
MEMORII DIN EXIL- PAMFIL ŞEICARU DESPRE 
GHEORGHE TĂTĂRESCU 

Titus Zamjiroiu 

Pamfil Şeicaru este cunoscut în istoria presei române din deceniile IV şi 
V, ca un pamfletar şi polemist virulent la adresa oamenilor politici, articolele sale 
din ziarul „Curentul", pe care îl conducea, stând mărturie. 

În documentul 1 pe care îl public, întâlnim însă, un Pamfil Şeicaru ipostaziat 
în apărător al unui politician controversat până astăzi, Gheorghe Tătărescu. Fiind 
redactat în exil, acest document începe cu o polemică la adresa „Dosarului istoric" 
al lui Alexandru Cretzianu, fost diplomat şi, de asemenea, aflat în diasporă, 
continuă şi se încheie cu amintirile lui Şeicaru despre Gheorghe Tătărescu. 

Ce este acest „Dosar istoric"? Evenimentele de la 23 august 1944 sunt 
radiografiate de către Cretzianu în exilul său american, sub forma unui aspru 
rechizitoriu politic, în care este vizat, printre alţii, şi Gheorghe Tătărescu, chiar 
dacă acesta se afla în reşedinţa de la Poiana Gorjului, la acea dată. 
Pamfil Şeicaru îi reproşează lui Alexandru Cretzianu lipsa de obiectivitate la adresa 
politicianului gorjean, acuzându-l că ar fi ascuns o presupusă telegramă, având 
concursul fostului ministru de externe, Grigore Niculescu - Buzeşti, transmisă de 
către viitorul preşedinte cehoslovac Edvard Benes, lui Gheorghe Tătărescu, care 
cuprindea condiţii onorabile de ieşire din războiul alături de Axă. 

Majoritatea documentului cuprinde, însă, amintirile lui Şeicaru, despre 
omul şi politicianul Gheorghe Tătărescu: ocupaţii private - pasiunea acestuia 
pentru vânătoare, prieteni şi adversari politici - unul din cei mai înverşunaţi rivali 
politici fiind Iuliu Maniu, redactate atât subiectiv, cât şi obiectiv, din exilul său 
spaniol. 

Să îl lăsăm, deci, pe marele gazetar interbelic să îşi expună aceste 
memorii, nu înainte de a-i mulţumi şi de această dată, doamnei Sanda Tătărescu
Negropontes, pentru amabilitatea de a-mi oferi un exemplar al acestui document, 
cu scopul de a-l publica în revista Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu", 
„Litua", respectând ortografia şi punctuaţia autorului. 

1 Pamfil Şeicaru - Gheorghe Tătărescu: Anexă la „Dosarol istoric "întocmit de Alexandro 
Cretzianu, Paris, 1958 
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Tt1 TO C r-1 I T O E /I L C f' E .TE!-'- tt U 

'de Pa=.fil Şi!:I CARU 

Motto: 
"Pour l.es vi. v-ants et pour les 

"morts, natre r.oi.nt rte vue est celui 
"du service de. la Patrie, car avec 
"les ecri ts co~e avec les armes,. on 
"la sert et On la dessert". · 

Charles Maurras L'allee des 
ph i.lo so phe s. 

. Dacă. credem În eliberarea ţării noastre - n:.unai. c. Vişoia
nu se ginde4te cu groază la o eliberare posibilă. · - dacă. ne · le
gitimăm prezenţa în exil ~rin ceeace pute~ face ca să. lămurim 
opinia pul)li.că. mondială asuvra însţ>ăi?:J.ântătoa.rei. suferinţi .a · 
neamului românesc, atunci trebue să crede!!:; şi. în procesul răs-
punderilor. PJJ. început să-l într~ărească şi unii 1in.tre răs
punzătorii capitulării fără condi.1/ii di.n 23 Augu :1t .1944; cel 
nai. conştient, .cel care a isbutit, în fi.ne, să vidă dimensiuni.

· le cri.mei, Al. Creţeanu, publică. un "D::>sar istoric". Este de la 
sine înţeles că nu-i pute:n cere atâta obiectivi. t ·a.te, încă.t să. 
se ac.uze si.ngu:-, de a.ceea suntem siguri că 7a evita să. ţ>omeneas
că. o vi.esă. di.n dosar ; telegrama lui Beneş către George Tătă.răs
cu. Sistematic s 1 i;i. înlăturat expunerea clară a '3.~estei po·si:bili
tă.ţi de tjegoc.iere cu Rusi.a sovietică , sub egida t·1i Beneş, ca să 
cunoaştem ~oti v-ele care au · îndreptăţi.t pe Gr. !Hculescu-Buzeşti 
- Di.nu Pături.că cuibări. t la Mi.ni. sterul de Extern~ - să. ţi.nă.· as- ·· 
cunsă telegrama lui. Beneş până ce i.nvi taţia. a dev-eni. t inoperantă • . 

. In exil, Ridulescu-Pogoneanu s' a simţit obl iga.t să aminteas
că de a.ceastă telegramă. , ·d:ir a încercat, pueril, s-i-i. anuleze 
orice imţ>ortanţă politică prin· faptul că 3eneş o adress.se . lui 
George Tătărescu care era un trădător. In Iuli.e 1944, G. Tătă
reilcu·· un trădător? Evident, . este o absurditate, în afară de c1-· 
zul . că. la acea . epocă capitularzii ştiau că Tătăr i.scu va PE~rtici-
pa, . în Ma.rhe 1945, în guvernul Petre Groza, deci. Îl consider.au 

. da.că nu · efecti.v 1 cel ţ>uţi.n posibil tră,dător. Sca;1atoriile argu
mentării celor cu conşti.i.nţa încărcată ne obligă să examinăm cu 
atenţie cazul lui. G. Tătărăscu. 

Acuzatul, m~i. exact defăima.tul, a murit dupi mulţi ani de 
închisoare. A:r fi. o nedreptate, - ve ca.re o respi.n~e- categoric 
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conştiixţa nczstri, să răn&na în Lstoris. poli.ti.că 11. ţă.ri,i. cu; 
cali.fica.ti vul infamant . 

Paradox.: l, George Tătără.sr.u cu toate . că. a lU.at parte acti-
1ă în vi.aţ3. ţoHti.că din 1919, clnd a fost ales senator deşi. n.u 
a.Ve'.l var sta I re7ăzută de lege -nu îmr,lini. ee în ci 40 d:e 11ni- şi 
pană în 1957 c;.nd a murit, a ţost totuşi. nacunoscut~ ~pre a-i . 
jud.aca .scţiur. i.le este nece.sara o prezentare a omulul. in total1.
tate, cu părţi.te de lur:iină şi unbră.. ca într 1 un p.ortret in ma
niera lui. nerr.brc:.n1. 

·Generalul H. Tătărăscu, b.tll lui George, oltean şi după 
tată. · şi după. m::i.i.-13. , :i fost secretar general la. mi.ni.s .terul de ră.e-. 
boi. sub 1U. tiţă Sturdza, iar în 1904 era şefu l de Stat- major al 
arm::i.tei. româr.e. Aooi , ca gener:i.l •le corp de armată, a comandat 
corpul :ie arn 'J.ti 1in Iaşi şi Cr:l.iova . Era tânăr loc.o.tenent în 
răs"boi.ul di.n 1877, studi. ile şi le făcuse în Franţa. General.ul 
Tă.tă.răscu en fi.ul unui pro-pr ietar de moşie din Gorj, iar soţi:::. 
lui aparţine~ unei. foarte vechi fo.milii boereşti., Pârăianu. Un 
istoric -Stefulescu- ::tpreci::it <!e H. Iorga, într 1 0 lucrare 11l!â

.nă.stirea Polc-r:;:-c.gi. 0 , o ·aneJ.-ă la "Gorjul istoric", a făcut gene
alogia neamului. ?lră.i.enilo r, dupii toate documentele ce i-au S:.~t 
la dispoziţi.E. . Astfel, Z3lllfir P5.râ.ianu , buni.eul lui G. Tă.tără.~
cu, prefect C.e Gorj , organiz~to:- al Adunări.i revoluţionare dela 
mânăstirea Pc lovr2.ci în 1848 , de scindea în linie. directi din 
Danciu Zamon~ . ( 1405} care conforn unui docuaen t slavon repro -

. dus de Stefulescu, docunent sermat de M:.3.tei Basar~b , era "boier 
dela în temei.<. rea ţării 11

, Uti :i.l t strămoş 3.1 lui. Zamfi.r Pâră.ie.nu 
a f ost Ban al Craiovei î n 1480 şi se numea ot P~răi en i; ~oţia 
lui se numea Calea din :Bran coven i. , din neamul Do:nni. torului, !.iâ.
năsti.rea Polcv:-aci ~ fost claditii de acest Danciu ot Fâră.ieni. 

Este in1 eres'.lJlt că. o ranură a Pâră.i.enilor, aşa cum stabi
leşte după dC'ct.l!!le-:it e i s to r icul Stefulescu, a trecut 13. 1500 în 
Moldova luâ.ne. nune:!.e Pâ.ri.en i. -1ii le:şti . Din această. ramură. moldo
ves.na a descins s;,itarul Mi lescu- Carnu, trimis în misiune de un 
ţar al Rusiei. în ţara Chit ai.lor (China} . . 

