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Argumentum 5 

 

 

ARGUMENTUM 

 
Secolul, care tocmai s-a scurs de la Marea Unire a românilor, a avut un început 

triumfal – de m rea  satisfac ie na ional  i d t tor de mari i legitime speran e – 
înf ptuirea miraculoas  a României Mari; a urmat apoi, perioada nefast  – de cump n  
i lovituri crunte pe care le-a suportat România, când, în urma ultimatumului i a 

dictatelor din 1940, patronate i instrumentate de Hitler i Stalin, ni s-a rupt o treime 
din teritoriul i din popula ia rii; dar, a mai venit i dezastrul din 1944, când ara 
noastr  a intrat sub domina ia opresiv  ruseasc , rupând-o de civiliza ia european  
pentru o lung  perioad  de timp; din fericire, au reap rut speran ele când, în urma 
evenimentelor din decembrie 1989 i a noii orient ri în croirea destinului românilor, ni 
s-a deschis calea la care visam de o jum tate de secol i România se afl  în prezent, în 
structurile euroatlantice – Consiliul Europei, N.A.T.O. i Uniunea European .  

Acest parcurs secular se caracterizeaz  prin discontinuitate, fiind unul al ex-
tremelor – de la extaz la disperare i apoi, o deschidere salvatoare a anselor, spre 
a reveni la normal. Dar ceea ce a r mas de neclintit în n zuin ele românilor, au 
fost speran ele i dorin a arz toare de care suntem anima i, de a reveni în familia 
european  iar aceast  constant  reprezint  elementul de continuitate al istoriei 
noastre; speran a revenirii a reprezentat elementul peren din întreaga noastr  
istorie zbuciumat . 

Dac  aceast  evolu ie, cu o mare înc rc tur  de evenimente extreme, se carac-
terizeaz  prin discontinuitate – când triumf toare, când la limita dezastrului, ceea 
ce atest  destinul tumultos al marilor încerc ri prin care a trecut na iunea român  
– care în loc de lini te, dezvoltare i bun stare pentru români, a trebuit s  fac  fa  
vicisitudinilor pe care le-a suportat, rezult  totodat , cât se poate de vizibil ca element 
de continuitate i idealul ei nestr mutat de a face parte din concertul european, 
împreun  cu lumea civilizat , cu aspira ii de bun  în elegere i colaborare, de 
prosperitate i dezvoltare în toate domeniile vie ii sociale. 

Politica extern  i diploma ia român  a trebuit s  fac  fa  acestor încerc ri 
teribile i s  g seasc  calea de a ne salva ca na iune i ca stat, pentru c  pereni-
tatea idealurilor europene – europenismul – a reprezentat-o lupta pentru supravie-
uirea i afirmarea ca na iune liber  i demn  de respect. 

A a cum încerc s  sugerez, chiar prin titlul ce l-am dat volumului, „De la 
înf ptuirea Marii Uniri la integrarea României în Uniunea European ”, mi-am 
propus ca ordonându-mi, în lumina introducerii de mai sus, studiile pe care acesta 
le cuprinde, s  scot în eviden  elementele de continuitate ale politicii externe, cât 
i ale diploma iei duse de România – consisten a i perenitatea acestora, pe 

întregul parcurs al secolului, de la înf ptuirea Marii Uniri pân  în prezent, când ne 
afl m într-o alt  postur  i suntem plasa i în alt  er  a omenirii.  
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Nu am în vedere desigur, s  minimalizez ori s  trec cu vederea momentele 
nefaste de discontinuitate pe care aceast  evolu ie le-a cunoscut, dar se cuvine s  
remarc faptul c  aceste obstacole, din fericire, nu au reu it s  blocheze perenitatea 
n zuin elor noastre. Începând într-un mod triumfal – un adev rat miracol, cel al 
Marii Uniri, evolu iile fericite au fost întrerupte de marile încerc ri – momente de 
cump n , o adev rat  odisee, pentru ca în prezent, s  revenim în sfâr it, la ceea ce 
reprezint  normalul, adic  s  ne vedem plasa i din nou, pe linia idealurilor de care 
românii sunt anima i, dintotdeauna.  

Am luat ca punct de plecare în acest demers tiin ific – înf ptuirea României 
Mari; dup  triste accidente i încerc ri, ne afl m în structurile euroatlantice, moment 
ce reprezint  pentru noi revenirea la normal – reluarea leg turilor de veacuri cu 
lumea occidental ; cu alte cuvinte, revenim la ceea ce ne-am dorit i pentru care am 
luptat dintotdeauna. Ca arc peste timpuri, citez ca moment de început Conferin a de 
pace de la Paris (1918-1920), iar ca punct final, România integrat  în U.E., un 
adev rat salt pentru c , de i a fost blocat  pentru o vreme, România a revenit totu i, 
acolo unde îi este locul pe care i-l merit  pe deplin.  

