebuie să constituie o Biblie pentru toate democraţiile 
europene, inclusiv pentru democraţia română *…+. România poate fi salvată de 
pericolele care o ameninţă numai aplicând cu stricteţe această lecţie: printr-o politică 
internă democratică, iar, în afară, printr-o politică de apărare a tuturor frontierelor sale, 
prin pacte de asistenţă mutuală cu vecinii săi.“294 

Chiar dacă Statele Unite ale Americii nu făceau parte din Societatea Naţiunilor, 
Nicolae Titulescu a crezut în angajamentul lor politic şi moral şi în capacitatea lor 
economică şi militară de a se aşeza în fruntea democraţiilor occidentale pentru a restitui 
lumii pacea şi securitatea.295 

Nicolae Titulescu rămâne un nume de rezonanţă în America, nu doar pentru că 
dincolo de Ocean trăiesc, de generaţii, milioane de români americani, nu pentru că 
acolo, din când în când, din păcate prea rar, ducem mărturii despre el, prin cărţi sau 
expoziţii, dar şi prin imensul volum de documente despre politica românească şi 
diplomaţia românească în general, despre el în particular, prezervat în arhivele 
americane.296 

Fără toate acestea, fundamentarea şi elaborarea unor asemenea studii297 nu ştiu 
dacă ar fi imposibile, dar cu siguranţă ar fi mai dificile. 

 
NOTE 
                                                           
1
 Într-o formulă concentrată, o comunicare pe această temă a fost susţinută la Zilele „Nicolae Titulescu“, 

ediţia a XIV-a, Slatina, 17 martie 2004. 
2
 Arhiva Fundaţiei Europene Titulescu (în continuare AFET). 

3
 Vizita lui Nicolae Titulescu – eveniment, caracter, scop, desfăşurare, rezultate, ecouri – nu a făcut până 

acum obiect de abordare şi analiză din partea cercetărilor români. A se vedea: Ion M. Oprea, Nicolae 
Titulescu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, passim; V. Malinschi, Economia, dreptul, diplomaţia în 
viziunea lui N. Titulescu. Studiu sociologic, cuvânt înainte Manea Mănescu, Editura Academiei Republicii 
Socialiste Române, 1985, passim. Asupra relaţiilor economico-financiare româno-americane, istoricul Ion 
Stanciu s-a aplecat cu stăruinţă şi acribie, oferind o contribuţie substanţială. 
4
 Însemnări zilnice, 6 noiembrie 1925–9 ianuarie 1926 – AFET. 

5
 Eftimie Antonescu (1876–m.?). Jurist, magistrat, profesor şi om politic român. Licenţiat în drept al 

Universităţii din Bucureşti. Doctor în drept al Universităţii din Iaşi. Custode la Biblioteca Centrală 
Bucureşti. Ajutor de judecător; procuror de secţie; judecător de şedinţă; judecător de instrucţie; judecător 
sindic; prim-procuror. Profesor definitiv (1924) la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale la 
Catedra de drept internaţional public şi privat. Consilier la Înalta Curte de Casaţie. Secretar general al 
delegaţiei române la conferinţele internaţionale de drept de la Viena, Roma şi Paris (1920–1928) şi 
delegat la alte conferinţe internaţionale. Senator de Gorj. 
6
 Constantin Antoniade (1880–1954). Jurist, magistrat, filosof, istoric al culturii şi diplomat român. 