Uici.odată. George Tă.tă.răscu nu ~3. fălit cu ace~stă. a5cen der;
ţă. boerească..; nu a ad.tat ifose nobili tare . Odată., gă.sind.u-ne 
la Polovraci, mi. - a srius, în treacă. t, c.ă. ctitorul mâ.nă.stiri i er3 
un strămoş al lui . Cu această ocazie m1 a întrebat dacă a.~ citit 
11 Gorjul istori.c",. i.nsistâ.nd e.surir a lucrări.i ace s tui isto.rtc gor 
j ~ri, care deE;eori r::anţione~ză. în lucră.rile sale de Tudor V1.adt 
mirescu. Se si.mţe:::. !!:ândr u că era din ţinutul acestui. erou fo C.?.

re vedea si.mtolul •.mei revoluţ_ii naţionale şi sociale. Mi-a vc :-
bit Îndelung de Tu-'ior Vladimirescu şi mi. - a sţ>us că intenţiona 
să. scrie o piesă. de teatru avânrl c:i. erou pe acest fiu al GorJu
J..·~i. Chiar îr.tr•o con<ersaţie bs.nali, Geo,rge Tătară.seu căuta sii 
dea frazei o o~recare ţinuti literară şi o sonoritate retorică . 

La vârsta adolesc .enţi. i, cand ne căutăm vocaţia şovăind în 
alegeres. drurmlui., Geor ge Tătiir5.scu era . convi.ns că va · juca un 
rol p0litic ~i. se prepara. liai. ex:s.ct, îşi forma r.rijlo:acele de 
a' şi deschide d:ru::i, .de a se i.mLJune : îşi exerci. ta memoria şi e
locvenţa. Ert: uinitor cu."!l reci.ta versuri. din "Les Ch&timents", 
din "Legendes <iu si.~cle" de Victor Hugo . Darul natural 3.l elo -
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ci.nţii. Îl avea, vroia numai. să dee vocii. un cât ·m.~i. nara volum. 
V3In., Îtl luni. le 1.e vacanţii, pretext.âr,d paeiU.ne~ lui. pentru . vâ
nit.qare -- p0ate u~ica pasiune reală -- b:rin~re~ vrin mum;i.i 
Gorjului.. Si în si.ni;Sură.tii.ţile munţi.lor făcea exerciţii. de · des
vo.ltare a puterii <ie emi. si.une a .voci. i. Recita. versuri şi. ascu l
ta ecoul snre a ve!'ifica i.nt.enei. tate::r., c:;.li. ta te a · :nelodi.că., cla
ri t:l,tea vocii.. ~ru a fost ni.ci.od~ti un om de bi. bli.otecă., un 'pa
sionat .de lecturi, un adânci.tor rie vrobl;:::e; inteligenţa lui. 
spri.n tenă, uşu.ri. nţ a ideaţi.ei. îi. :icovere!.U cu vri. sosi. nţii. lacune
le eul turi. i lui. De formaţie li. terară ror,~tică, a fost poate 
si.ngurui om -poli. tic - bine înţeles afarii. 'le 11. Iorga - c·are· a 
citi. t "L' Hi stoi re des Girondins" a lui. L:..::arti.ne . Arimi.ra pro.za 
f ru.".los ca.denţat3. _a lui La:martine, ad.mira ~inuta teat.rală., am:fa
tl.cii, a lui. Holo.nd, elocvenţa '[lOMl)Oa.să. a lui. Vergtiiaud ss.u ·a 
1.ui Eri.ssot. Si-a luat doctor'-l.tul în !)rept la P'2.ri.s cu tâZa : 
"Le · reg_i.me electoral et· parlement:i.ire en ?.oumani.e '' ( 1912) • . · 

Intors la T,;. Jiu, s' a înscris~ în B:irou şi în partidul li 
be.rsl. Ca avocti.t nu a avut cli.entela.; baroul de Tg• Ji.u a:vea. e
lemente rle eli. t;;'i. ca Titu Frumuşeanu :;i un tâ.n5..r Gri..gor.e :runian , 
cu. temeinice cunoştinţi în Drept, cu c pra.etică serioasă., stă-' 
-pinin~ toate întortocheturile -procedurii. In narti.dul liberal 
nu raprezent::i. declt pe t,atăl lui., generalul ~r: T<its.răsci:i , ·: ales 
senator în 1914". A că.•1tat tânărul avocat Tăt.'.irăscu o a.facere ' ce
lebră, un . m~.re proces la Jur.?..ţi, c::i.s.9. ai.bi -prilejul Să - se ms.
ni.feste. Dar tribunalul de Gorj nu oferea asemenea oc.:i.zii. ~ de : r e
vO.r ~~re a elocvenţ.i i . Si. George Tă.tiiră.scu tâ.l'Jea ~ip re di:sp.e·r 'a 
re3. băt::-ânului. general care îşi vedea :fiul sortit · ~i vegeteze 
L'.l. · Tg . Jiu. l:i-ti. povestit Grigore I uni an îndoieli.le ce · pu~ese-
r:i stă:pâni.re pe biitrânul general · în ceeace pri ve,,.. · vti. ·to·rul · fiu 
lui s?,u; l-a rugat pe Iunian · să- l spr ijine, s-3.• i. înle·snească po
sî.bi.li tatea. de a avea clienţi . In 1910, nimeni nu biî.nui.a ' ascen
siunea ·de mai tf..rzi.u a lui G. Tătără.scu . cU:m timp :ive!'.l, slavă 
:::Jo.finului, s' a dedic!:l.t pasiunii lui , vânatul, şi hoi.nirind, nu 
,er:'.!. vârf de munte, poiană , pe care să nu o cunoască.. · Deo.arece 
l upta sem, în prima parte a c12mpan'iei , câteva luni. în munţii Gor
j ului, m' a rugat odatii, fi indu-i oasvete la Pobn:<t Gorj ului.; $iiti. 
n u:ne sc locurile pe unde mii. purtase hazardul luptelor : Poif!tHl 
Bo rdului, ~tersura, Semi.leul , deasupra· Dobri.ţ eî., în faţa mun-t_e
l ui. ·Straja, Le!iul, deasupra satului Vai. de Ei. . Cunoştea -to-a.ta 
aceste locuri cu o imvresionantă:. precizie ; piciorul ·1ui rieobo-
s i t l ·e străbiituse de atâte::. ori î ncât fiecare c '.1.eanţ de· munte 
îi era cunoscut . Nu-l pasiona vânătoarea pentru v1)icere·a de a 
nimici cu o ageru ţinti.re sălbitiici.unile -giiduri l 1 el iubea hoi 
ni reo.l~ prin păduri pentru încânta.rea pe c3re i. - o da vastele 
si.nguriită.ţt ale munţilor , pentru poezia codrilor "(>li.ni. de tai 
ne. In 1914, Gorjul avea păduri în care nu intrase încă ·securea. 
Sa făceau glune pe socoteala lui, când înto·rs dela vanătoare, a-
ve:i. întotdea.un::l. tolba. goală.. · : · 

Gorj e.ni. i . folosesc cu o m.i.nun~tă. siguranţă.. ~eul i. roniei. ! un 
ti'[lic reprezentant al spiritului.. gorjean . .a fost Grigore rum.an 
de . ale ciirui. ironii se fereau chi.3.r cei mai buni d~b~teri ~arla-
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men tari. Ori., Gor.jenii spuneau : George este un mrnstan"l,t·vâ.nă
tor, d'lr nu ~rluce ni.mic a.casii, ui. t â. să i:l cartuşi. .era • . 

· - Te înşe1.:_, co::i.'ţ}le .ctc. 3.ltul, se in.to!!.rca cu t .olba pl.ină.. · (Je 
nove şti vânăt o;:e şti , · 
- . George 1iitărăscu zâ"'!lbea, c0nti.nuâ.nd sa rătăcească. prin mu;t,i 
ca să. dialog!.eze cu singură.tă.ţi.. le. Era un ţintaş de rasă , da.r 01u 
simţea pl~cere si doboare vi.etăţi le pădurilor. Tenvenr'.'lcntul nu 
era un tip viole!'lt sau sani;ui.nar; blândeţea. lui naturală... Îl fii• 
ce a să caute linia ÎI!lnăciuitoare . 

Răsbo i.ul iin 1916 l-a găsi. t obscur a:vocat la Tg„ Jiu. A în
cevut car.i.p'.ill'li.<>. ca co!:'.'.lndant 11 unei comp:::.ni i de i.nf~nt"'rie din 
reg. 18 Go rj; în partea a doua a risboiului a fost aghiotantul 
comand:i.ntului şcoalei militare 1iin Botoşani. O puternică .impre
sie i-a fiicut deZ~r!:larea a dou5. corpuri de annată.. rusească. de 
către elevii şcoalei mi.li.tare 'lin Botoşs.ni. 

