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transcrieri fonetice şi norme practice
pentru lectura jurnalului

Grafia lui N. Iorga este cunoscută din textele publicate în tim‑
pul vieţii sale, în general sub supravegherea sa. Ulterior, în
numeroase cazuri, s‑a procedat la adaptarea după ortografia
oficială modernă. Mi s‑a părut necesară respectarea întocmai
a manuscrisului, tipărit aici pentru prima oară, cu particulari‑
tăţi care ţin de perioada istorică în care s‑a format grafia auto‑
rului, deci anii din jurul lui 1890, după cum se poate constata
şi în autografe ale sale care nu erau destinate tiparului (scrisori
personale, de familie). Aşadar persistă până la sfârşitul vieţii
unele forme dialectale moldoveneşti (mâni sau mâne = mâine,
amiezi = amiază) sau o pronunţie păstrată din secolul al XIX-lea,
ca diferenţa la pronumele relativ între sg. care şi pl. cari, supt
= sub, aceia = aceea, ceia ce = ceea ce, aceiaşi = aceeaşi. Din
aceeași epocă datează numele lunilor anului: decembre, novem‑
bre, octombre, septembre, sau mart, april.
Autorul menține u final la sfârșitul unor cuvinte ca maiu
(luna), întâiu, obiceiu, răsboiu. De asemenea, diftongarea lui e:
mieu și chiar miea, dar și iea, ieau.
Cel mai frecvent apare, consecvent, s intervocalic la neolo‑
gisme de origine franceză: aplause, visite, oposiţia, imposit, de‑
cisie, refusat, musică, miserabil, disolva, prosă, basă, curiositate,
a presida, scusă. În aceeaşi categorie intră nume de naţiuni:
frances, engles, finlandes.
Tendinţa instinctivă de a menţine o formă ieşită din uz
apare şi la nume de familie, pe care le cunoştea din documente,
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chiar dacă purtătorii lor le modernizaseră. Deci: Urdărianu,
Bosie, Pilat. O expresie a reverenţei, care se mai întâlneşte şi
la alţi autori contemporani, este aplicarea majusculei iniţiale
pentru Rege sau Voevod (minusculă pentru monarhi străini):
mai mult decât respectul instituției, este protocolul românesc.

a.p.

jurnal

1938

25 februar Urdărianu1 la mine. Trebuie găsită o formă pen‑
tru jurământul Regelui pe noua Constituţie. Propun aceasta2.
Îi arăt că ar fi bine ca şi femeile să‑şi dea adesiunea şi cred
că e mai bine să plece declaraţia nu de la societăţile feministe,
ci de la soţiile miniştrilor. Comunic Regelui un proiect.
El îmi spune că Gh. Brătianu3 a trimes mareşalului4 o pro‑
testare contra noii Constituţii astfel redactată încât acesta i‑a
trimes‑o înapoi, atrăgându‑i atenţia asupra necuviinţei.
1
) Ernest Urdăreanu (1897–1985), ministru al Casei Regale în peri‑
oada 27 martie 1938 – 6 septembrie 1940, unul dintre membrii camarilei
de care se înconjurase Carol II (Petre Ţurlea, Carol al II‑lea şi Camarila
Regală, Bucureşti, 2010). 2) Loc liber în manuscris păstrat pentru co‑
piere. 3) Gheorghe I. Brătianu (1898–1953), profesor de istorie uni
versală din 1924 la Universitatea din Iaşi, membru corespondent al
Academiei Române din 1928, se găsea atunci pe poziţii opuse atât lui
Carol II, cât şi lui N. Iorga, deşi fusese iniţial partizanul politic al pri‑
mului şi discipolul celui de-al doilea. Disidenţa pe care a condus‑o înce‑
pând din 1930 fuzionase cu vechiul Partid Liberal de la 10 ianuarie 1938.
Atitudinea ostilă faţă de lovitura de stat de la 10 februarie 1938 şi faţă
de rege, la a cărui abdicare va contribui la 6 septembrie 1940, a avut un
rol în intensificarea conflictului cu N. Iorga. Acesta îşi avea originea în
secesiunea tinerilor istorici, marcată de apariţia Revistei istorice române
(1931), dar s‑a adâncit în momentul încheierii pactului electoral de ne
agresiune la mişcarea legionară la sfârşitul anului 1937. De altfel, din
1935–1936, Gh.I. Brătianu se manifestase favorabil unei orientări a Ro‑
mâniei, ca politică externă, în direcţia Germaniei. 4) E vorba de mare‑
şalul Curţii Regale, Constantin Flondor (1889–1942).