Licenţiat în drept (1902) şi doctor în litere şi filosofie (1907) al Universităţii din Bucureşti. A practicat 
magistratura, parcurgând succesiv mai multe trepte. Consilier la Curtea de Apel (1915–1925). Membru al 
Consiliului Superior Legislativ. Secretar general al delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris 
(1919–1920). Arbitru pe lângă tribunalele arbitrale mixte (1921–1928). Delegat la Societatea Naţiunilor 
(1928–1936). Trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României pe lângă Societatea Naţiunilor la 
Geneva (1928–1936); la Berna (1936–1937). Membru asociat al Academiei Diplomatice Internaţionale 
(1929). Ca filosof, a criticat teoria kantiană şi postkantiană a cunoştinţei, susţinând că existenţa şi 
existenţa fenomenală sunt ideatice, de vreme ce lumea numenală nu poate fi niciodată cunoscută. 
Lucrări: Iluziunea realistă (1907), teză de doctorat; Thomas Carlyle (1909); Filosofia lui Henri Bergson 
(1910); Imperialismul culturii germane (1915); Machiavelli. Omul. Timpul. Opera (1931). 
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 Luchian Deaconu, Franţa şi România unite în comunitatea de sacrificiu în anii 1916–1918. Documente 

externe din arhivele: Consiliului Naţional al Unităţii Române de la Paris, redacţiei ziarului „La Roumanie“, 
coloniei române din Paris, vol. II, doc. 236–550, 24 noiembrie 1918–22 iunie 1922, doc. nr. 427, 28 
februarie 1919, p. 255. 
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9
 Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box XIV:39. 
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 Rumanians Here to Fund Their Debt (Titulesco, Chief of Mission Says Its Power for Agreement Is Subject 
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reprezentanţi ai Departamentului de Stat (Frank Higgins) şi Departamentului Trezoreriei (Henry G. Stuart). 
11

 „«Cuvântul» spune că am primit 5.700.000 pentru a merge Geneva–Praga! Nici 50 lire pentru asta. // 
Cred că mă ţin pe picioare numai nervii“ – Însemnări zilnice, 2 octombrie 1925. 
12
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cerut unor publicaţii să publice dezminţiri. Vezi *Cannes, octombrie 1940+, Declaraţia de avere a lui 
Nicolae Titulescu, făcută în virtutea decretelor-lege din septembrie 1940, apud 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. 184–185, 208–210 (nota nr. 
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 Însemnări zilnice, 13 decembrie 1925. 
15
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1919–1939, Silex, Casă de Editură, Presă şi Impresariat, Bucureşti, 1996, pp. 35–118 (în special pp. 55–60). 
16

 Ibidem, p. 55. 
17

 Mircea Răceanu, Cronologie comentată a relaţiilor româno-americane de la începutul cunoaşterii 
reciproce până la prăbuşirea regimului comunist în România, 1989, Institutul Naţional pentru Memoria 
Exilului Românesc, Silex, 2005, p. 98. 
18

 Hoover Archives, Stanford University, CA, USA, Fond Nicolae Titulescu, Box XIII:31. 
19

 St.-Moritz, 5, 6, 7, 8, 9, 10 martie 1925, Memoriu asupra aranjamentului referitor la Relief Bonds seria A 
(C.I.C.R.E.) şi datoriile României către America, în AMAE, Fond Washington, vol. 118. 
20

 „Mă simt bolnav. Şi pentru prima dată în viaţa mea deziluzionat de Anglia.“ – Însemnări zilnice, 24 
septembrie 1925. 
21

 „Primit de la Manoilescu «Cuvântul» care mă înjură grozav că sunt incompetent şi… să mă retrag.“ – 
Însemnări zilnice, 11 septembrie 1925; „Foarte amărât de inconştient *sic!+ de la Bucureşti, care mă face 
să pierd mijloacele mele de convingere, tulburându-mă degeaba.“ – Însemnări zilnice, 3 octombrie 1925; 
„Sunt melancolic, căci văd că tot ce fac pentru ţară, din tot sufletul, nici cei mai aproape de mine nu 
realizează deplin.“ – Însemnări zilnice, 19 octombrie 1925. 
22