In 1919 G. Tătări);scu a fost o.les deputat de Go r j . Pri :nn 
lui mani fâstore 1;. ti-ibuno. Ca"!leri i. · a im-presionat; d.i scursul ele 
o frumoasă arlli. tecti,n·ă , de o în,;;ri.j i tă ţinută li.terarii , avea cu 
atit mai mare cerit cu cit susţinea o teză · ingr3tă: necesita
tea.consolid::îri.i id;:i.i de autoritate. Parla.-nentul din 1919 era 
e:>..1Jre si a fi. delă. a stări lor de STJÎ. ri. t din cu11 ri n sul Ro:.nâni ei l.fa:;:i • 
entuziaş ti, na.ţional.işti. , denocraţi radic~li ş i orga.'1ic ostili 
ideii. de autoritate,. acP.ştia er.'lU în marea majoritate deput.'3.ţii.. 
·Doctorul lf . Iupu, r:ini.stru de Interne, atac~se j '.'!.ndarm.eri::i. ca 
instituţ ie; .G „ T~tă. răs·cu i-3. rn.2puns . apărând j 3.nds..:T.'lt:?~ia. ... I n ge 

_nera.l:, orice t5.niir r.l.ebutant î~i. s.lege· o temii.· gen eroasă.. care si-i. 
asigui·e atenţi::i. prietenoasă a C:unerii. Ori, tema lui Tătăr1scu 
profund: ·an tir.atică, a p-rovocat resentimentele i .:nensei majori tă.ţ i . 
Incontestabil, er'.l un ac t 11011. tic de curaj. 

Părerea un::i.ni!:'!.i a fost · că tlnă.rul narla~entar era un o.r::i.
toi· poli tic de . tale'Jt, dar :i si\.-vJ.r ş_i t o· greş ală debutând ca .'.lp ă 
rător .al unei i.nstit•.;,ţii - eYi.dent necesarii - însă an tipatică 
tuturor. 

Geor.ge 'iăt3.riscu, -politic, c?.lculase fără gre ş; la debutul 
lui, api:.râ nd o tezi ir:grată, asistase I onel r.c. Brătianu care 
i-a 1ncred.inţ'9.t Î'!'l :februarie 1922 subsecretariatul la Interne, 
având jsndarn:eria ~i poliţia sub conducerea l ui.. Al doilea sub
secretar era Ri.chs.r1 Franasovi.ci . Primul-mini2tru 'Ionel I . C. 
Britianu era şi· titular al ministerului de ·Interne, deci de fap: 
cei doi tineri. subsecretari de Stat conduceau ministerul. 

După ce bol~e<icii au luat puterea în Rusia, nici un momen t 
nu au încetat acti.7itate1 de riispandire al comunismului în :B a s a 
rabia. O prirr.5. încercare de r·evolt~ a fost î n 1919 î n judeţul 
Hotin ; a.cţiune:.i.. 'ai. r:e c onc epută s•a manifestat pri.ntr•un atac 
prin sur-prindere; g<one:-alul Poeta.şti, -::0.mand antul diviziei .~fost 
asasinat. Uo sco 73. c~uta nunctul slab al nre~entei · no5.stre în 3:::
sar ab i:i; era, :ieci, firesc ca propaganda· comunistă să. se concen
treze b 9.ldu l I:'.iS'.l:-abiei unde po-pulaţ ia nu era cam-pact româ.ne :i.s
că. şi. unde va ri ct~t:e3. ::lino ritiiţi..lor oferea nai multe ·pasibilităţ~" 
de iebândă. EeYoltele , îndelung şi cu u:..:.ltă. grijă. pregătite, au 
isbucn it simult::i.n ~!'\nai mul te puncte, luând un aspect net ed re
voluţionar l::; T"'t1r ·-:;Un'.?.r. Georg e Tă.tărăscu, sub-secretar de St'.'t, 
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a condus cu multă. pri.c.epere şi. • tact ac';"L:;nea de potoli.re a a·p.i
ri teloi·. Evirient, represiunea i.nµlica î.nt1·ebuinţ·irea forţei. mi
litare • .Fantul că presa comunista at~ca 7i orent p.e Tă.tă.răscu do
vedea că. Rusin. sovietică. . pusese nari $pera.nţe în aceas-tă ii"i'su'" 

. r.ecţi.e din fudul :Basara.biei • . Si ·Rusianu uită., lti.cru de care Tă..
. tă.răscu n'a ţinut · s-eama • 

. In Decembrie 1925, după. renunţarea prinţului. Carol la drep
turile de moşteni tor al tronului., George· Tă.tărăsr,u, sub- secre:.. 
tar de Stat, a· publicat o broşură. în care erau r ~produse în fac· 
simil şi scrisori.le cu caracter politic pe care nrapă.i.atul prinţ 
ie trimi. se se pri.mei . lui soţii. , Ziz.i ·Lazr:'::irino. Tntre al tele .şi 
scrisoa.r.:ia prin care îşi recunoştea 'fiul care tr.~bui ·a. să se m;1;
scă. Broşura nu avea caracterul de · pamîle·t1 eT<t 30.bru ·. a).;căt,ui
ti şi. pistra un.,spect strict documentar. : ~ · . · · · : . 

111 1926, c:1nd. .. gerreralu1 Avere::icu · a format · g •ivernu1,_.- ,part'l.
dul . iiberal t re.clnd ·În _opozi ţi.e, George '.L-ătără...scn se con:tura ca 
o făgă.dui.toare util'itate ... într 1 o viitoare guYernare • .. .Astfe.l ., în 
Iunie 1927, cJ.n<l ,Ionel ·Brătianu . a :form:it dln nou guvernul ·, G~ 
Tătărăscu a revenit la Interne ca subsecretar de · St:l.t, ministru 
fiind I. G„ :::llica.· Obiceiul fo "partidul liberal era ca membri~ 

. să fie înai nto.ţi la vechime; excepţie a•.:. făcut Î'l 1914. Ţ ·. G. Du
ca şi Victor: .Ant9n~şcu şi ul ti.mul G. Tă.t~răscu . : . · ;, '. · 
· In timptil C...!.t'ld ·era . sub secretar de Stat ia I eterne , locuia 
În stradă. Silvestru; o . casă În formă de vilă. a c.irei . silUe'tă 

.. sveltă. se . înc~dra ma.L bfne unui . peisaj de ·munte • . Cum l .egasem 
prietenie . d,in · 19i9, îl Yedeam des. ~mi ţlăcea .atH1osfera ·-ii ni-ş-
ti tă. c:?.re 3I!lintea vremuri di.spă.rute. S3.nd.:a., fetiţa. lql· Tătăras
cu, ave~ . ll ani şi c.u o ,s.eriozi t~te de soră mai r:i,,,re · repeta lec- · 
ţiile cu · ftatele .' ei~.· Punea a.tâ.t.9. ~ seriozitate în 1mplihiree mi
si.uni.i, ',ei -de .:~a.uc::i.toâ.re, că · îmi era foarte · dragă.; . Se rqspi.ra în· 
c':isa din strada Si:lvestru o plăcută :nodeeti .e, o ;impl'i ţ'Ş:te pri
·mi toare. De . fapt, (}ecirge _ Tă.tărăscu se socotea în. .. stare,"de provi
zo rat În ,Bucureşti ,; „e:?a ·.Parcă zori. t . să . se în.toar.câ. ,.În Gqrj„ la. 
Poi ani de pe .nu~·, · · · · · .. . · .. . . . . ,_, :. , , : ~ „ · 

· Gu moarte:l regelui. Ferdinand, :.căreia i-a urmat-. l ·a · seu:?'~· 
ti.m~_moartţa l~i. - Ion~l B~ă.ttanu, 'garţir.ţ~l li'o~r'.al _a i.nti:f.l~ 'lD· . 
crt:.i.a~ .Ar°...mtrabtla ora.ndu1ala a camartlet prez1data :de _Earuu Stlr-

. bei nu mai. fo'ticţicina. 'Regenţa riu-Şi puţea permit3 luxul ~egelui 
Ferdin::md de .:i. ignora ' i.ridicaţiile opiniei publţc~; . ori, p-a::r-t1.
du l li.berar, straniu, nu s'a bu.curat d-e ni.ci' o p·opular.it,a-te .î.n 
nomânia :Mare pe c .ire o· realizase t;i.ctul pq li. ·tic :i.l _lui ione·l 
:B ră.t'ianu. Ot-in'ia publică ·este uneori de o ului. to.are rredreţ)ta.te. 
Ceeace a 1"ost .cavoU:r pentru realizarea unităţii Italiei, a fost 

·1onel. Brătianu pentru România, d.ar având. de lupt:i.t cu. condiţii 
infinit 1:1al grele. Imi amintesc de un art:icol al lui I . G. Duca, 
în care evoca va Ionel Briitis..nu ·care se întorses:i· dela Parii.s în
tr1c· armosferă de ostilitate generală, cu toate ca reuşise să 
consfi.nţeasc·ă România· Mare prin trat~te; era hulit în primul- par-
13.Ille.nt al votului obştesc şi al ţărănimii. l-·:rpro-p rietă.ri te. !Ja a

·cea-stă. ostili to,te a corpului etectoral. s'a adăugat, în Iuni e 1930, 
sui.rea pe tron a regelui Caro.l. , , . . , . 