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Printr‑însul am trimes Regelui şi unele jurnale ale Consi‑
liului de Miniştri, între care şi o dublă acordare de perimetri.
26 februar Armand Călinescu1 îmi vorbeşte de resultatul
plebiscitului2. Îmi cere o prefaţă la discursurile lui3. A fost cer‑
cetat de Potârcă4 spre a‑l sonda dacă preferă un Ministeriu
Argetoianu5 unuia Vaida6.
*
Tătărescu7‑mi vorbeşte de negocierile cu ungurii, care, supt
presiunea aliaţilor noştri, ar fi să fie continuate, după ce gu‑
) Armand Călinescu (1893–1939), politician naţional‑ţărănist, de‑
putat din 1926, a intrat ca ministru de interne în guvernul Goga (1937–
1938) şi, după lovitura de stat, a preluat puterea, ca un adevărat dictator,
sub egida lui Carol II. Ministru de interne în toată această perioadă, de
la 1 februarie 1939 având şi portofoliul Apărării Naţionale, a fost chiar
preşedinte al Consiliului între 7 martie şi 21 septembrie 1939, data asa‑
sinării lui de către legionari. 2) Plebiscitul a aprobat noua Constituţie
cu 428.581 de voturi pentru şi 5.483 contra. 3) Armand Călinescu, Dis‑
cursuri parlamentare 1926–1933 (vol. I/II), Bucureşti, 1938. 4) Virgil
Potârcă (1888–1954), avocat la Craiova, fruntaş al Partidului Naţio‑
nal‑Ţărănesc, fost subsecretar de stat la Agricultură (1928–1931) şi mi‑
nistru de justiţie (1932) (şi în guvernul Goga, la Lucrări Publice şi
Comunicaţii). 5) Constantin Argetoianu (1871–1952) fusese colabora‑
torul apropiat al lui N. Iorga, deţinând în timpul guvernării acestuia
(1931–1932) ministerele de interne şi finanţe. Ruptura s‑a produs ime‑
diat după demisia guvernului Iorga, când Argetoianu şi‑a creat o orga‑
nizaţie electorală proprie, Partidul Agrar. Instigator al dictaturii carliste
şi ministru al industriei şi comerţului (10 februarie – 30 martie 1938),
va deveni ulterior consilier regal, preşedinte al Senatului şi de la 28
septembrie 1939, prim‑ministru. 6) Al. Vaida‑Voevod (1872–1950), unul
dintre conducătorii Partidului Naţional din Transilvania, înainte de răz‑
boi, apoi al Partidului Naţional‑Ţărănesc (până la desprinderea de
această formaţiune politică, în 1935, când a luat conducerea Frontului
Românesc), a fost preşedinte al Consiliului în 1919–1920 şi în 1932–1933.
De la 10 februarie 1938 era ministru de stat. Relaţiile sale cu N. Iorga
nu mai păstrau cordialitatea de odinioară. 7) Gheorghe Tătărescu
(1886–1957), fost prim‑ministru liberal în 1934–1937, va fi în 1938–1939
ambasador al României în Franţa, apoi rechemat la conducerea guver‑
nului (obligat să demisioneze după cedarea Basarabiei şi a nordului Bu‑
covinei). Va reintra în viaţa politică pentru un scurt episod controversat,
vicepreşedinte al Consiliului, ministru de externe în 1945–1947. Din
1
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vernul Goga le intensificase. Ei sânt hotărâţi a rupe tratatul
pentru a declara făţiş că se înarmează, dar preferă să nu o facă
singuri. Oferă în schimb un pact de neagresiune, dar cer ca noi
să li îngăduim un fel de amestec în tratamentul minorităţilor
la noi. Şi el e de părere că nu se poate. Ar fi mai dispus să de‑
clare că şi noi ne liberăm de clausa privitoare la minorităţi.
Sovietele au renunţat la tăgăduirile în ce priveşte pe Bu‑
tenco1. Ar dori să li se comunice ce s‑ar găsi nou şi, fireşte, li
s‑a făgăduit. Din Franţa şi Cehoslovacia s‑a făcut intervenţia
datorită. Şi Tătărescu ştie de ambiţiile lui Argetoianu, dar nu
le crede încurajate de Rege.