 Anton Bibescu (1878–1950). Diplomat român. Studii liceale în Marea Britanie şi Franţa. Licenţiat în litere 
şi drept la Paris. A intrat în diplomaţie în 1900. Secretar de legaţie la Paris. Consilier de legaţie la Londra, 
Petrograd. Trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar la Washington (1 noiembrie 1920–1 februarie 
1926); Madrid (1 martie 1927–1 august 1929; 16 februarie 1930–1 iulie 1933). Pus în disponibilitate la 22 
noiembrie 1933. Anton Bibescu a dus constant peste hotare o acţiune denigratoare la adresa şi o 
campanie de intrigi împotriva lui Nicolae Titulescu, aplicând indicaţiile date de Carol al II-lea lui Gheorghe 
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 Frederic C. Nanu (1894–1975). Diplomat român. Licenţiat în drept (Paris). Ataşat de legaţie (1918); 
secretar de legaţie cls. III (1920); secretar de legaţie cls. II (1921); secretar de legaţie cls. I (1925); consilier 
de legaţie (1930). Ministru plenipotenţiar cls. II (1 octombrie 1936); ministru plenipotenţiar cls. I (1 mai 
1941). A avut misiuni la Berna, Londra, Washington, Berlin, Varşovia, Buenos Aires, Montevideo, Madrid. 
Funcţii: Director ajutor la Diviziunea Tratatelor (1 iunie 1934). Director al Cabinetului şi Cifrului (23 
noiembrie 1936). Trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi Montevideo (1937–
1939); Madrid (1939–1940). Director al Afacerilor Administrative şi Judiciare (25 februarie 1941). Membru 
în Comisiunea Consultativă de înaintări în grad a Ministerului Afacerilor Străine. Secretar general al 
Ministerului Afacerilor Străine, prin delegaţie (8 august 1941–8 septembrie 1941). Trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar la Stockholm (1 septembrie 1943–1 octombrie 1944), unde a purtat negocieri 
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ambasadoarea Aleksandra Kollontai. După război, a rămas în emigraţie. 
24

 Însemnări zilnice, 28 septembrie 1925. 
25

 AMAE, Fond Washington, vol. 118. 
26

 „La 5 fost ambasadorul Americii pentru a spune că plecăm la 31 octombrie. A fost foarte mulţumit.“ – 
Însemnări zilnice, 12 octombrie 1925. 
27

 Lucien Wolf (1857–1930). Jurnalist şi diplomat britanic. Fiu al unor refugiaţi evrei din Boemia, născut la 
Londra. Apărător al cauzei evreilor. Redactor (1874–1893) şi editor (1906–1908) al revistei „Jewish 
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comunitatea anglo-evreiască la Conferinţa de Pace de la Paris. Din 1919, a fost secretar al Jewish Joint 
Foreign Committee. Fondator al şi delegat la Comitetul Consultativ al Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi 
al Societăţii Naţiunilor. 
28

 Însemnări zilnice, 6 octombrie 1925. 
29

 Probabil Gaston Jèze (1869–1953). Jurist, specialist în probleme de drept internaţional şi expert 
financiar francez. Profesor de drept public francez la Facultatea din Lille şi, apoi, la Paris. A predat şi la 
Academia de Drept Internaţional de la Haga (1926; 1928; 1935) şi la Institutul de Înalte Studii 
Internaţionale de la Geneva (1939). Preşedinte al Institutului Internaţional de Drept. A condus, până la 
sfârşitul vieţii, publicaţiile: „Revue de science et de législation financière“ (din 1903) şi „Revue du droit 
public et de la science“. Consilier al unor guverne străine. A reprezentat Negusul la Societatea Naţiunilor 
în timpul războiului italo–etiopian (1935–1938). 
30

 Însemnări zilnice, 27 septembrie 1925. 
31

 Însemnări zilnice, 29 septembrie 1925. 
32

 Însemnări zilnice, 28 octombrie 1925. 
33

 Şi în zilele precedente sosirii, ziarele new-york-eze au publicat ştiri privind apropiata vizită a lui Nicolae 
Titulescu (scopul declarat, mărimea datoriilor faţă de SUA, aşteptările şi speranţele companiilor petroliere 
americane) – cf. Rumania to Send Titulescu, în „The New York Times“, 2 septembrie 1925; Scales 
Rumania’s Debt, în „The New York Times“, 27 octombrie 1925; The Day in Europe, în „The Wall Street 
Journal“, 2 noiembrie 1925. 
34