Partidul li'Jer:-:il, printr 1·0 ero·are de apreciere a. si tuaţi.e.i., 
s 1 a menţinut la actul <ie1a S Is.nua.ri.e 1926, a.di.ci ' a . socotit pe 
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Carol ca. uzu::-pator al tronu l u-:. fi.ului său m1.nor •• 'lsemenea ati.t:.;
di.ni. şi le '[lCJt îngăriu i. nartide ::!.i. căror membri. sunt uni.ţi pri.n
tr'o ideologie, nu prin.interese. Ori, mistica liberal~ era e
nuizată de mr.i bine de. o jună to.te de. secol. .Fără îndoială., Ion c. :Brătianu r fost un foarte luci.1 constructor al. micului reg::i t, 
suplu în dialecti ca ajustări. i la Împrejură.rile fatal schimbătoa
re, dar acest exces de supleţă er:i., adesea, împins până la un 
onortuni. sm C:'re este i.nar.iicul tuturor ideali smelor . Când, într ' -un moment de · revoltă a conşti.inţi.i lui de om o.nest a spus "a.".l 
tolerat crime şi asasinate", uib. să adauge că · Îşi călcase pe 
inimă. spre a .or;aniza mi -partid, spre a solidariza partizanii 
.cu opera lui pe cara vroia să o realizeze, cel puţin în -parte, 
din idealurile generaţiei dela 1348 . Oamenii pot fi seduşi de 
chemări.le spre înălţimi.le ide1lului, numai că ostenesc repede 
şi ajung e . o ~ i:3pi.tire ia.reali.tat~a.materi.~lă..ca nă.7uinţele lor 
spre nepn·haTit tele culmt ale unut i.deal sz. fte oprt 'te. 

. H •. . Ibsen În poemul dramatic "Ilr'.3.nd" a făcut o cu..-npli. tă sa-
,ti.ri · asupra dizui.nţei. spre culrli. le idealului.. Erand ·a reuşit sa 
antreneze., g:raţie -puterei sugestive a ver1lului, pe credincioşii 
parohl.ei. lui Sl)re în§.lţi.mi., dar atunci când .pri.narul a anunţat 
că un b::i.nc de hering;i. şi-a făcut apari ţi.a pe coastă, OaL'l.eni i 
fiordului au tiără.si.t pe P'-storul :Sr~nd şi s• :lll. întors grăbiţi 
la o realitate, eVi.dent, proz·aici. Halucinatul înălţir:ii.lor lu
minoase ale ideat.ului, pastorul :Brand a rămas numai cu nebuna 
Ger1. 

Cei 12 ~ni de guvernare a · lui Ion c. l3ră ti.anu· au dat o st::-U':: 
tură soli.dă p·~rti. 'iului. .. liberal, !ls.r i.- a con sumat întreaga mi st i 
că • . Intr 1 0 cr.rte "lfos fi.ls", seri.să cu doi ani înainte de ::i. mu
ri, Jules Michel-et. făcea această melancolică. :mărturisire : 11 Sti.ţ. 
c·are este, · dintre toate relele lumii ·de azi, : cea ca.re mă · doare 
cel mai mul't ? Este strângerea inimii"• Această strânGere de i 
nimii., aceastL tristeţă. au sinţi.t-o toţi. cei dela: 1848, ctitorii. 
partidului liberal. .llai. ţ>ăstr::i. încă cev3. din focul tinereţii. C. 
&. Rosetti, C!;lra1::., care, cu o nebiruită intransigenţă a răm as 
republican pi•nă · la sfârşi.tul vieţii. Era guvernator al :Băncii K ~
ţionale şi â ref•1zs.t să ceară :iudi.enţ,ă regelui Carol I p _;ntru a. 
i. se prezente. Regele apreciind a.ceastă. ţinută, a anunţat într 1 0 

zi că vroia să Yiziteze B~nca ' lhţi.onală.. 3ătrâ.nul Carada l-a 7;::-'.
mi.t, ~i.reşte, cu toată cinstea ~uveni.tă regelui ţării, dar t o t 
republican a ri:!l::.s. · · · 

Avea dreptate Ernest Renan cînd scria î.n 1878 lui Berthe
lot : "liari.l.c · înfăntui.ri ale trecutului se datoresc mai mult en
tuziasmului :,fi pa.ei.unii. decât raţiunii". Toate partidele se for
mează într•o atare :ie exaltare provocată deo i'iee poli.ti'că, au 
la înceţ>ut putcret:( ·ie expansiune a unei mistici., ca. să se" organi
zeze, apoi, Ţoli.tic, Înlocuin•i ni.etica pri.ntr•o banală. retori.că 
a idealuri.lor :::!loarte. In ".AUx confi.ns de la poli tique", De lfon
zie face aceste îndreptiţi te observaţii : "Ce-ar f~ce o democra
ţie de sceptici, de · indiferenţi., de necredi.ncio Şi.? E~ ar duce 
o vi.aţă tirecriră. , de la o zi la alta, fără siguranţă.., fără fecun
dit1te. O denocr'.i.ţie nu se poate li.ţ>si. de o încredere fermă., a-
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·dici'i de o credinţă., de o mistică.. Gar:d.itori.i C3.ri a•1 fost în 
s:rviciul republic ei car=.:: năştea au re::i.:::a::, in:11 ru,ient, credin
ţa democratică pe 1::az?.le prop::'..uL:i lo:: ::aţionali. sm. Hoi eufe
:·im ~;stă.zi, în f:..za declinului r;,.ţior,ali.s::oului, consecinţele a
c.est.ei irrrpru<J.enţe· . &!ferim de a riu fi degajat nai 1e vreme date
le imediate a.le con .ştiinţei ropul'iJ.re, de a nu fi desluşit mai 
degrabă în instinctele sau intuiţele sufletulli naţion$1.l ceea.ce 
este adevărat, ceea.ce este esenţialr:iente c0nsti tLîcti v al s·e·nti
n:ntului democrat". ~i mai departe, De iionzie scria : "Avem· tot
deauna nevce de poezie - tie liris:n d:?.că. r.u de liră - de spers..'1-
ţe nelimi t::i.te, d.:i.că nu de oaz::eni în care să incarnăn aceste sne
ranţe. Ne tre'Juie, ms:i mult ca oi·icânrl, o z:::istică. republicană; 
daci prin rr.i sti.că se înţelege o rezervă d..e entuzi asm , o -ca:paci.
t.::.te de abnegaţ_ie , vagul sufletului populE.r prin .C·'.:1.re, în toate 
timpurile şi în to .:;. te ţările, s 1 r:.'.l început mari le înfăptui..ri ", · 

Ori, mistica liberală s. murit in ju:ul lui- 1384 . In 1914, 
răs'Joiul mondi:::.l a animat în sufletul lm. Ionel Briiti::i.nu ~echiUl 
ideal al generaţiei. de la 18{8, g.eneraţie care ~ fost pe câmpia 
3lajului când SLneon Barnuţiu şi-a rostit istori.c'.ll discurs, pre
zenti fiind : Alexandru A. C. c:.izs., Kogălniceanu, fra.ţn: Câ:npi.
nea!iu, .. Costa.eh:. :iegri, Ricolae Bălcescu, Yasilt:? Alecsandri, fra
ţii Isre.tiani.;.. ·rn 1919, Ion:l Er iitia:iu şi-a considerat rolul lui 
istoric terminat, danC.u-Şi sea.rn:;. că flacăra idel'l.1·1lui s~ consu-
m::i.se . V • 

După. 1919, o..1evaratul şef al partid'.llt;.i liberal a fost Vin -
tilă B răti ·~~nu, care nu '[lUtea să ofere ' partiâ.ului. iecât o · puter
dcf.. ox:gani::a"'~ ie bancară şi o armatură d.e întreprlnderi„· Nici în 
::i.ceste creaţii :i.le unui om de '[l:t.rti.d şi nici în flr.ea. . lu-i Vinti 
lii l3ră.tianu nu se afla o mistică li.bero.lă. De aceea în 1"150, . par
tidul libe-rnl, organizat· pe exploatarea -puteri. i, ·.1u a avut .vigoa
re :..>. neces:iră. c a să organi.Zeze o opoziţie dâ.::zii., de riurată regelui 
Carol a l II -leo.. Prima sciziune n pr:ivocat-o Georze }3 .răt:i.a-nu ca- · 
ra, s\.lb precipi.t:J.rea ne.chibzuită. a i:nei ambiţii, 3. făcut» o-pin.ie 
separată de ati tud.h1ea -partidului, îucer<:â.nd să îrite:neez.e. im par
tid liberal lob.list. ln fond, George :Brătianu sp~ri că. g.r·o;ţie 
s;irijinului regelui, să . decapiteze po.rtid.ul, dar ·1 fost urma.t d.e 
ŢJ~1ţi.ni li.ber3.li • .F1pţul . că majoritatea me:iorilor ?TJ.:tidului . ·au 
rezistat tent:-.ţiei de a merge cu George Brătianu .„vand perspec
tiva de a veni la putere, nu însea.'llnă că nuteau sta mul.tă.. v rene 
în opoziţie; arm::tura economică şi financiară. cre9.:tă de Viîitilă 
B 2·ă.tis.nu ca să se menţină., cerea să fie sprij_initi de guvern, Po- · 
li tic, ps.rtidul Uberal, după atitudinea. din ? Iunie 19·:50, ar 
fi trebuit să adopte o soluţie eroică, adică o întoarcere la o
yigi.nile lui revoluţionare şi. să se -procl~.e parti.d republican. 
Po:.te că Vintilă Erat.i.hnu ar fi ::>..'mt curajul să f·1că acea.stă rup
turi':. , dar câţi. dint re memb rii. partidului l - ar fi. unnat ? Si mai 
era . şi gru11a:rea lui George Brăti9.nu care se înti. tul ase "partid 
liberal" . 