Perenitatea europenismului – acest punct vizibil în politica extern  i în 
diploma ia dus  de România, ca i aspira ia de veacuri a românilor la ceea ce 
reprezint  Europa, î i are r d cina în originea noastr  roman  i în latinitatea limbii 
române pe care i-a p strat-o în ciuda vitregiilor, precum i în spiritualitatea i 
civiliza ia ce s-au format în timp pe teritoriul României, în spiritul i dup  modelul 
European; dovada irefutabil  ne este oferit  de irul evenimentelor istorice prin care 
ne-am legat de aceast  lume, care ne-au fost uneori benefice, când ni s-a consfin it 
statalitatea i apoi întregirea neamului, dezvoltându-ne ca civiliza ie i cultur  
european . Subliniind, dac  mai era nevoie, actualitatea europenismului în condi iile 
globaliz rii, în opinia noastr  construc ia european  – U.E., având ca fundament solid 
statele suverane care s-au angajat în procesul de creare a unei uniuni cât mai 
profunde, europenismul nu poate respinge i nici elimina valoarea identit ii 
na ionale, tot a a cum nici con tiin a european  ca i cet enia european  nu înl tur  
con tiin a na ional , respectiv cet enia na ional , ci se asociaz  între ele i se între-
gesc, coagulându-se i poten ându-se una pe alta. Conceptul de europenism – ca 
spirit i atitudine, reflect  în egal  m sur , atât ata amentul la valorile europene cât i 
la cele na ionale, dând expresie unui ideal de viitor în toat  noble ea lui, ce presupune 
respect reciproc între na iuni, drepturi i democra ie pentru to i. 

Într-o alt  ordine de idei, remarc faptul c  to i românii împ rt esc valorile 
europene, admirându-le i fiind ata a i acestora, aspir  spre modul de via  din 
lumea occidental  de care vor s  se apropie cât mai mult, ei n scându-se cu aceast  
fibr  a europenismului. Dar tocmai de aceea, r mân dezam git de faptul c  unii 
lideri politici, motiva i de interese personale i meschine, repro eaz  lipsa de 
europenism celor care îndr znesc doar s  aib  unele nuan ri în abordarea acestei 
problematici, instigând la scindarea societ ii pro i contra europeni; etichetându-i 
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ca antieuropeni pe cei care nu le împ rt esc în totalitate viziunea, nu numai c - i 
anatemizeaz  adversarii lor politici, dar îi incrimineaz  i-i opun întregii societ i, 
care este îns  ata at  de Europa, sem nând discordie, ceea ce este foarte grav.  
Marota folosit  cu disperare este “cine nu este de p reread mea – eu de inând în 
exclusivitate calitatea de European, este antieuropean”. Cei care de in func ii supreme 
în societatea noastr , în opinia mea, ar trebui mai întâi s - i onoreze în mod cores-
punz tor r spunderea ce le revine, de a asigura pentru to i cet enii României 
acela i tratament i beneficii pe care le au cet enii din statele membre ale U.E. i s  
nu- i fac  iluzia c , la nemul umirile existente din cauza insuficientei promov ri a 
intereselor României (dubla m sur  care este aplicat  prin neprimirea în Acordul 
Schengen, MCV .a.), se poate r spunde prin strategia folosit  cu rea credin , de a 
eticheta pe ceilal i drept antieuropeni. Ar trebui s  se tie c  niciun stat membru al 
Uniunii Europene nu aplic  regulile acesteia de dragul lor, ci pentru a fi în folosul 
concet enilor acestuia – ra iunea prezen ei lor în U.E. 

Drept urmare, începutul de er  – înf ptuirea României Mari i politica extern  
a acesteia, este marcat în acest volum, prin evocarea personalit ii marelui i 
inegalabilului diplomat român Nicolae Titulescu (participant la Conferin a de 
pace de la Paris, din 1918-1920, care a i semnat Tratatul de la Trianon; ales în 
dou  rânduri pre edintele Adun rii generale a Societ ii Na iunilor), iar pentru 
reprezentarea în forurile de la Geneva a României Mari, spre a-i ap ra interesele 
dup  Versailles, este men ionat  renumita personalitate a juristului român de talie 
interna ional  Vespasian V. Pella, un deschiz tor în gândirea juridic  interna ional . 
Prin alte dou  studii, este ilustrat faptul c  ideea de unitate european  exista i în 
gândirea româneasc  din acea vreme. 