 Rumanians Here to Fund Their Debt, în „The New York Times“, 7 noiembrie 1925; Roumanian 
Commision Here, în „The Wall Street Journal“, 7 noiembrie 1925. 
35

 Minutes of the World War Foreign Debt Commision 1922–1926, United States Government Printing 
Office, Washington, 1927, passim (în continuare Minutes). 
36

 Minutes, passim. 
37

 Victor I. Slăvescu (1891–1977). Economist, om politic şi de stat român. A început studiile universitare în 
Franţa, la Paris (1911), după care le-a continuat în Germania, la Göttingen, München şi Halle. Doctorat în 
ştiinţe economice şi financiare la Universitatea din Halle (1914). Director la Banca Românească. A 
participat ca voluntar în campaniile anului 1916 şi 1917 din Războiul Reîntregirii Naţionale (1916–1919), 
când a fost şi rănit. S-a numărat printre iniţiatorii revistei „Independenţa economică“ (1918). Director 
general al Societăţii Naţionale de Credit Industrial (1923). Profesor la Catedra de monedă, credit şi tehnică 
bancară (de la 1 iulie 1925), apoi, din 1941, la cea de economie politică şi economie naţională din 
Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. A predat cursuri şi la Şcoala Superioară de Război, pe 
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tema „Potenţialul de război economic şi financiar al României“. Autor a numeroase lucrări de istorie a 
economiei naţionale şi a gândirii economice româneşti. Preşedinte al Uniunii Generale a Industriaşilor din 
România. Membru în Consiliul Superior Bancar (1937; 1938). Membru în Comitetul de conducere al 
Institutului de Cercetări Sociale (1940). În plan politic, a fost membru al Partidului Naţional Liberal. 
Deputat (din 1927). Senator. În timpul regimului monarhic autoritar, a fost membru în Directoratul 
Frontului Renaşterii Naţionale. Subsecretar de Stat în Ministerul Finanţelor (14 noiembrie 1933–3 ianuarie 
1934). Ministru de Finanţe (5 ianuarie–1 octombrie 1934; 2 octombrie 1934–1 februarie 1935); ministru 
a.i. al Industriei şi Comerţului (2–5 octombrie 1934); ministru al Înzestrării Armatei (1 februarie–28 
septembrie 1939; 28 septembrie–23 noiembrie 1939; 24 noiembrie 1939–11 mai 1940; 11 mai–4 iulie 
1940). După al Doilea Război Mondial (1939–1945), a funcţionat ca administrator la Banca Naţională 
Română, fiind numit, din 23 ianuarie 1946, în Consiliul Superior Bancar. A fost îndepărtat din învăţământ, 
cu drept de pensionare (1 septembrie 1947). Arestat (iunie 1950) şi întemniţat la Sighet. Eliberat în iunie 
1955. Membru corespondent (23 mai 1936) membru titular al Academiei Române (20 mai 1939). Repus în 
drepturi ca membru titular al Academiei Române (3 iulie 1990).  
38

 Dimitrie N. Ciotori (1885–1965). Literat, traducător, publicist şi diplomat român. Studii juridice la 
facultăţile din Stockholm şi Upsala. Studii de literatură comparată la Londra. A îndeplinit diferite funcţii pe 
lângă mai multe oficii diplomatice, instituţii şi la diferite conferinţe: interpret (Stockholm, 1916); vice-
consul (Londra, 1920); consultările româno-sovietice (Varşovia, 1921); secretar în Secretariatul Societăţii 
Naţiunilor (Geneva, 1921); ataşat de presă (1921), consilier tehnic (1927) şi consilier special (1928) pe 
lângă Legaţia României la Londra; secretar de presă clasa I la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1930); 
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în limba engleză. Colaborator la revistele: „Flacăra“; „Luceafărul“; „Ramuri“; „Sămănătorul“. A avut o 
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seamă a manuscriselor lui Moses Gaster (cumpărate de Nicolae Titulescu pentru Academia Română). 
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39