Du-pă c5.tev:i. luni de rezistenţă, Vinti4;;_ Eră.t.ianu co!-istrans 
d.e partid , a cerut audienţă. regelui. Carol . ln lfoeobrie 1930, Vin
tilii Brăti.anu a murit, şefia psrtidului fi1.0a d;:i.tr\ iui I . G. Duca. 
~usese unul dintre -intir.!ii colaboratori ai lui .Ionel Brătianu în 
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epoca neutr~l'.t5.ţ iL C:lnd acesto. ~ semnat t:::at:;.:~ul de s.l i:lnţă 
în care e:r'. a fi.x<:.tii. ş i data intr:rii României î.n r :'isboi , de f~
ţă la semnure l'l. fost I .• G. Duc a; ni ci un alt mem'uru al guvernu
lui nu r3. mo:.i fost informat S!Jre ~ se menţine secr etul. 

Ia G. Duca :;i.Yea o inteltger.ţ~i d3 o r:i.:::ă. f'tneţf,, mul tă de
licateţii .suflete::i.scii.; i se cunoşteau · cali tiţi.le lui di? oi-a tor 
ţiarla.!!lentar, dar ni.!:lzni nu-i bănuia talentul de scriitor. A fos t 
o adevă.ro.tă reve:l:i.ţie schi ţ':! "i\i3. inele" din. volumul "Portrete şi 
a.'llintirP :pubHc1t :n 1932; f'ir.eţe3. 1 pătrundere a .observaţi ei. 
îşi afla.seră. o elegantă . expresie literară.. Lui :Juc:'1 îi lipsea 

· însă energ'ia virilă , aproape brutală, care se ce re pentru a 
domina partidul ş i a se inrpune regelui. Era un bun şef de gu
vern pentru vTenuri.. linişti te, un :l.dmi rabil ministru de Exter
ne înainte de 19 1~, dar nu omul necesar în Noe.":lbrie 1933. Rege
l ·e ··Carol .nu l 1 a 2.cceptat decât de nevoie, ş tiind că. sub e:par en
ţ· e mlădioase i scundea o intransigentă. corecti tudi.ne· .politică şi 
o rară onest'i. ta te 1fersonală . Unul dintre oamenii politici cei 
mai dezinteresaţi ;ie C'.:!.:"i i-3'-n cun oscut. 

In guverr.ul for::;at de I. G, :;)uca, Tiitărăscu a pri ::iit :ninis
terul . de Industrie şi Comerţ , deoarece şeful igu-;ernului nu a 
"Vrei t si indispuni p.e Ion Inculeţ care ceruse miui sterul de In
terne. Moartea nipr~snicii a lui I. G. Duce :i deschis problen:a 
succesiunii. J. fost ?roclariat şef al partid.ului Dinu Bcitianu 
care, în afarii de nu=ie, nu a:vea nici superios.ra i.r.teligenţă. ;;::. 
lui Ionel Brăti:!n'.l, nici mediocri. ta.te a energică a lui Vintilă 
Brătianu; era un 0:1 apolitic, C::!. să nu S'()Un po litic nul. De fapt 
Dinu.Bră.ti::mu nu ţ. bea să aibii şefia guvernului, iar regele l - ar 
fi nreferat pe Ric!:ard :ii'ranasovi. ci; acesta însă a refuz::i.t, ţirc 
punâ.nd . pe George :'ă tir.i scu. In casa dtn .strs.da Silvestru, frun 
taşii p:<J.rti.du lui : "ii.ctor Antonescu, .li'ran<;>.SOYi.ci, Inculeţ, doc
torul Costi.nescu, ·v''l.sile Sal'>su, Dur1itriu Dovlecel, Nicuşor si
veanu, Manolescu- 3t:".lnga s• a.u tru<!.i t ore întregi ca să- l convin
gă pe George '.i'ii.tiriscu s'S. '[)rineasci şefia guvernului. El ţine a 
morţiş ca şef_s5. fi:; Dinu .:Brăti::mu, deoarece aş a era logic. Pen 
tru a-i.. .cu:rm~ înci§. piţ ânare::?., Vtctor Antonescu i.-a a.."lli.nti t că Icn 
:Brătianu, înt ·er:ieetc:ul p::i.rtidului liberal, oficial n 1 a fost nic '„ 
od&tă. şeful Ţarti.d •;.lui, această demnitate o deţinuse Beizadeaua 
Mitică. Ghica. Clăti.nat de a cest argument, George Tătărăscu a ri
dic::i.t încă. o obiec~ie : nu poate să. anunţe regelui consimţă."tlâ.n
tul lui Î'nair1te 'le a '1.7 es. '[)emisiunea şefului p::::.rtiduluL Docto
tul Costinescu, cz;:r.atul lui Dinu Britianu, i-a ră spuns răzând : 
"această forx: :alitat:: ::ii:!. priveşte pe mine". 

Realmente, în =.cea no::i:pte de 2 I~nuari.e S::l asistat la. cea 
mai neverosi.nili scenă : un om politic român care a.ducea toate 
arg.umentele ca sil. sc :::pe de sarcino. şefiei unui guvern. Nu era CJ 

modestie afect:i. t i, ::u era. m::i.nifest'3.rea mironosită a. unei a,.';lbi ţi-". 
care nu avea curZ!,)\;.:. să. se manifeste; George Tătă.răscu îşi dăde'a 
seam!!. de ră.spunde::-e:. pe care şi-o asu.'lla şi. avea într 1 adevăr te:::=ii. . 

11' a uimi. t uşu:-i.nţa cu care a intrat în rol; avea prestanţ ă. 
şi siguranţii în faţ2. situaţi ilar cele mai dificile. Cl emenceau 
·Înt-r 1una din vo:-bele lui. de sniri t a spus : ·11Poinc:are ştie to
tul şi nu înţele,3e r;i::i.ic, Bri.~mrl nu ştie ni.mic şi înţelege to-
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tul". · Si. Tiit!iriiscu pătrundea cu uşurinţii orice i:iroble."'Tli şi gil.-
sea totde3.UTI:'l. s.:.luţia acceptabi. l<i. Fireşte d ~·. ce:i.sti vioiciu
ne :t intel i.genţi: nu po~:te acoperi e7.ige::ţele unei r ci.s punderi 
politice de a~~ denari proporţii c'.l:':. er~ în acele vre~uri ; 
nu simţea nevoio. si se inforneze p8 pl~t'.ll superio:::- al politicei. 

Prin 1934 7 Hitler ir.ceruse s .i îng:rijcraze lu..'7lea poli tic6.; 
pentru cunoaştere:i. ideciloG;ie-:. politice ""- n~i.on8.l- socialismului 
nu exist~ ur. ;:i::'..i b:m isvor de informaţii ca "llei.n Kamnf". Citi
se::l din ~ceast5. c~rte câteva rezumate -şi extr:ise publica.te în 
lir:iba fr~:ncezi:i; Într'o zi vud. în biblio:eca lui T:lt6.rus·cu vo
lu!!1ul "liei. n K~""'!'pf" în .tr::!.rluce~e franGezi, ţjUblicat contra voln
ţi.i lui E"'.. tler de o edi tur.i franceză. L··2m rugat să mi-o împru
::i.ute :şi el a con,simţi. t buc!.lros. Spre ui::ire.:?. mea, c~rtea. avea 
foile netăiate. Dupii ce ~m reuşi. t si-rni r-:rocur un exemplar., i 
l-am resti. tui.t pe :!cestu., pe cel imprurm:.tat f5.cu2ern di vers-e sub
linieri. T:î.ti.l.r:lscu a luat volunul ctmpii.::-at de ?.line, cu ' .f.oile ne
t:\.iate, 1-r• ar1njat în bibliotecă. şi acolo .a ri."!las ca un obiect 
decorativ. In :i.ceeaş situaţie virgin~lă. se găseau în biblioteca 
lui · şi câteva V'olune de Trotzki şi Leni.r:. In reali ta.te; ca imen
s~ m:;.;i ori ta te ~ o:mianilor politici · ro:;;.â::;i, era şi el lipsit · de 
curinzi t .::.t.a.<i.. i.ntalec.tu~la. Ar fi o ezplicaţi.e : po'.:l."te ca o a.din
.ci.re a problenelor, . o prea bog.:iti. G.o .c1.t'!l entare să în;;reuneze so-
. luţi i.le. · 