Acum, la un secol de la Marea Unire, România se afl  integrat  în structurile 
euroatlantice – Consiliul Europei, N.A.T.O. i Uniunea European . Dup  irul de 
obstacole ce i-au stat în cale, România a revenit în matca ce-i este proprie – Europa, 
spiritul european neîncetând niciodat  în societatea noastr . Ra iunea prezen ei 
României în structurile euroatlantice este cât se poate de evident , încât nu mai 
suscit  nicio discu ie; aceast  op iune corespunde în cea mai mare m sur  destinului 
pe care ni-l dorim. Cu toate acestea, nu se poate ignora faptul c  Uniunea European  
se confrunt  cu o serie de probleme care-i pun în discu ie tr inicia, Brexit-ul 
constituind un semnal de alarm  ce nu poate fi trecut cu vederea; unele pozi ii 
exprimate cu privire la viitorul U.E. (o Europ  cu mai multe viteze, blocarea fondu-
rilor de coeziune sub pretextul înc lc rii statului de drept .a.) sunt deja alarmante.  

Studiile din acest volum (consecin ele integr rii pentru România, coeziunea, 
identitatea na ional , libera circula ie i migra ia .a.) semnaleaz  o serie de sl bi-
ciuni ale acestei structuri europene ce dau de gândit i care nu pot fi remediate 
prin lozinci de genul “euroscepticism” i “populism”, atunci când realit ile nu 
confirm  declara iile ori nu converg cu reglement rile existente. Nu numai c  
între aspectul programatic – regulile U.E. i modul ei de func ionare pe de o parte, 
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i declara iile triumfale pe de alt  parte, nu exist  deplin  concordan , dar este de 
men ionat i faptul c  România nu este tratat  pe picior de egalitate cu celelalte 
state, fiind blocat  participarea ei în Acordul Schengen i supus  MCV; este 
tratat  ca un membru de mâna a doua, ceea ce este îngrijor tor pentru noi. 

Autorii acestor studii i-au propus s  semnaleze ceea ce în opinia lor, nu merge 
într-o direc ie care s  justifice sacrificiile de suveranitate f cute de România, care nu 
beneficiaz  în aceea i m sur  ca i celelalte state de avantajele pe care le ofer  U.E. 

 
 

Prof. univ. dr. Ion M. ANGHEL   
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I 

ÎNCEPUT DE VEAC – MAREA UNIRE 

 

Motto: 

Iubirea cea mai mare e dragostea de ar . (Paul Verlaine) 
„Le veritable avenir c'est aujourd'hui” (M. Unamuno), pentru c  

Le passe non seulement n'est pas si fugace, il reste sur place” (Marcel Proust) 
 

  

„Pentru a avea o imagine veridic , .... îmi propun s  aduc în discu ie sensul 
sintagmei România Mare – chintesen  a idealului nostru na ional înf ptuit, dar i 
originea unor evolu ii catastrofale dezl n uite dup  aceea. Pentru aceasta, mi se pare 
potrivit s  m  aplec .... asupra urm toarelor momente istorice, nodale, m re e ori 
nefaste, ce ne-au marcat în mod profund destinul: mai întâi, înf ptuirea celei mai 
m re e biruin e din toate timpurile a românilor, când, dup  secole de lupte crâncene 
i jertfe de vie i omene ti, s  se poat  aduna cu to ii în cadrul acelora i fruntarii – 

România Mare; a urmat apoi cumplitul an ’40, când, sub presiunea nevolnicelor 
dictate i a amenin rii cu for a de c tre fune tii satrapi ai vremii – Stalin i Hitler –, 
ara noastr  a fost ciuntit  prin ruperea unei treimi din teritoriul i din popula ia sa, 

încât marea noastr  realizare, triumf al n zuin elor noastre, România Mare, s-a n ruit; 
deznod mântul dezastruos – chiar dac  în sine, justificat i curajos, al încerc rii 
noastre legitime de a respinge agresiunea bol evic  i de a recupera ceea ce ni se 
luase prin for , urmat de o pecetluire a acestei mari nedrept i, prin actul de 
oficializare a r ului pe care l-a constituit Tratatul de pace din 1947, când nelegiuirii, 
Pactul Ribbentrop-Molotov, i consecin ei acestuia – ocuparea cu for a a Basarabiei 
i a Bucovinei de Nord – i s-a pus eticheta fals  de act legitim de c tre cei care 

dictau dup  bunul lor plac. .... Evenimentul din 1989 a orientat ara spre zona 
democra iei i civiliza iei, încercând revenirea la normal a României i demonstrând 
hot rârea ei categoric  de a intra în structurile euroatlantice”. 