 Victor Bădulescu (1892–1953). Jurist, economist, finanţist, om politic şi de stat român. Studii 
universitare la Paris. Licenţiat în Economie (1914). Licenţiat în drept (1916). Doctorat în ştiinţe economice 
şi financiare la Paris (1923). Profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti (din 1928, titular al cursului de 
finanţe şi economie politică şi ulterior al unor cursuri de legislaţie agrară şi industrială şi de economie 
politică). Membru al Partidului Naţional Liberal. Membru al Comisiei de legislaţie fiscală (1922–1925). A 
funcţionat în calitate de expert financiar al delegaţiei române la Societatea Naţiunilor (1925), membru al 
delegaţiei române la negocierile de la Londra pentru reglementarea despăgubirilor de război (1926). 
Secretar general al Ministerului de Finanţe (iunie 1927–noiembrie 1928), membru permanent în Consiliul 
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la Ministerul de Finanţe (7 februarie 1935–29 august 1936) şi la Ministerul Afacerilor Străine (29 august 
1936–28 decembrie 1937). Director al Băncii de Credit. Administrator la Banca Naţională a României. 
Membru în Consiliul Superior Bancar. A fost cooptat membru în delegaţia română la Conferinţa de Pace 
de la Paris (1946), în calitate de expert tehnic. În 1950, a fost arestat şi întemniţat la Sighet, unde a şi 
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Societăţii Naţiunilor (1935). Membru asociat al Academiei Diplomatice Internaţionale (1935). Cel mai 
apropiat colaborator al lui Nicolae Titulescu. Preşedinte al Comisiei Române pentru Aplicarea Convenţiei 
de Armistiţiu (noiembrie 1944–aprilie 1945). Arestat şi „reţinut administrativ“, fără a fi fost condamnat 
(1948–1950). 
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 Dimitrie Dem. Dimăncescu (1896–m.?). Inginer şi diplomat român. Studii la Institutul Politehnic 
Carnegie din Pittsburg – SUA A fost numit în şi a ocupat posturi consulare în SUA (Pittsburg, Washington, 
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 John Foster Dulles (1888–1959). Jurist, diplomat, om politic şi de stat american. Consilier al delegaţiei 
americane la Conferinţa de Pace de la Paris şi la Comisia de reparaţii. A colaborat la elaborarea Cartei 
Naţiunilor Unite şi la pregătirea Conferinţei de la San Francisco, care a dus la adoptarea ei (1945). 
Negociator şef în convorbirile de pace cu Japonia, încheiate cu semnarea Tratatului de Pace cu Japonia 
(1951). Secretar de Stat (1953–1959) al preşedintelui Dwight D. Eisenhower. Adversar consecvent al 
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 Frank Billings Kellogg (1856–1937). Jurist, diplomat, om politic şi de stat american. Delegat la Congresul 
Mondial al Juriştilor (St. Louis, 1904). Delegat la convenţiile naţionale republicane din 1904; 1908 şi 1912. 
Senator de Minnesota, între 1917 şi 1923. Ambasador al SUA în Marea Britanie (1924–1925). Secretar de 
Stat în cabinetul John Calvin Coolidge (1925–1929). Şi-a legat numele de acordul privind renunţarea la 
război ca mijloc de politică naţională, semnat la Paris, la 27 august 1928, cunoscut şi sub numele de Pactul 
Briand-Kellogg. Membru al Curţii Permanente de Justiţie Internaţională (1930–1935). Laureat al Premiului 
Nobel pentru Pace (1929). Pentru relaţia lui Nicolae Titulescu cu Frank Billings Kellogg, vezi Nicolae 
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 Andrew William Mellon (1855–1937). Finanţist, industriaş, om de stat şi diplomat american. Secretar al 
Departamentului Trezoreriei (1921–1932) sub trei preşedinţi. Ambasador în Marea Britanie (1932–1933). 
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 Însemnări zilnice, 9 noiembrie 1925. 
53