*
Seara, Iamandi2 pentru schimbările la Universitate. Îi arăt că
ele trebuie să asigure altă judecată a profesorilor decât aceia
de clică şi de club.
Şi el a auzit de intenţiile lui Argetoianu. Tot aşa şi Pella3,
care mă cercetează mai târziu.
*
Regele admite manifestaţia femeilor. Din textul dat de mine a
cules partea relativă la colaborarea noastră.
*
aceste însemnări reiese importanţa rolului pe care l‑a avut la începutul
dictaturii carliste, ca ministru de stat şi interimar la Externe. 1) Vladi‑
mir Butenko, succesorul lui Ostrovski în postul de ministru al URSS la
Bucureşti, se refugiase la Roma, părăsind serviciul diplomatic sovietic.
În primul moment, Moscova adoptase versiunea că ar fi fost asasinat şi
că transfugul era un impostor. 2) Victor Iamandi, ziarist ieşean, activ
în Partidul Naţional Liberal, ministru al cultelor şi artelor în 1936–1937,
a rămas şi după 10 februarie 1938 la conducerea acestor ministere, la
care s‑a adăugat Educaţia Naţională. De la 30 martie 1938 la 23 noiem‑
brie 1939 va fi ministru de justiţie, ceea ce i‑a atras încarcerarea la Jilava
după venirea la putere a legionarilor, care l‑au asasinat la 26 noiembrie
1940. 3) Vespasian V. Pella (1897–1960), jurist, specialist în drept inter‑
naţional, profesor universitar la Bucureşti şi membru corespondent al
Academiei. A fost preşedintele grupului român la mai multe conferinţe
balcanice şi europene, delegat la societatea naţiunilor, ministru al Ro‑
mâniei la Haga (1933–1936).
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La Ligă, Niculescu‑Reitz arată banditismul de la contingen‑
tare1.
27 februar Promulgarea Constituţiei2.
Din forma ce am dat Regelui, a păstrat pentru prima cu‑
vântare o bună parte. Şi în a doua pomeneşte de părintele său.
Cuvântarea a treia către corpul diplomatic e o făgăduială de
muncă naţională. Actul e profund emoţionant.
Ne‑a răsplătit cu decoraţii şi mi‑a dăruit un portret cu o
afectuoasă dedicaţie.
I‑am vorbit de planurile lui Argetoianu, care trebuie readus la
bunul simţ. Acuma vine cu o lege a minelor, suspectă3. Ar fi
bine să păstreze cât mai mult această formaţie, în care presi‑
darea ar trece în ordinea vechimii. Presint şi dovezi ale corup‑
ţiei care continuă. Vorbeşte cu multă căldură de Lenguceanu,
pe care l‑ar vrea la Control4.
În chestia negocierilor cu ungurii, el îi crede siliţi să‑şi
schimbe atitudinea. Trebuie deci încurajaţi. Dar, bine înţeles,
nimic din ce ar cere ei cu privire la minorităţi.
28 februar Georges Oudard5 la mine. Vorbesc despre otelu‑
rile de gări pe care le‑ar putea face asociaţia otelierilor fran‑
cesi – el e speriat de ale noastre –, de croisierele ce s‑ar putea
organisa în locul luxului deşănţat al „turismului“. Mă gândesc
1
) Mituiri pentru a evita mobilizarea pe contingente. 2) Publicată
la 20 februarie în Monitorul oficial, Constituţia a fost promulgată după
o săptămână la Palat, prilej cu care noul prim‑ministru, patriarhul Mi‑
ron, saluta suprimarea partidelor („hidra cu 29 de capete“) prin „eroica
hotărâre a Majestăţii Tale“ (Universul, anul 55, nr. 59, 1 martie 1938).
3
) General Radu R. Rosetti, Pagini de jurnal, Bucureşti, 1993, p. 39, no‑
tează cuvintele lui Iorga de la 12 februarie: „numai Argetoianu e primej‑
dios; eu nu‑i întind mâna“. 4) Avocatul N.N. Lenguceanu, ginerele lui
Duiliu Zamfirescu, fusese printre colaboratorii lui N. Iorga. În 1929 pă‑
răsise Partidul Naţionalist‑Democrat pentru a intra în Partidul Naţio‑
nal‑Ţărănesc, dar continua să colaboreze la Neamul Românesc.