„Fiind una dintre Puterile Aliate i Asociate, România a participat la Conferin  
i a devenit parte la toate reglement rile acesteia: Tratatul de pace între Puterile 

Aliate i Asociate i Germania (Versailles, 28 iunie 1919), Tratatul de pace dintre 
Puterile Aliate i Asociate i Austria (Saint Germain, 10 septembrie 1919), Tratatul 
de pace dintre Puterile Aliate i Asociate i Bulgaria (Neuilly, 27 noiembrie 1919), 
Tratatul de pace dintre Puterile Aliate i Asociate i Ungaria (Trianon, 4 iunie 1920), 
Tratatul de pace încheiat de Puterile Aliate i Asociate cu Turcia (Sèvres, 10 august 
1920), Tratatul dintre România i Fran a, Marea Britanie, Italia, Japonia cu privire 
la hotarul r s ritean al României (Paris, 28 octombrie 1920), Tratatul încheiat 
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între principalele Puteri Aliate i Asociate i România, Polonia, Statul Sârbo-Croato-
Sloven i Cehoslovacia (Sèvres, 10 august 1920), Tratatul asupra minorit ilor cu 
principalele Puteri Aliate (Paris, 9 decembrie 1919); la toate acestea, i România 
este parte”. 

„Anul 1940 a constituit pentru România perioada cea mai neagr  din întreaga sa 
istorie – anul marii lovituri, ce i-a fost dat  integrit ii sale teritoriale i unit ii 
na ionale, când ara a tr it marea sa tragedie, iar românii, în exod ori subjuga i, 
crucificarea; a  spune c  situa ia creat  era de propor iile blestematului Tratat de la 
Bucure ti cu Germania (1918), ce ne transformase în colonie a acesteia”. 

„...acest fatidic an 1940 ... pentru România, a fost de-a dreptul dezastruos, ca 
urmare a celor trei dictate ce i-au fost impuse, în mod consecutiv, sub amenin ri 
despotice i brutale. Ultimatumul din 26 iunie 1940 – amenin area cu invazia; 
Sentin a de la Viena (30 august 1940); apoi Tratatul de la Craiova (1940) – sub 
patronajul lui Hitler i Mussolini”. 

„La sfâr itul r zboiului (1945), România, învins , epuizat  i distrus , r v it  
i dezorientat , se afla izolat  în lume (venind acum într-o tab r  împotriva c reia 

se raliase întreaga omenire) i nu putea avea o situa ie mai grea decât starea în care 
se g sea; mai mult, era ocupat  i inut  captiv , ca un fel de z log ce fusese oferit 
de Puterile Aliate URSS-ului”. 

„Privind cu o rigoare i o pruden  ce se impun, conchidem c  România a avut 
în ultima jum tate de secol (în special dup  1964) o politic  extern  str lucit  – 
singularizându-se i îndep rtându-se de perioada care a precedat-o, o politic  extra-
ordinar , chiar îndr znea  i abil  (de înalt  m iestrie), prudent , echilibrat  i 
în eleapt , dar totodat  eficient  i demn  – cum n-a avut niciodat  în decursul 
istoriei ei; dar mai ales unic , fiind irepetabil , c ci nu se tie dac  o va mai avea în 
viitor; o politic  mare – de anvergur , inegalabil  –, de apogeu. România a reu it ca, 
din statutul de zon  aflat  sub ocupa ie militar  sovietic , s  devin  opusul acestuia, 
transformându-se treptat într-un stat independent i suveran al românilor – cu o 
politic  extern  proprie i sc pând de sub tutela tiranic  i hegemonia rus  insu-
portabil , încât s  fie în stare a- i formula acea politic  extern  care s  corespund  
intereselor i idealurilor sale; din supus satelit i aliat disciplinat, România a devenit 
egalul i contestatarul înving torului ei, sfidându-l i impunându-se ca un actor de 
seam  în via a interna ional , fiind printre cei mai activi participan i din comu-
nitatea interna ional .”* 

*

                                                            
* Vezi Politica extern  i diploma ia României pe parcursul unui secol de la înf ptuirea României Mari, 

vol. I, Momentele cruciale, coordonator I.M. Anghel, Ed. Academiei Române, Bucure ti, 2018, pp. 13, 49, 120, 
152, 197-198. 
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drd. Vasile-George URSU  
 

 
Rezumat: România a reu it s - i formeze în decursul deceniilor câ iva diploma i de 

talie mondial , iar perioada interbelic  a fost cea mai relevant  din acest punct de vedere. 
Diploma ii români forma i în aceste decenii au manifestat un talent i spirit unic, iar în 
marea lor majoritate, au reprezentat magistral i cu deplin  responsabilitate, interesele 
statului român. 

În aceast  categorie se situeaz  diploma ii juri ti Nicolae Titulescu i Vespasian V. 
Pella, remarcabile personalit i interna ionale ale României interbelice, iar în cadrul 
prezentului material, încerc m s  creion m leg tura dintre ace tia. Având în vedere 
vicisitudinile perioadei interbelice i func iile de prim  importan  de inute de cei doi, o 
colaborare nu avea cum s  nu existe, încât, în perioada actual , unele elemente ale acesteia 
pot fi reconstituite. De asemenea, exist  supozi ia întemeiat  ca aceast  leg tur  de 
colaborare s  fi trecut peste limitele profesionale. Putem oare afirma c  între cei doi a 
existat i o leg tur  de prietenie?  