. ln"tr 1 o c .::?.:-te "Notes et no.xi.mes - L~ Poli tique" ele Louis 
L"'-tz::..ru!::, g?i.sesc 1ceastă maxi.filă : 11::2ste o greşd i să se 'ceară. 
tehnicieni. în momente dificila. Ei s4r:t preţ;. o~i pentru · epoci 
calm<: •. In vrenuri. turburi, nu .es~e nevoie de competinţi, ci de 
caractere. Totuşi, · când oamenii. de voinţă au împră.şti:;i;t furtu-
n~., este necesn.r să s .e f~c5. . apel lo. s,eci:!lişti 11 • · · 

Luând. şa.fia guvernu1ui, George Tă.ts.răscu 3. surprins· prin 
înde:r!âna:i:ea cu co.re a ş .tiut să. diminueze tensiunea di.ntra: p::i.r
tidul li.be::al şi celelalte part.ide C:in o-;:oziţie. Er::i. O · f.i. .re îm- · 
ţi~ci.ui toare şi nu i-am surprins ni.ciod.3.tă acea Î".lverşubare. -pe 
C3.re o avea contra advers::i.rilor ..ltrmand Călinescu, de exemplu. · 
N-..i era sect3.r, ·-poate pentrucă. nu avea convingeri prea profunde · 
sa•1 nu credea, cu un faxiati s."ll intole:rant, în valabili t"a.tea: unei 

·· si.t1gure idei 'PO li ti.ce •. Avea o bună..t;:.te naturalii şi .îi făce·a:· o
roa.:::e ' pasiuni.le care se · nenţin la temperatură ri ii.cată. .şi din
colo de incint::i. C3merii,._ Era convins că înrăutăţirea rap-0r.turi
rilo::- dintre partide, violenţa atacurilor, acuzaţii.le nesocoti.
te fac un imens rău, în mod egal, tuturor partidelor prin dis
creditarea păturii. politice a ţării. 

Est~ suficient să compare cineva colecţia z i-3.rului. "Vii. to
rul" , oficiosul p~rtidului liberal, între 1919 şi 1930, cât timp 
a du rat di.ctn.tura lui. Vintilă. Brătianu în -parti.d·ll liberal şi. co 

.lecţ.ia acelni.:'lşi. zi.ar dela 1933 până. la 1940, pe'.ltru a descope
ri două concepţii deosebite în ceea.ce priveşte Lupta ~oli.tici. 
Pentru Vintilii Brătianu chiar f'!l.ptul că. cineva n 11 era inscris 
în l:Jar tidul liberal, devenea suspect. Nici un zi -ar, nici chiar 
cea mai. irespcnm."bilă fi.ţuică nu a publicat ::>.ta.cu ri nai. tri via.le, 
a.cuza:ţii ns,i. deşănţate, cum a. publicat oficiosul partidului li
beral "\'ii torul 11 • Si ton te aceste atacuri erau inspirate de in-
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chizi torul Vinti lă 'Brătianu c::t:::-e, c<0eac13 Îl cnra.0teriza, la cre
de:i. "1.deviir3.te. :)..:"b Geo rge T5.t0.d.scu; ca şi. în ti.:rrr,ul ecurtei l} e
fii a lui I. J . Duca, tonul , conţinut~l "~ii.torului" se schi.n~ 
baser:O.; .gaze ~a era =.ai. puţin sectară., urb~n -i. ţate~ în stil s-e ac 
centuas::. 

Ati. tudi~·J e:t lui George 'îăt~'.. :-~i:scu în af~Ceren. u Skod:tn este 
C3.racteristi.c:.. , 

De11unţ a1 ea acestei afac-eri 1la trafic de i nfluenţă de mari 
proporţii - <şi pute~ spune de . pr oporţii fură. prececlsut în via
ţa noastră pclitică - a fost rn.cuti la ·tribuna 0"!-'71erii de doc
torul~ . ~up~ . Guve:cul a sezizat parchetul mili.t~r , care a or
donat o d.eacir:dere la Seleski , rBp:rezents.ntul fi.nnei "SE.oda". 
Comisarul regal, fii:-'i si-şi dee ;;ea..'lla de gravi t .9.tea afacerii, 
deci fără să se ~i:;de3.scă. ce forţ e erau solidare cu ea, s 1 a mul 
ţU!:li t sii -punn · peceţile pe cas:i 1e fier s lui Selesk:i. şi nu a 
d:-e3at în prc:al:i.til un -proces -verb::i.l ie con'~inutul casei de fe~: . 
A verificat conţir.utul , a ccnstat:;.t im-portan ·~a acuzatoare a seri.
sorilor, a pus peceţi.le şi s' ~ rlus sii raporteze. Seleski a rupt 
ţ>ecaţile şi :: lu;:.t t .ot ce -pute.'l s:l fie corr.-p!'orniţ{~tor pentru in
tervenienţL Ca re':)rezentant :;,l uzinelor Sxoi::., el îşi făcuse 
:l.at0ria, accc:ptinC. :-iscurile unui proces cu i.nevitabi.la. couda.r:i
nare . Ceeace a 1'.l.t 0 7âlvetai.e aface r ii, a fost sinuci.de :-e a ge 
neralului de ..-.,1.rti. lerie Sici Pope scu. lntr 1 o scr'isoare adre sată 
soţiei lui., general,;.l se declara nevinovat şi. explica gestul 
disperat, l'ri.n b~nuielile ·de c::.re se vede a înconjurat 0 Genera
lul Sică Fopascu er;;. rudii cu Vi r gil l:iadgeeru . O inte r !-elare a 
d-rului N. Lupu - ŢJ ·:rate cea m.:i.i. bun.ii ca techni.cii a atacului -
a deternin::.t -vot .;;.rea unei. !:ioţ i uni. prin care se cerea institui. 
re::. unei eoni si.i :ie anchetă parl::inen t~ră. . 

In conisio. de <:.;:ch:eti nu ::1. fi.gur3.t nici un her:ibru al nzjo
ritiţi i liberale c:::.r-'l d.i.n -punct de -vedere poli. tic să reprezh1te 
ceva; numai. preşedi:::tele comi siunii, Valer Poţi , liberal, era re
-prezent:l.ntul nu şti.'..! cărei org::miz:'!.ţ i.i a t i neretului grec o- cato
lic, se bucura d.e 01recars r.otori.etate. Chiar designarea lui Va
ler Pop, aşa ele s trâns legat rle 1Htropolia Blajului , inclica. in
tenţi:.i. şefului. guve::-::ului d.e ~ rerluce cât mai. mult di.n eler:1entul 
pas.ionu al acestei. anchete care, în afară de e.roul acestei afa
ceri de trafic de ir.fluenţă , Ronulus :Bo i.li , ţinte3. -p e Virgil 1fa.d. 
ge:;i.ru şi mor:::.lnente pe Iuliu :i.ianiu, 

Afacerea ~vea ~~inul te aspecte. 
EYiden t, în p::-i.~11.l rând rolul jucat de Ronulus Boilă era 

clar : i.nte:rr;fediar <.::l aface ri i şi prin situ aţi::. pe care o avea 
în p:?.:-tidul naţi.cn::.l-ţi:-iinesc -- soţia. lui era sora lui Ionel 
Poţi, deci ne!Joata lui :.!aniu -- traficul era evident. In 1929 -
1930, Ronulus :Doilii ar:::., dacă n;;. preşedinte, cel puţin me:::ibru de 
dre-pt al oriciirei co::-:i sii de unde s e irJcasau " s~eze 11 • Deputaţii 
ţă.riî.n ·;.şti. (to tile::i.un ·i s 1 au so cotit ca sit are, aş a cu:n naţi on<>.l ii 
<:.U r.imas tot n:;.ţi.:;n;.li , iar naţi.ons.1-ţărănist în partid era. nu
mai Virg i.J. l:r,.dge;.ni) Î.l detestau pe Romulus Boi.lă • Ei 1 1 a'.l -po 
recli.t "Ichtiozaur;.;l" pentru cm:mlul de co:r:iisiuni. care îi e:.sigu 
r:ui ~ roxim3.tiv 870.000 lei. lun~r. D:i.r aceo..sta nu î:::rpiedica, ca 
atunci. când se loY.e.a în P..o:nulus 3oili , indirect er::i. stins şi Iu-



270 

- E -

li .u l~aniu. 
In c o:1isia de ::'.nchF..~ă. p~rl:l..~euts.ri lupta a fo s t 1us..1. în

t re Grigore Iunio.o c2re interog::i. c:i un j;;;d.ec·'.it;:ir rle inst rucţie 
şi A'!T.11nd Cn:'.. inescu - Gl:almege:-.ni.l, d .elegaţi i par t idului c~ sii 
::.pere p e Hor.mlus ::30 ilă. Si nu era o însii:::cinare de "tout repos"; 
bietul :Ooilă i gnora co.mplect Dreptul ţ.enal. 1 pentru el noţiunea 
traficului de influenţă nu exi. sta, socot:Lt:'i c or:i :1ionul ·(vulgar, 
şperţul ) drept ":;p.ez e" pentru serviciil<: de av oc'l.t. Se mai adi<.
uga ceva : er~ d.2 o înduioş :'.î. toare p:-ostie, 'oferind inteli.genţii 
cu totul excepţ i on alii ::-. lui Grigore Iunii;:.n 0 ţinta uşo ară.. Cănd 
logic a q,e j utiec~i tor de ţ ,n&trucţ~e ~- 'j,.ui. :::'!ni::i.n Îl s~rângei ţ:re3. 
.tare, b1.etul Ho::iu lus :Bo1.la nu gasea el t r a spU\lS ·leca. t 11nu ma 
declar" • 