 Thomas Woodrow Wilson (1856–1924). Jurist, om politic şi de stat american. Al 28-lea preşedinte al 
Statelor Unite ale Americii (1913–1921). Avocat al reformei economice. A condus Statele Unite ale 
Americii în Primul Război Mondial (1917–1918). 
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 Însemnări zilnice, 11 noiembrie 1925 (discuţie apreciată drept „proastă“); Însemnări zilnice, 13 
noiembrie 1925 („audienţă bună“); Însemnări zilnice, 17 noiembrie 1925. 
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 William Smith Culberston (1884–m.?). Diplomat american. A lucrat la Comisia Vămilor (1917–1925). 
Consilier tehnic la Conferinţa de dezarmare (1921). Trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
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 Shylock. Personaj din comedia shakespereană The Merchant of Venice (Neguţătorul din Veneţia), scrisă 
pe la 1586, tipărită in quarto la 1600. Prototipul cămătarului evreu venal. După cât se pare, personajul a 
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119
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 Savel Rădulescu, Les Lettres de Guerre de la Roumanie envers les États Unis, în „La Revue Politique et 
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123

 Însemnări zilnice, 5 decembrie 1925. 
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 Charles Gates Dawes (1865–1951). Jurist, general şi om politic american. Director al Bugetului Statelor 
Unite ale Americii (1921). Autor al Planului Dawes privind reparaţiile Germaniei faţă de Aliaţi după Primul 
Război Mondial. Vicepreşedinte al Statelor Unite (1925–1929). Laureat al Premiului Nobel pentru Pace 
(1925). Ambasador al SUA la Londra (1929–1932). 
131

 Însemnări zilnice, 8 decembrie 1925. 
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 Andrei Popovici (1895–m.?). Diplomat român. Licenţiat în drept şi ştiinţele de stat (Oradea). Doctor în 
litere (Cleveland, SUA). Doctor în filosofie (Washington, SUA). Intră în Ministerul Afacerilor Străine în 
1924. Grade diplomatice: ataşat de legaţie (1925); secretar de legaţie cls. III (1927); secretar de legaţie cls. 
II (1930); secretar de legaţie cls. I (1937); consul general (1938); ministru plenipotenţiar cls. II (1938). A 
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 Savel Rădulescu. 
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 Însemnări zilnice, 9, 11 decembrie 1925. 
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 Şaralambos L. Simopoulos (1874–1942). Diplomat grec. Secretar: Paris (1911); Constantinopol (1913); 
Roma (1914). Şef de secţie (1916). Consilier la Roma (1919). Ministru rezident la Varşovia (1919), la Praga 
(1920). Ministru la Budapesta (1921), Washington (1924), Mexico şi Havana (1930), Londra (1935–1942). 
138

 Însemnări zilnice, 9, 10 decembrie 1925. 
139

 Jan Ciechanowski (1887–m.?). Diplomat polonez. Însărcinat cu afaceri în Marea Britanie (1920). 
Ministru la Washington (1925). Secretar general al Ministerului Afacerilor Externe. Refugiat la Londra 
(1940). Ambasador la Washington (1941–1945). Membru asociat al Academiei Diplomatice Internaţionale. 
140
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141

 Emile Cartier de Marchienne (1871–1946). Diplomat belgian. Ataşat la Viena (1893); secretar la Belgrad 
(1895); Tokyo (1896); Paris (1900). Consilier la Londra (1906). Ministru la Beijing (1910), Washington 
(1917); ambasador la Washington (1919); ministru – Cuba, Haiti, Santo Domingo; ambasador la Londra 
(1927). 
142