5
) Georges Oudard, romancier şi publicist francez, specialist în finanţe,
a vizitat România. În L’illustration din decembrie 1938 va semna un
articol foarte defavorabil lui Codreanu.
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la o intervenţie a Ligii Culturale. Oudard e încântat de mănăs‑
tirile noastre, de bunele trenuri punctuale. Vorbesc de Tharaud
şi admiraţia lui pentru Codreanu.1 Aflu că acesta nu e mulţă‑
mit: Tharaud l‑ar fi luat în batjocură!
*
Generalul Mihail Ionescu‑mi anunţă că la 1‑iu Iulie vom putea
merge cu trenul la Mangalia.2
*
Consiliu de Miniştri la Patriarhie. Argetoianu nu vine cu „legea
minelor“, ci cu câteva precisări şi adăugiri, acceptabile. Arată
că la acordarea de perimetri se dădea făţiş şperţul pe care la
urmă, pentru a evita certe, îl distribuia ministrul! Cancicov3 a
fost la Văcăreşti şi a întrebat de dilapidatori. A găsit pe unul
instalat ca acasă cu covoare; alţii în comitet separat.
Ridic chestia neregulilor de la Turism, unde am împiedicat
o nouă năvală de diurnişti, şi de la Radio. Le‑aş cerceta. Văi‑
toianu4 şi‑a luat prima anchetă. Ar rămânea să încerc dincolo.
2 mart Chem pe Armand Călinescu pentru a mă plânge de
lipsa oricăror ştiri; nu ni se mai transmit nici buletinele secrete.
Regele nu convoacă nici un consiliu; miniştrii se adună în mici
grupe şi dau ştirea la ziare. S‑au făcut tăieturi în foaia lui
Averescu5, care arată să regrete încetarea vieţii politice. El răs‑
punde că n‑a fost chemat alaltăieri, că sânt necesare adevărate
) Fraţii Jérôme şi Jean Tharaud, ziarişti de dreapta, au scris o serie
de cărţi despre problema evreiască în Europa de Est, de exemplu Quand
Israël est roi (revoluţia din 1918–1920 din Ungaria) şi L’Envoyé de l’Ar‑
change (Codreanu), ultima apărută la Paris în 1939. 2) Generalul Mi‑
hail Ionescu, subsecretar de stat la Comunicaţii, director general CFR.
Mangalia, unde N. Iorga avea o vilă, nu fusese până atunci legată de
reţeaua căilor ferate. 3) Mircea Cancicov (1884–1959), economist, frun‑
taş liberal, ministru de finanţe în 1936–1937, avea în guvernul de la 10
februarie Finanţele şi interimatul Justiţiei. Va fi ministru al economiei
naţionale în 1940. 4) Generalul Artur Văitoianu (1864–1956), fost pre‑
şedinte al Consiliului în 1919, era de la 10 februarie ministru de stat şi
va fi consilier regal, legat personal şi din punct de vedere politic de Gh.
Brătianu. 5) Îndreptarea, ziarul Partidului Poporului.
1
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consilii. Va spune Regelui, care i‑a pomenit de planul mieu de
a se trece, la nevoie, presidenţia la foştii şefi de guvern în or‑
dinea vechimii.
Îmi arată că era vorba să plece Codreanu, Maniu şi… d‑ra
Beiu‑Paladi1 pentru protestări în Europa, degajându‑se de răs‑
punderea a ceia ce se petrece în ţară. A oprit paşaportul lui
Codreanu. Maniu e în Ardeal: i s‑a refusat o adunare la Cluj.
3 mart Ştiri că, într‑un conciliabul, Codreanu a anunţat că
revine la forma „Gărzii“. A designat atentatorilor (un V. Crudu,
student tuberculos) pe Călinescu, „grecul“ de la Interne. A ata‑
cat şi pe Vaida şi pe mine. Patriarhul e „un porc şi un sperjur“.
*
Visita contelui Lippens, ministru belgian. Spune că Degrelle2
a provocat prin calomniile sale moartea a cinci fruntaşi ai ţării.
Apoi Collas3, pentru o conferinţă despre 1821 grecesc la noi.
4 mart La Academie, despre studiile la Paris ale lui V. Alec‑
sandri.4
5 mart Urdărianu mă înştiinţează că Regele a primit propu‑
nerile mele. Va fi deci luni, la 4, o şedinţă a Consiliului de Mi
niştri presidată de dânsul.
[Pasajul următor a fost decupat cu foarfeca din manuscris.]