. Spe.c t:o.colul era .co:::ic şi trist. 
Toată drt'.c .?::.tsca . ibilitate a lui. An:<ţ."'ld Cii li11escu, .to -ată i.s„ 

cusi.nţa C.e · chiţibuşar juridi c a lui Ghelr:.e;e:lnu, nu au· Tsbutit 
si -1 s."1.ulgă din r::leştele logicei lui Iur.i~n. Pe 'lCest e.xemplar 
de elită al poli.ticei ror.;âneşti. şi unul :!intre p11ţir:ii auten 
tici desoc:-a:ţ'i -pe c:iri i.„a.'!l avut ., nu-l interesa bietul nevoiaş, 
colec ţiont>.r d e 11 s11e::;e 11 ; dincolo de Ro::.:ulus Boilă el uim!!.:rea, .cu 
o c~:mi şi. i.roni.ci.i tenacit9.te, -pe Eaniu şi pe ViT13 U li?.dgea_:u. 
lîici un .mm:-:en·t, · în conisiunea rle anchetă parl&.:entară, · al· ca.rui ' 
r:enbru erz..':l, nu s 1 a conturat o înverşunare între liberali Şi r1a
ţi.onalişti; -lu'(lta s 1.a d;,is Sntre Grigore luni.an, 1Uzi.dent na.ţi.o
nal-ţlirani. st Ş'l. p:.".rtidul de care se separa.se. · 

. Alt azpect dureros al afacerii &oda : în g.rab .g, ·a e· a se da 
coi:':andâ ş i bi.ne. înţeles de a se incasa p::"i::iele 11·.3peze 11 -avocaţi:i
le de 64 nrLlio~.ne de lei, s 1 a ignorat voit sau st a uitat· o pro-
1J1-e-:::i: : H n sa d3 1.ucru, .şo:najul grav din regiune'.l Reşiţel, ·Ce'" 
eac 8 s: a f'ict: t i:1~i tarziu, după ce s' a re-;izui t -::ontrac'tul,; .se 
pu t .ea :r.Hali.za rlela început : o varte din conandă si se ex:ecu.te 
în ţară. ln alegerile din vara e.nului 19 32 a."1 cand.i<lat în· ti ilâ.e
ţul Caraş; n 1 au Î".lg r0zi t as-pectele şo!?!aj ului ll?. ifold.vva-Veche„ 
l a Anina, la Reş i ţ a. J-..:. publicat o se::-ie de artir::o le În· -c:-i:i.;-e . · 
redan i npre si i..le culese din C·Jntactul cu ::;iunci toTine:-i.. Eitit:ie 
Ghen:ia.n, care a rep::-ezentat Ţ>err.,anent în Ca."'.leră. nun.ci t ori.t!lefh 
poate c.orifirna p::-oporţiile tragice ale şonzjului în 19 32 1 . în re
i;iunea Caraşului. Erau consecinţele gr::i.bei nesocoti. te 9u care 
se încheiase contractul Skoda, uitându-se intere'3ele mun.ci tori-
:r.i.U române. · · 

Un alt aspect şi poate cel mai gra;v al n.fac<?ri.i., · a fost în 
legă.tu:::-'.?. cu noli. tica no ::i stră externă.. Uzinele ·~Skoda" se situi,?;u 
ca im.portanţă ală turi de Creusot, Kru-pţi şi Wickers. Presa engle
zii , frc>.nceză, italiană şi ·mai 'l.les cea germ::i:ni a 11 'i:i.t o mc-.re 
extensiune scanrhlului. Publicitatea dată trafi.c•tlui rie influen
ţi "comisi onulu i p.oli. tic" pl3.ti. t <le Skoda, a creiat marei uzini 
cehoslovace e situa.ţie deosebi. t de grea. Orice contract" a r .fi 
TJe.gociat, -putea · si fie bănuit de -tainice şi si.:ne.toare S.rg urnente · 
pentru a fi. .obţinut . In concurenţa dintre finele producătoare 
de arma:::ient, se creis.se o situa.ţie iniţială de inf eriori. tate 
uzinelor Sk:oda. · 

Scandalul i.sbucni.t la Bucureşti, amplificat prin pasiunile 
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politice ave< repe~cusiuni asu';_)ra economiei unui sta.t s.liat. 
Se e x::ili1.:i 1eci intervenţi.~ tui Be:ieş pe lâ:r.g.i George :il. 

tă.risi::u ş'.. ţ:·L:ri. te rea lui Fi ala la l:u cureşti. Personal, · Geo-cge 
T~itărăscu va zuse de la încel;ut repe::.'CUsiunilc int:: .::.-a a:ţi...ona.le a.-
1~ fi.face ri i. ''S:.:.:o1a" ~ i. căutase ne că i lăturalnice na re<!ucii <lin 
i.rr.portanţă şi rli. n senzaţional; ~e isbise Îm:>ă. de i.nt!"ans~genţa 
lui Grigo r e luni.an şi. de violen~a inter•enţiilor la tribuna ·ca
meri i. a drul\.-, i :n . Lupu. Mai er::i. încă un o:-Ostacol : regele. 

ostili t11te:i. între I uliu ii:aniu şi. reg e era de schi. să ; afa
cerea "Skoda" era un -pri.lej pentru a fi e:t~lo:i.tată contra celui. 
care declarace ră..:itoi camarilei. Contractul cu Skoda se senm a·se 
de . un guYern prezi :ht de Iuliu :;.Iani.u~ intermediarul c::u'e inc a.
sase un nri.m acont din coml.si.on - 6·4 de milioane - era soţul ne
poa.te i preşecl.intelui de consi.li.u. Pe de iltă. p3rte 1 nătângia. i.:i:.
prudentelor :riispt~nsuri ale lui Ro:mllus 3oi.1~, incasa.torul cm:ii
s i. onului., · Înle:ini.'.!. concluzii. l e comisi.·ei parla:nent~re. 

G·eorge '.rătiirăscn care jud.ec?. problemele fără pa.timf:., a a
vut cur.ajul să o.t :-~g ă. a.tenţi.a reg elui. asupr~. ·riscurilor c a re ar 
re~ulta :i.n r:c?e~~u::.re~Aan?hetei. gi 3.ccepta.rea ?On?luzi~lor: ~n 
-pr1mul r <lnd. ·tr1::i-.. ~erea ir. JUdeca.ta a ge11er:J.lulu1 C-:.hosk1 , ml.Ul.S
trul de r i sbot c:i.re închei.a.se contractul, ar fi a;ruţ urmări de
zastruoase a supr a ;::oralului. .::i.rn:i.tei. 

Aooi, Rom·l ni.'.!., stat al i.at :-.1 Cehoslov'?.ci.ei., nu trebui~ să. 
ignore · interve:r;ţia l!.!i Beneş; prin revizui.rea contr'3.c t ului se 
pot f3. ce reduceri . i::;;port:::.nte, i:::.r o parte din con:.andă va fi e
xecutată de ".Reşiţa", înle.turân<iu-se şomajul. 

. Geo r ge 'Tă tă. riscu a. obţ.inu.t o reală victorie convingând pe 
rege. Si înt:r 1 o zi c omisia de aTichetă. p3.rl:iment':l.ră a dispărut •. 
Ir:ii <:mintesc f'..lri<:. lui Grigore Iuni.1n; er!l. pentr:1 prima oară. 
când ş.i-u pă::-ăsit cc..mul lui ironic. Sti.u că a, avut o explica
ţie cu Georg e Tităriscu, destul rle d.esa.greabi.lă. pentru şeful gu·· 
ve rnului. 

· N!l re:>.l1iir.ti t to;;.te acestea C'l să. se înţele!:V.Să de ce' Eeneş 
a teleg rafiat în l944 lui George Tătă.ră.scu. Nu uito.se atitudinea 
lui în aface re~ S":::o ria; nu a ui t:i.t-o ni.ci Iul lu 1Ianiu, dar nu cu 
aceleaşi. sentinente pe care le-a păstrat Beneş. . 