 Însemnări zilnice, 10 decembrie 1925. 
143

 Giacomo de Martino (1868–m.?). Diplomat şi om politic italian. Ataşat la Constantinopol (1895). 
Secretar la Cairo (1897); Berna (1901); Berlin (1906). Agent diplomatic şi consul general la Cairo (1907). 
Ministru plenipotenţiar, însărcinat cu afaceri la Constantinopol (1911). Secretar general al Ministerului de 
Externe (1913–1919). Delegat la Conferinţa de Pace de la Paris (1919). Ambasador la Berlin (1920), Londra 
(1922), Washington (1925). Senator (1928).  
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 Dino Grandi di Mordano (1895–1988). Om politic, diplomat şi om de stat fascist italian. Şef al Statului 
Major al „Quadrumvira“ pentru Marşul asupra Romei. Deputat. Vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. 
Membru al Marelui Consiliu Fascist (1932–1936). Consilier general adjunct la Emigraţii (1922). Subsecretar 
de stat la Ministerul de Interne (1924). Subsecretar de stat şi director al Direcţiei Politice din Ministerul 
Afacerilor Străine (1925–1929). Ministru în mai multe rânduri: al Afacerilor Străine (12 septembrie 1929–
20 iulie 1932); de Justiţie (12 iulie 1939–15 februarie 1943). Delegat al Italiei la Societatea Naţiunilor 
(1925–1932). Reprezentant permanent în Consiliul Societăţii Naţiunilor (1929–1932). A participat la 
diverse conferinţe internaţionale: Locarno (1925); Washington şi Londra (1925–1926), pentru 
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Paolo, practicând avocatura. Membru al Academiei Diplomatice Internaţionale (1929). 
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 Nosky Georges Henri Emile Daeschner (1863–1930). Diplomat francez. Secretar la Londra (1898), 
Madrid (1906), Londra (1908). Ministru la Lisabona (1913), Bucureşti (1920). Ambasador la Washington 
(1924), Constantinopol (1926). 
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 Lelie Bonin-Longare (1859-m.?). Diplomat şi om politic italian. Subsecretar de Stat la Ministerul de 
Externe (1896–1898). Ministru la Bruxelles (1904). Ambasador la Madrid (1910), Paris (1917). Senator şi 
vicepreşedinte al Senatului. Membru al Academiei Diplomatice Internaţionale. 
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 Ifor Leslie Evans (1897–1952). Istoric şi scriitor britanic. Profesor la St. John’s College, Cambridge. 
Rector al University College of Wales, Aberystwyth. Bun cunoscător al României (cetăţean de onoare al 
comunei Novaci), a trăit mulţi ani la Budapesta şi Bucureşti. Autor al unor lucrări referitoare la România, 
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The Agrarian Revolution in Romania (Revoluţia agrară în România), Cambridge, 1924; Economic Aspects of 
the Eastern Question. An Inaugural Lecture Delivered on 10 June, 1925... With Special Reference to 
Roumania (Aspecte economice al Chestiunii Orientale, Prelegere inaugurală ţinută la 10 iunie 1925… Cu 
referiri speciale la România), Londra, The Schools of Slavonic Studies, University of London, King’s College. 
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 Edwin Robert Anderson Seligman (1861–1939). Economist american. Licenţiat al Universităţii Columbia 
din New York. Doctorat în ştiinţe economice (1885); în drept (1904), la aceeaşi universitate. Doctorat în 
literatură (1938), la Rollins College. Conferenţiar (1885); profesor consultant (1888–1891); profesor de 
economie politică şi finanţe (1891–1904); profesor Mc Vickar (1904–1931); profesor emerit rezident (din 
1931), la Universitatea Columbia din New York. Studii postuniversitare, timp de trei ani, la Berlin, 
Heidelberg, Geneva şi Paris. Expert economist şi financiar la Societatea Naţiunilor (1922–1923). Membru, 
consilier special sau preşedinte al numeroase comitete, comisii şi consilii: Comitetul de impozite şi taxe 
(New York, 1906); Comisia preşedintelui Roosevelt pentru reorganizare statistică (1908); Consiliul de 
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Comisiei fiscale (New York, 1929–1931) ş.a. Consultant financiar în Cuba (1931). Comandor al Ordinului 
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 Peter Augustus Jay (1877–1933). Diplomat american. Secretar de legaţie la Paris (1902); 
Constantinopol (1903); Tokio (1907); consul general la Cairo (1909–1913); consilier la Roma (1916); trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar în Salvador (1920); România (1921); Argentina (1925). 
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 Însemnări zilnice, 18 decembrie 1925. 
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 Denies Persecution of Rumanien Jews (M. Titulescu, Answering the Charges, Says Religions Minorities 
Enjoy Full Liberty. Marshall Gives Warning At Protest Meeting, He Declares Our Good Will Depends on 
Adherence to Fairness), în „The New York Times“, 20 decembrie 1925. 
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 Denies Persecution of Rumanien Jews (N. Titulescu, Answering the Charges, Says Religions Minorities 
Enjoy Full Liberty. Marshall Gives Warning At Protest Meeting, He Declares Our Good Will Depends on 
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 John Calvin Coolidge (1872–1933). Jurist, om politic şi de stat american. Guvernator al statului 
Massachusetts (1919–1920). Vicepreşedinte al Statelor Unite (1929–1923) în timpul Administraţiei 
Warren G. Harding. La moartea acestuia, în funcţie, în 1923, devine al 30-lea preşedinte al SUA. Reales 
pentru un întreg mandat (1925–1929). De numele său se leagă unele măsuri pentru reducerea 
cheltuielilor de stat şi reorganizarea administraţiei. A refuzat să candideze pentru un nou mandat, 
sprijinind candidatura lui Herbert Hoover. 
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 President Coolidge Will Be Host to Rumanian Debt Mission at Lunch in White House, în „The 
Washington Star“, 10 noiembrie 1925. 
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 „The Washington Star“, 12 noiembrie 1925. 
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 Herbert Clark Hoover (1874–1964). Inginer, om politic şi de stat american. Secretar al Departamentului 
Comerţului (1921–1928). Al 31-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii (1929–1933). 
203