 

Cuvinte-cheie: diploma i români, politica extern  român  post-Versailles 

 

Abstract: In the interwar period, Romania had one of the most important diplomatic 
group in Europe. These diplomats use to study at the famous European universities and to 
have their publications internationally recognized. In this deeply specialized environment 
Nicolae Titulescu and Vespasian V. Pella were recognized as genuine leaders of the 
Romanian diplomacy. Interesting to note that the path of their professional lives presents 
similarities in the most important moments. They both obtained their Ph.D. degrees at the 
University of Paris and then both have worked in higher education at the University of Iasi 
and then at the University of Bucharest. 

V.V. Pella’s promotion and access to Romanian diplomacy took place during the 
mandate of Titulescu at the Foreign Ministry. Collaboration between the two diplomats in 
the years to come has manifold moments and within this article, we try to underline the 
most significant aspects. 

 

Keywords: Romanian diplomats, Romanian foreign policy post-Versailles 
 

                                                            

 Universitatea „ tefan cel Mare” din Suceava. 
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1. Capacitatea României de a- i crea adev rate personalit i în mediul diplomatic 
este o realitate de la care actuala diploma ie româneasc , aflat  într-un moment cu 
multiple vicisitudini, ar trebui s  î i preia principalele puncte de reper i de con-
struc ie pentru viitor. Pentru ca afirma ia anterioar  s  nu par  lipsit  de fundament, 
enumer m, în rândurile urm toare, f r  a avea preten ia c  prezent m o list  exhaus-
tiv , o infim  parte a marilor personalit i române ti care au avut notabile manifest ri ce 
in de diploma ie: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Ion Ghica, Nicolae Iorga, 

Vasile Pârvan, A.D. Xenopol, N. Titulescu, Vespasian V. Pella, P.P. Negulescu, 
Dimitrie Gusti, Aurel Cosma Jr.1, Ion I.C. Br tianu, Take Ionescu, Victor Antonescu, 
O. Goga, Grigore Gafencu, Nicolae Mateescu-Matte, Elena V c rescu, Regina Maria 
a României, Ion Pillat, Ion Petrovici, Eugen Ionescu, C. Arion, C. Vi oianu, C. Anto-
niade, Ion G. Duca, G.G. Mironescu, Mihai Manoilescu, F. Nanu, Edmond Ciuntu, 
Alexandru Vaida-Voevod, Alexandru Lapedatu, Ion Cristu, Eugen Filotti2, Lucian 
Blaga3, cât i mul i al ii uita i în negura nemiloas  a istoriei. Analizând domeniile de 
activitate ale acestora, constat m c  doar o parte dintre ei au activat efectiv în 
mediul diplomatic, unii fiind oameni politici, iar al ii oameni de cultur  sau de 
tiin . To i îns  au ac ionat, direct sau indirect, sub acela i for al ac iunilor diplo-

matice comune, reu ind s  fac  cunoscute punctele de vedere istorice, politice i 
diplomatice române ti i, de asemenea, s  ajute la promovarea unei politici a p cii 
interna ionale pe principii democratice4, ansamblu de ac iuni definite la nivel 
interna ional, sub formula „problema organiz rii p cii”5 interna ionale. Din acest 
punct de vedere, cea mai prolific  i important  a fost perioada interbelic , atunci 
când diploma ii români „au tiut s  apere i s  promoveze interesele rii lor (…), s  
                                                            

1 Cu privire la participarea diplomatului i omului de cultur  Aurel Cosma jr. la diverse manifest ri de 
ordin diplomatic, se poate consulta A.L. Nasta, Aurel Cosma Junior – condamnat în „Lotul ziari tilor”, în 
„Memorial 1989 – Buletin tiin ific i de informare”, nr. 1(13)/2014, editat în cadrul proiectului Memorialul 
Revolu iei 16-22 Decembrie 1989 de c tre Centrul Na ional de Documentare, Cercetare i Informare Public  
despre Revolu ia din Decembrie 1989, Ed. Memorialul Revolu iei 1989, Timi oara, 2014, p. 115. 

2 O parte a enumer rii de mai sus a fost preluat  din C. Vlad, Istoria Diploma iei. Secolul XX, prefa  de 
Ion Calafeteanu, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovi te, 2014, p. 15, iar pentru completarea acesteia s-a mai folosit 
enumerarea din N. Titulescu, Documente confiden iale, edi ie îngrijit , studiu introductiv i note de Ion Grecescu, 
Ed. Academiei Române, Bucure ti, 1992, p. 22.  