*
În Prahova, şi ţărăniştii şi legionarii vorbesc de revenirea re‑
gimului de partide „într‑o lună“.
6 mart

Consiliu de miniştri presidat de Regele.5

) Veronica Beiu‑Palade, din mişcarea legionară. 2) Léon Degrelle,
întemeietorul Legiunii „Wallonie“ şi al Partidului Fascist „Rex“ din Bel‑
gia. 3) Ministrul Greciei la Bucureşti, Konstantinos Kollas. 4) N. Iorga,
Vasile Alecsandri, student la medicină, Academia Română, Memoriile sec‑
ţiunii istorice, s. III, t. XX, Bucureşti, 1938, pp. 127–131. 5) Rezumând
în notele sale şedinţa de la 6 martie, A. Călinescu scrie: „Iorga, dizolvarea
cuiburilor. Descinderea. Presa, controlul fondurilor. Nu sântem susţinuţi
între minoritari. O gazetă de dimineaţă ieftină“. (Avea să fie România,
1

martie 1938

31

Armand Călinescu face o expunere cu privire la agitaţiile care
n‑au încetat. Ridică greaua chestiune a partidelor, care luptă
sau se reservă. E vorba de interzicerea lor. O arăt imposibil de
făcut şi stricătoare: toată istoria a trei regi o arată; ce ar face
un al patrulea care ar fi fără energie faţă de individualităţi
risipite? Mironescu1 stăruie în acest sens. Liberalii tac. Dau
formula mea, pe care mi‑o aminteşte Regele, a supunerii par‑
tidelor la regimul oricăror asociaţii. Şi Vaida e contra partide‑
lor. Îi amintesc pe cei doi strecuraţi de el în Ministeriu. E vorba
şi de un ziar, contra intrigelor Universului2.
Din nou, Vaida e contra (lung discurs…). Chestia se reservă.
Se arată şi necesitatea lui faţă de minorităţi. S‑a mai atins şi
chestia drumurilor.
Călinescu‑mi spune că Mironescu apără ideia de partid fi‑
indcă vânează conducerea Partidului Ţărănesc.
9 mart Consiliul presidat de Rege. Sânt silit să mustru pe
Iamandi pentru măsuri ministeriale cari ar trebui să fie decre‑
te‑legi aduse la Consiliul de Miniştri şi să‑l fac să simtă defec‑
tele de educaţie.
Se aduce înainte bugetul. Cancicov stăruie să nu se facă spo‑
riri. Încasările au fost admirabile până în Decembrie şi au început
a merge spre o scădere catastrofală [sub] regimul Goga, fără să
se poată reface, cu toată soliditatea […] Stat, ca ale exproprierii.
director Cezar Petrescu.) După acelaşi rezumat: „Iorga. Orice asociaţii
care nu declară scopuri şi metode în concordanţă cu noua constituţie vor
fi dizolvate“ (Armand Călinescu, Însemnări politice 1916–1939, ed. Al.Gh.
Savu, Bucureşti, 1990, p. 383). 1) G.G. Mironescu (1874–1949), jurist,
profesor universitar la Bucureşti, membru al Academiei, fost coleg cu
N. Iorga la liceul internat din Iaşi, în cariera sa politică a fost întâi con‑
servator, apoi partizanul lui Take Ionescu (conservator‑democrat), s‑a
alăturat Partidului Naţional şi de aici a devenit naţional‑ţărănist. De
două ori preşedinte al Consiliului de Miniştri în anii 1930–1931 (şi vice‑
preşedinte în 1932–1933), era de la 10 februarie 1938 ministru de
stat. 2) Cei doi miniştri proveniţi din partidul lui Vaida erau C. Ange‑
lescu (la Comunicaţii) şi Voicu Niţescu (la Muncă). Directorul marelui
cotidian Universul era Stelian Popescu, în opoziţie faţă de regim (în 1940
va triumfa la detronarea lui Carol II de către Antonescu şi legionari).
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[Urmează un pasaj mutilat din care n‑au mai rămas decât
aceste cuvinte:] o scară a posibilităţilor de sacrificiu peste 50%
pentru Stat) faţă… turi, drumuri… făcut şi eram să fac la 19…
şcoli primare, cel artificial al ele… ca şi de la Stat, cel risipitor
al Universităţii… o serie anarhică de conferinţi).