 „The Washington Star“, 12 noiembrie 1925. 
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205
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 President and Mrs Coolidge Folowed Their Dinner to the Diplomats Last Night With Musical, în „The 
Washington Star“, 18 decembrie 1925. 
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 „După plecarea lui Titulescu nu va rămâne nimic statului“ (fr.) – S., Washington, 23 februarie 1924, A. 
Bibescu către prinţesa M. Bibescu – Colecţia George G. Potra. 
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 Pentru întreaga chestiune vezi: 16 septembrie 1925, Interviul acordat de A. Bibescu, la Geneva, ziarului 
„Argus“; T. nr. 5485/P-12, *Washington+, 24 octombrie 1925, A. Bibescu către I.G. Duca; T.C. nr. 6050, 
Washington, 6 noiembrie 1925, A. Bibescu către MAS; T.C. nr. 5, Washington, 11 noiembrie 1925, N. 
Titulescu către MAS (şi pentru V. Brătianu); T. *f.n.+, *Bucureşti, 13 noiembrie 1925+, I.G. Duca către 
Legaţia României la Washington; T.C. nr. 59814, *Bucureşti+, 13 noiembrie 1925, I.G. Duca către N. 
Titulescu, la Washington; T.C. 5817, Washington, 13 noiembrie 1925, A. Bibescu către MAS; T.C. nr. 5819, 
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Titulescu, la Washington; T.C. nr. 10, Washington, 19 noiembrie 1925, N. Titulescu către MAS; T.C. nr. 
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