3 Întrucât activitatea din domeniul diplomatic a scriitorului Lucian Blaga este pu in cunoscut , trecem în 
revist  câteva scurte men ion ri biografice. Astfel, acesta s-a n scut la Sebe , pe data de 9 mai 1895, fiind 
recunoscut ca fiind unul dintre cei mai importan i exponen ii ai filosofiei na ionale. Din întreaga sa activitate, 
men ion m urm toarele calit i: membru al Academiei Române, profesor universitar, eseist i scriitor de renume 
interna ional. Dup  instaurarea comunismului, va intra într-un con de umbr , fiind exclus din mediul universitar 
românesc. A decedat la Cluj, în data de 6 mai 1961, iar la dorin a lui, a fost înmormântat în Lancr m, jud. Alba 
(a se vedea L. Blaga, Trilogia Culturii – Orizont i stil, Spa iul mioritic, Geneza metaforei i sensul culturii,  
Ed. Humanitas, Bucure ti, 2011, p. 5). Activitatea lui L. Blaga în calitate de diplomat începe în februarie 1938 ca 
ministru plenipoten iar al României la Lisabona i va continua pân  la începutul anului 1939, când „solicit  
regelui Carol al II-lea rechemarea din diploma ie” (a se vedea ibidem, pp. 5-6). 

4 D.I. Mazilu, Echitate i justi ie în via a interna ional , Ed. Politic , Bucure ti, 1979, p. 46.  
5 Gh. Buzatu (editor), România în ecua ia r zboiului i p cii (1939-1947) – Aspecte i controverse, edi ia a 

II-a, colec ia Românii în istoria universal  (The Romanians in World History), vol. 147, Ed. Mica Valahie, 
Bucure ti, 2009, p. 8.  
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contribuie la men inerea i la consolidarea unor rela ii pa nice între na iuni” (…), 
„constituind  pân  ast zi  exemple de urmat”6 în nobila profesie diplomatic . 
Aceast  genera ie, în viziunea istoricului C. Bu e, a manifestat viziune, dorin  i s-
a „aplecat cu interes i pricepere asupra descifr rii i în elegerii demersurilor 
întreprinse pentru unificarea lumii europene, interven iile lor, verbale sau prin scris, 
constituind adev rate studii în materie”7. Încheiem irul considera iilor referitoare la 
aceast  serie de personalit i interbelice remarcabile, men ionând modul în care 
ace tia „s au remarcat nu numai prin profesionalismul lor, ci i prin dragostea lor de 
ar , prin patriotismul lor”8, marea lor majoritate intrând în categoria diploma ilor 

„de prim  m rime”9 pentru na iunea român  i chiar pentru umanitate, iar dac  îi 
analiz m din punct de vedere na ional, ace tia pot fi inclu i, cu siguran , în ceea ce 
s-ar putea numi, generic, „crema diploma iei române ti din a doua jum tate a seco-
lului trecut”10. Între ace tia, diploma ii Nicolae Titulescu, Vespasian V. Pella i 
Nicolae Mateescu-Matte s-au remarcat în forurile interna ionale pentru perioade 
îndelungate, aducând contribu ii remarcabile, de adev rat pionierat, în dezvoltarea 
dreptului interna ional11, iar institu iile interna ionale în care ace tia i-au desf urat 
activitatea nu au uitat memoria acestora i o comemoreaz  în diferite ocazii. 

 

2. În aceast  pleiad  de nume remarcabile, dou  nume de prim  importan  se 
remarc  prin trasee oarecum similare  Nicolae Titulescu i Vespasian V. Pella , 
iar în rândurile urm toare, vom analiza aspectele de prim  importan  cu privire la 
leg turile directe sau indirecte dintre cei doi. N scu i la o distan  de 15 ani: 1882  
Nicolae Titulescu i 1897  V.V. Pella, cei doi proveneau din dou  vechi familii 
nobiliare române ti12. În mediul familial, tinerii Titulescu i Pella î i petrec copil ria 
i adolescen a sub influen a p rin ilor i a membrilor familiilor puternic angrena i în 

activit i politice, administrative i sociale. Posibilit ile de afirmare create de aceste 
                                                            

6 D.A. St nescu, V.N. St nescu, Considera ii generale privind diploma ia ap r rii, în Buletinul Univer-
sit ii Na ionale de Ap rare „Carol I” nr. 2/2011, Ed. Universit ii Na ionale de Ap rare „Carol I”, Bucure ti, 
2011, p. 383. 

7 C. Bu e, Ideea european  în viziunea unor personalit i intelectuale i politice din România (1919-1939), în 
„Armata român  i unitatea na ional  – Studii i comunic ri”, Ed. Delta Cart Educa ional, Pite ti, 2008, p. 118. 
Material disponibil pe adresa Serviciul Istoric al Armatei:  http://www.smg.mapn.ro/SIA/13_Armata_unitatea_ 
nationala.pdf (accesat la 25 octombrie 2015).  