Regele e de aceiaşi părere. Nu se impun, cu sau fără oameni,
toate cadrele la toate Universităţile. Argetoianu e pentru Uni‑
versitate şi contra şcolii primare… Patriarhul vorbeşte de în‑
grămădirea titratului fără ocupaţie. Regele era şi el de părere
că anii complementari ai „primarilor“ trebuie repartisaţi la
departamentele muncii. Se presintă critice şi de Mironescu. Eu
cer să mi se arăte bugetul Instrucţiei şi Cultelor pentru tăieturi.
După Consiliu Regele mă roagă să intervin la dr. Ange‑
lescu1, care e „supărat“ şi l‑a anunţat că‑i va trimete o scrisoare.
Îl găsesc în haotica‑i casă foarte jignit şi mâhnit, nu din
causa mea, care am exprimat vechile mele păreri pe care am
căutat a le şi întrupa în lege, nici, spune el, din causa Regelui,
ci din causa atmosferei care l‑ar fi umilit. Va demisiona şi, dacă
nu i se primeşte demisia, dacă i se scrie chiar o scrisoare regală,
va persevera. E decis să iasă din viaţa politică. A fost înlăturat,
pentru Iamandi, de la ministerele sale.
Îi arăt că nu se poate părăsi Regele în mijlocul unei revoluţii
pe care şi el a ajutat‑o. Vrea oare pe Maniu sau pe Codreanu?
N‑a fost mai jignit când i s‑a luat presidenţia2? – Da, însă atunci
avea să susţie, a doua zi după o crimă, pe Regele. – Acum cu
atât mai mult. Să ceară măcar un concediu de sănătate şi pe
1
) Dr. Constantin I. Angelescu (1869–1948), medic chirurg şi profesor
universitar la Bucureşti, om politic liberal, frecvent ministru al instrucţiu‑
nii publice şi cultelor în perioada dintre cele două războaie, formase chiar
un guvern pentru numai trei zile (30 decembrie 1933 – 2 ianuarie 1934).
2
) Aluzie la împrejurările în care, după asasinarea lui I.G. Duca, dr. Ange‑
lescu fusese numit preşedinte al Consiliului, dar imediat înlocuit cu Gh.
Tătărescu. N. Iorga a reacţionat telegrafiind premierului demis „indignate
regrete pentru ofensa adusă bătrâneţelor sale“ (Memorii, VII, ed. cit., p. 129).
Vezi N. Iorga, Corespondenţă, vol. I, ed. Ecaterina Vaum, Bucureşti, 1984,
pp. 20–46, şi Revista de istorie şi teorie literară (RITL), XXXVII, 1–2, 1989,
pp. 290–291, scrisorile care păstrează mărturia unei îndelungate prietenii.
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urmă i‑aş pregăti ministerul dorit. Are un moment de şovăială. –
Da, însă ar părea că am făcut un şantaj. – Nu, demisia d‑tale
nu va fi cunoscută; censura nu o va lăsa să apară; o împiedic eu.
Iar înlăturarea lui Iamandi o câştig eu în lipsă. Pare nezguduit.
Merg cu acest resultat la Palat. Regele ar vrea să i‑l comu‑
nic prin telefon, căci a plecat la masă. I‑l spun lui Urdărianu.
Oricum, urâtă zi şi plină de îngrijorare. Angelescu îmi spunea
că toţi vom pleca pe rând. – Eu voi aştepta să fiu dat afară cu
decret. Prin măsurile luate s‑a nemulţămit armata, magistratura,
acuma prin aşa zisa deblocare în învăţământul primar şi secun‑
dar (Iamandi spune că e vorba de… directori) şi corpul didactic.
Armand Călinescu, căruia‑i vorbesc de retragerea lui An‑
gelescu. Urdărianu‑mi spune că Regele se gândeşte a îmbuna
pe Angelescu. Îi arăt că, dacă e să plece Iamandi, la Instrucţie
ar fi de ales între Vâlcovici1, Pompei2, Simionescu3, Ţiţeica4 şi
Motru5. La culte Lupaş6 – el obiectează reaua reputaţie a lui,
la care s‑a oprit şi Regele – şi preotul N. Popescu7.