8 C. Vlad, op. cit. p. 15. 
9 N. Mare , Rapoarte diplomatice de la Vichy semnate de Eugen Ionescu – Misionarismul cultural 

maghiar în 1943 la Vichy i la Paris, în „Via a Româneasc ” nr. 71 (3-4/2011), editat sub egida Uniunii Scrii-
torilor din România, Bucure ti, 2011, p. 79. 

10 G.G. Potra (edi ie îngrijit ), Lucian Blaga în diploma ia româneasc , volum editat de Funda ia Euro-
pean  „Nicolae Titulescu” i de c tre Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebe , Sebe , 2011, p. 11. 

11 A se vedea Le fondateur du droit international aérien, le professeur d'Université Dr. Nicolae Mateescu 
Matte, est décédé, au Canada; le ministre roumain des Affaires étrangères, Laz r Com nescu, transmet un 
message de condoléances – comunicat de pres  din 27 aprilie 2016, Biroul de pres  al M.A.I., Bucure ti, 2016, 
f.p. Material disponibil la adresa http://www.mae.ro/fr/node/36906 (accesat la 13 noiembrie 2016).  

12 În cazul lui Vespasian V. Pella, se prezum  c  familia acestuia avea origini vechi aromâne ti i transilv nene. 
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medii în vie ile celor doi i exemplele oferite de familii îi fac s  urmeze calea 
des vâr irii intelectuale la Paris, în cadrul Universit ii Sorbona, acolo unde vor 
deveni doctori în drept cu teme inovative, teme ce deschideau posibilit i ample de 
cercetare pentru viitor, respectiv N. Titulescu, în anul 1905, sub coordonarea 
profesorului Charles Lyon-Caën sus ine teza de doctorat în drept civil Essai sur une 
théorie des droits éventuels i V.V. Pella, în anul 1920, sub coordonarea profe-
sorului Emile Garçon, sus ine teza de doctorat în drept penal Des incapacités 
résultant des condamnations pénales en droit international13. Asem n rile uluitoare 
ale traseului urmat de cei doi vor continua i în perioada urm toare a carierei 
acestora. Astfel, dup  întoarcerea în ar , cei doi devin profesori în cadrul Facult ii 
de Drept din cadrul Universit ii „A.I. Cuza” din Ia i, p strând caden a anilor care îi 
separau, îns  la vârste relativ juvenile i, de asemenea, asem n toare, respectiv: 
Nicolae Titulescu din anul 1905  la vârsta de doar 23 de ani  i V.V. Pella din 
anul 1921  la vârsta de 24 de ani. Încheiem aceste considera ii introductive, 
men ionând un ultim aspect din acest traseu academic al celor dou  personalit i, 
traseu care, urmând o practic  deja înr d cinat  în mediul academic românesc, 
stabilise, indirect i nescris, c  universitarii ie eni meritorii, specializa i în domenii 
juridice i nu numai, erau transfera i în corpul profesoral al Facult ii de Drept din 
cadrul Universit ii din Bucure ti. Urmând acest traseu, N. Titulescu devine profesor 
al Universit ii din capitala Regatului României din anul 1907, iar V.V. Pella, peste 
ani, dup  o edere mai prelungit  în capitala Moldovei, din anul 1935. Pe lâng  
toate aceste similitudini, constat m c  exist  numeroase deosebiri substan iale în 
traseul profesional al celor doi, deosebiri pe care le vom detalia succint în rândurile 
urm toare. De asemenea, constat m cu triste e c  nu poate fi stabilit cu exactitate, 
cel pu in pân  în perioada când sunt scrise aceste rânduri, momentul în care cei doi 
ajung s  interac ioneze sau se cunosc efectiv. 

Analizând deosebirile dintre cei doi ilu tri reprezentan i ai României, constat m 
c , cu siguran , cea mai mare diferen  este cea a func iilor de inute. Ref când 
caleidoscopic firul evenimentelor, constat m c  N. Titulescu, aflat la Bucure ti, în 
prim-planul vie ii politice i diplomatice române ti, i ulterior la Paris, în prim-planul 
dezbaterilor interna ionale de dup  Primul R zboi Mondial, este numit ministru de 
finan e pentru dou  mandate în intervalele de timp: 10 iulie 1917-26 ianuarie 1918 
i 13 iunie 1920-13 decembrie 192114. Cele dou  mandate au fost unele dintre 

primele modalit i de cunoa tere direct  i indirect  a secretelor lumii diplomatice 
interbelice. Ulterior, acesta de ine un num r impresionant de mandate de ministru 
de externe în intervalele de timp: 6 iulie 1927-30 iulie 192815, 20 octombrie 1932-
                                                            

13 A se vedea V.G. Ursu, Profesorul Vespasian V. Pella. Aspecte din via a academic , în A. Ciuc  (coord.) 
100 de ani de gândire juridic  româneasc . Vespasian V. Pella i dezvoltarea dreptului penal na ional i 
interna ional”, Colec ia „Personalit i ale Universit ii Alexandru Ioan Cuza din Ia i”, Ed. Universit ii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, Ia i, 2018, pp. 20 i urm. 

14 V.S. Curp n, E. Mitrofan, A. Leghede, Istoria dreptului românesc, Ed. StudIS, Ia i, 2014, p. 253.  
15 Ibidem, p. 246.  
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12 ianuarie 1933, 14 ianuarie 1933-9 noiembrie 1933, 14 noiembrie 1933-3 ianuarie 
1934, 10 ianuarie 1934-28 septembrie 1934, cu o scurt  perioad  de întrerupere în 
care interimatul a fost asigurat de Gheorghe T t rescu, între 2 i 10 octombrie 1934, 
i, ulterior, cu reluarea activit ii în fruntea diploma iei române ti din data de  

10 octombrie 1934 pân  în 29 august 193616. Acest num r impresionant de mandate 
în fruntea diploma iei române ti vor semnifica pentru N. Titulescu, în general, ade-
v rate momente memorabile, îns  unele momente vor genera anumite animozit i i 
dezbateri aprinse, în special din partea extremei drepte române ti. Întrucât aceste 
aspecte nu sunt subiectul prezentului material, ne vom rezuma s  remarc m c  în 
aceast  perioad  extins  â se consolideaz , cel mai probabil, prietenia dintre  
N. Titulescu i V.V. Pella17, ultimul devenind diplomat în cursul unuia dintre aceste 
mandate titulesciene, în data de 1 decembrie 193318. Având în vedere aceste con-
semn ri, în rândurile urm toare vom trece în revist  majoritatea momentelor 
remarcabile care îi includ pe cei doi. Pentru acest exerci iu analitic, nu putem respecta 
în totalitate firul caleidoscopic al evenimentelor, îns  vom alege s  ne ax m pe 
evenimentele importante i pe importan a acestora în spectrul diploma iei române ti. 

În anul 1929, a avut loc prima reprezentare oficial  a Regatului României prin 
intermediul celor doi diploma i, iar capitala Portugaliei a fost gazda principal  a 
acestei manifest ri diplomatice19. Acest moment oficial corespunde momentului de 
început al unei perioade prolifice la nivelul leg turilor diplomatice româno-por-
tugheze. Ambasadorul român din Portugalia în aceast  perioad  este Alexandru Gur -
nescu, acesta fiind numit în anul 1928, iar cu privire la vizita delega iei române ti, 
condus  de N. Titulescu, acesta va redacta un raport diplomatic în data de 31 iulie 
1929. Raportul men ioneaz  toate aspectele vizitei, iar între acestea se remarc  
deschiderea primei libr rii române ti în statul de pe malul Atlanticului în cadrul 
Universit ii din Coimbra20. În acelea i momente, referindu-se la vizita oficial  pe 
care o realiza i la modul în care se consolideaz  rela iile dintre cele dou  state,  
N. Titulescu men iona: „Pentru noi, românii, Portugalia este o ar  iubit  i apreciat  
                                                            

16 Ibidem, p. 246.  
17 Cu privire la leg tura de prietenie dintre cei doi, extrem de puternic , se pot g si anumite consemn ri în 

lucrarea G.G. Potra, Nicolae Iorga – Nicolae Titulescu – Interferen e, Ed. Funda ia European  Titulescu, 
Bucure ti, 2011, pp. 136 i urm. 

18 Arhiva M.A.E. – Personal, dosarul 131 – Vespasian Pella, nepaginat. 
19 A. Stoica, S. Sipos, A few aspects on Intercultural Dialogue: Interwar Romania as seen by the portuguese 

diplomat, Martinho de Brederode (Câteva aspecte despre dialogul intercultural: România interbelic  v zut  de 
c tre diplomatul portughez Martinho de Brederode), în „Eurolimes” – Journal of the Institute for Euroregional 
Studies „Jean Monnet” European Centre of Excellence, Universitatea din Oradea, Universitatea din Debrecen, vol. 9 
intitulat The Cultural Frontiers of Europe (Frontierele culturale ale Europei), editat de c tre A. Stoica, D. Francfort 
i J. Csoba Simonne, Ed. Universit ii din Oradea, Oradea-Debrecen, 2010, p. 63. Material disponibil la adresa 

http://iser.rdsor.ro/main_page/Documents/Eurolimes/pdf/9_eurolimes.pdf (accesat la 20 martie 2015).  
20 A. Stoica, The Diplomat Martinho de Brederode and the Romanian-Portuguese Cultural Relations în 

„Transylvanian Review”, vol. XX, Suplimentul Nr. 3(2011) „Textus Testis Documentary Value and Literary 
Dimension of the Historical Text”, S. ipo , D.O. Cepraga, I.A. Pop (editori), editat de c tre Centrul de Studii 
Transilvane – Academia Român , Cluj-Napoca, 2011, p. 102. 