*
1
) Victor Vâlcovici (1885–1970), matematician, profesor universitar
la Iaşi, Timişoara, Bucureşti. A făcut parte din guvernul de „tehnicieni“
prezidat de N. Iorga (1931–1932) ca ministru al lucrărilor publice şi co‑
municaţiilor. 2) Dimitrie Pompeiu (1873–1954), matematician, profesor
universitar la Iaşi, Cluj‑Napoca, Bucureşti, membru al Partidului Naţi‑
onalist‑Democrat, în timpul guvernării Iorga fusese preşedinte al Came‑
rei Deputaţilor. 3) Ion Th. Simionescu (1873–1944), geolog şi naturalist,
profesor universitar, membru al Academiei Române, al cărei preşedinte
a fost în 1941–1944. 4) Gheorghe Ţiţeica (1873–1939), matematician,
profesor universitar la Bucureşti, secretar general al Academiei. 5) Con‑
stantin Rădulescu‑Motru (1868–1957), filozof, logician şi psiholog, pro‑
fesor universitar la Bucureşti, membru al Academiei Române din 1923
şi preşedinte al ei în 1938, 1941 şi 1944. A condus Noua Revistă Română
(1901–1902) şi Ideea Europeană (1921–1926). 6) Ioan Lupaş (1880–
1967), cleric ortodox şi istoric, profesor universitar la Cluj, unde a condus
în anii 1920–1945 Institutul de Istorie Naţională, membru al Academiei
din 1916 şi preşedinte al Secţiei istorice în 1932–1935. Fost membru al
Partidului Naţionalist‑Democrat, a intrat în Partidul Poporului în 1926
şi a făcut parte din guvernul Averescu (1926–1927). Ministru al cultelor
şi artelor în guvernul Goga. 7) Niculae M. Popescu (1881–1963), cleric
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Prânz la Legaţia Franciei. Thierry1 crede că la ei crisa s‑ar
putea resolvi printr‑un Ministeriu naţional. Nu i se pare că
Englesii rup alianţa; ei se deprind mai greu cu situaţiile noi. E
sigur şi el că plebiscitul austriac va da un rezultat „nazist“. Îi
spun că nimeni nu va face războiu. Se întreabă ce rost are
pentru Italia o legătură care aduce pe germani la Brenner. –
Teatralitate!
Am primit o scrisoare a lui Bébé Brătianu2 şi [alta] a lui
Gheorghe Brătianu3 – aproape insultătoare –, prin care soli‑
darisează partidul cu gestul lor. Le trimet Regelui. Tătărescu
spune că va provoca o ruptură. Suntem aşa de angajaţi în lo‑
vitura de stat, încât, ea nereuşind, ar trebui să părăsim ţara.
Regele a scris pe demisia lui Angelescu astfel de cuvinte
încât acesta şi‑a retras‑o.
11 mart Germania opreşte plebiscitul austriac şi impune re‑
tragerea guvernului.
12 mart

Ocuparea militară a Austriei.4

13 mart Tătărescu la mine. S‑a întrebat Praga şi Belgradul.
Cehoslovacii au primit asigurări de la germani, şi la Praga şi
la Berlin. Stoiadinovici5 găseşte că lucrul e natural şi se arată
ortodox şi istoric, profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti, din
1922, membru al Academiei Române din 1923, subsecretar de stat la
Culte în 1939, în ultimul guvern prezidat de patriarhul Miron. Fost elev
al lui N. Iorga, i‑a păstrat acestuia un devotament prietenesc. 1) Adrien
Thierry, ministrul Franţei la Bucureşti. E vorba de formarea guvernului
condus de Edouard Daladier, care va semna chiar în 1938 acordul de la
München, şi de ambiguităţile Antantei Cordiale, în care Franţa şi Marea
Britanie nu aveau aceeaşi atitudine faţă de politica germană anexio‑
nistă. 2) Constantin C. Brătianu (1887–1955), secretar general al Par‑
tidului Naţional‑Liberal în 1938–1948. 3) După reîntregirea PNL din
ianuarie 1938, Gh. I. Brătianu luase o atitudine hotărâtă împotriva me‑
todelor dictatoriale ale regelui. 4) Plebiscitul asupra Anschlussului,
fixat de cancelarul austriac Kurt von Schuschnigg pentru data de 9 mar‑
tie, n‑a mai avut loc. La 12 martie s‑a produs invadarea Austriei de către
trupele germane şi, în ziua următoare, anexarea la Reich. „Evenimentele
din Austria nu sunt întâmplătoare“, preciza atunci Armand Călinescu
(op. cit., p. 383). 5) Milan Stoiadinovici (1888–1961), prim‑ministru şi
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