In Noembrie 193? ~ guvernul liberal era la sf~rş,itul legis
l a turii ; soluţi'.l logi că. pentru rege era să încredinţeze lui Iu
liu hlaniu forrr.:i.re::t noului guvern, care trebuia să ·prezideze a l e
ge ri. l e .• Desigu r , s':'): în puterea regelui să. încredinţeze formarea 
guvernului. şi unei coaliţii tirezi<l.ate de Al. Vai.da Voevod sau 
formare a unui · guve!":"l neutru, cu unica misiune rle ~ -prezi.da ale
ge ri.le. Cu to:i.te că ~artidul liberal dorea să tre3că în opoziţie 
-- a.tăt Gh. Tătără.scu cât ş i :>inu Brăti~nu erau de acord -- re
gele a însărcinat -pe Tătărăscu sii formeze guvernul şi. să nre~i
·deze aleg eri. le . O soluţie neferici. t inspirată., ::nte a înd<irji. t 
toate p::?.rtidele de 0pozi ţ ie, socotind. un nou gu•ern Tătără scu 
ca o sfi.dare svarlit i opoziţi.ei, deoarece regele Înlocuia opinia 
publică cu or- inia q;:;,arilei. .• 

In se :ir·a de l'.3 De cembri.e'.· 193?, cu :puţin înainte de începe
rea al eg eri.lor, G!l . Tătă.răscu a rostit un discurs l.a. radio. Era. 
bine gâTJdit şi. re~l: zat cu si.nţ rle măsură.. Cuvânt::u·ea a început 
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printr'o ser·~e '.fo d.spunsuri d~.t.e .cri.ti.ci.lo.r f:i.c·.ite de bpczi.ţie 
3;cti.v~.tăţii. f;U'H.?r:-ulu~ în cl.4rs~l cele::- p;,;tru e.n~. c; fonnulă. re
tori.ca, er".l tr.geni.oasa : transrorn?.se r:.spunsuri.le int:·'o .s!!cce
;;;iune d.c întrebiiri adresate parti·îelor d:. cpozi. ţ le. 

" D" sat< nu - ::i.'11 înfă:ptui. t narea r:for::.i a conversi.unii rl:J;
wrii.lor ar;rico:.e, faţă. d.e c=:.re trei le;i. an.teri .;!1.re se ară.ta.se
rii ne-pu ;;incioase ? ••• 

n ·:>a sa.u nu - am aş~::~t oriiinea în :finanţel: publ i.ce ? 
" -Da sau nu - c-Jn -p1ah t .l~ timp toate lefurtla., sol<iele, 

pensl\le şl furnizorii Ststului ?. .. · 
~ J.:?~ sa!J nu - a.-:i. consolidat d;i.torii.le inter;1e de 20 miliar

de, fs.cand se. C.ispară. atr:iosîera (ie neîncredere Îtl semnătura Sta
tului român '? 

" Da s~:.i nu - S..'Il redus cuponul datoriei publice a ciirui pla
tă am găsit-o suspendată., făcand. .ţării, în patru ani, o econ·omie 
de· 6 miliarde, 721 milioane de lei ? .,. · 

" Da sau nu - ~'!l înlăturat controlul străin ~supra. finanţe
lor Statului ? 

u' :Da sau nu - am reuşit, datori tă ~isu::.-ilor no'3.stre, să ac-
. ti.văm -prodllcţia ţ5.ri i, m.?.ri·nd exportul b toate r<\lllurile econo
niei no:i.stre na,ţi.on::::.le, a.s.tfel înc8 t excedentul balanţei noastre 
comerciale s•a. ridicat de la. 2 milia:-0.e şi jum/it"te în anul. 1933, 
la 9 rr'..liarde în l936 't " · 

Si .înt.reM.ri le · se succedau ~cuza.toare ţientru cei cari deni
graseră. realizil.rile guvernului. Tătă.răscu, Inlă.tur::i.r-ea şomajului, 
legi.ferarea 11rotecţi.ei ?(luncii naţionale, crearea a ;t.8.000 de pos
turi noi de . îmr5.ţ3.tori, 700 de P"-rohii, clădirea ~ .4QOO de şcoli, 
s 1 au numit încă 1000 de medici. Construcţb. liniilor Tulc·ea-:Bab~
d:ig, Reşi.ţ~-Car~nsebeş, Ilva Mi cii-Dorn~ Va.t·rei, Eu.-nb eşti-Li ve
zeni, nonn:.liz.:::.rea l i..ni.ei. Cra.s:n.-Huşi. Ir: executarea plan.ului. de 
î.nze str .:::.re a ama tei., guv-ernul Tă tă.ră seu a fă.cut comenz"i' d.e 24 · 
nlliarde de lei, din care s 1 au plătit efectiv 10 miliarde • . La a
c.este re~li.zări se rezumau întrebirile lui Tătărăscu. · · 

In 19 41, ::im pornit ·rE.sboiul con tra îtJ.siei sovietice c.u a.r
r.n:mentul fă.cut sub ·'Iătă.răscu şi s 1 a putut duce cu sprijinul i.n
d.ustriei de arm::iment, în cea n~i mar;; parte creeată de guvernul 
Tătă.răscu • . D<'l.r niciodată o-poziţia nu a recunoscut ceva din rea-
11.zări,.le unui. .guv.ern. Iar f~:ptul că regele .îi reboi se încrede
rea, insărcinand.u-1 să formeze din n0u guvernul, el a devenit o
nul camarilei şi vrâ.jmişia opiniei publice contra Elenei Lupescu 
st a concentrat as.unra lui. Constituţional vorbin1, regele scur
tas.e durata guvernurii. , deoarece viaţa legală. a c:irpuri1or le
giuitoare sfil.:rgia la l Februarie 1938. :tfa se '[loat~ spune că noul 
guve:i::n '.I'ă.turăscu ·e:ra neconsti tuţi .onal, deoarece vJi.nţ a naţi.ona
lii. s;vea să ratifice sau să infi.rme soluţia da.tă de rege. De 'fapt, 
guyernul Tă.tă. .ri5.scu trebuia să. se Înfrunte în .faţa corpului elec
toral cu -partidul naţional-ţări.inist şi cu Ga;rd::!. d ~ fier. Pentru 
Tătărăscu şi, evident, "[lentru rege, pericolul îl reprezenta. Iu
liu Maniu , care d5.duse ll•-pta făţişă contra cam.ari lei şi ataca.se 
pe Elena Lupescu. 

Pe cât s 1 ;.;, arătat Iuliu Mani u sub-mediocru c ·i şef de guvern, 
pe atât era. fări eg.al ca conducător al opoziţiei .:· suplu, i..nsi-
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nuant, multi.vlu, naostanit. Heg'l.tivismul în anii de formaţi.e c:~. 
oooz.;i.nt 21 i:!eii 1e stat m~~hi:-1.. :.- îi dasvoltn.se un spLrit critic, 

.ni.nor fiir5. îndoi1l~, 'iar de o efi.c:icitate .f i1. rii gre;ş. Iuliu 1îani u 
nu dir!e<J. bfităl '.. i. n:i:ri în care idei.le se înfrunt:i , t.~1e·,.~ tele se 
des.f1:şoarii înt:.- 1 0 :-";i"t>lii afirn~~re pasională sau rit'.'l:l~ctici; se 
mulţumeo.. s5. h:S.:-ţui1sci n.ră. întrerupere, ::.dese:i. temele er::i.u ;:10-

notone, dar .ci;lr.::ul cu care le rep:ita ex.a.spera rye 3.d.versar. :Baga
jul de idei de co.re dis?unea Iuli;;. !J:aniu era surprinzitor de re
dus, numai. ten:!.ci. tatea lui c.!!L"l'.'i.., repetare'.!. acelo .r<iş ::i.cuzaţi.i 0 -

ve<J. un efec·t rn::prinziitor. 
Liniştea cu care înfrunta. tunul tul adversi tă ţ,i.lor, acel 

calm e.:i-;:is'[)ers:nt i:u 1 l avea decât ,\.. C. Cuza, care Îl depişea prin 
stimularea spiritului a?igra.":l::?.tic. 

Un egal c:i.l'.1 1oved~3. în desba.teri şi. Grigore Iunin.n, supe
ri.or -prin dialectică şi ironi::?. lui teribil. de muşd.toare. 

Iuliu !Janiu a reuşit să-şi fo.c~ un prestigiu cum puţini oa
meni polî.ti.ci 1-:'IU ':!.7Ut; vorbea banal şi monoto.n; nu spunea ni
mic deosebit,. d"ar ir:rpunea vri.ntrio superioritate c~re nu se pu
te::i. de·fini.. l:onoton şi r<ice, nu :!.'Tea elan; redus C'l. eul tură. li
terară, po:J.te omul poli·tic cel r:1ai. insensibil la fo.rmecele lite
raturii., fatal mij loac.ele lui. oratorice erau red.use.4 Nu înflă.cii• 
ra şi. nu cucerea, d.:i.r - naradoxal - im-pune a. Nimeni nu -poate spu
ne că a citi. t o sin'€ură pagi ne. din ·di scur2tirile lui Iuliu llani)-1, 
m. re si dapiişe:i;sci ·J foarte redusi mediocri t-;:.te onor:':.biliS.. st to
tuşi, între 1919 şi. 1944, timt> ·le 25 de ani, a fost omul poli tic 
de cel mai .:n:.re prestigiu . Nu :wea comunicativi. tate, căldură, nu 
avea idei,. d:=.r. inpu.nea. 

Scriind c.lte>":. ?'igini desv:-e Ionel I. C. Eriitia.nu, fugare 
smintiri şi as-pacta, I. G0 Duca f5.cea. această. justă. observaţi.a : 
11 In aps.ri.ţia cui•·:?. r;e scena no::i.stră. politică, se c.re~.ază. ÎT.dată 
o legendă în jurul lut . Si persoana este osândită, pe urmă, :;să. 
trăiască ani dearir:1ul în o-pinio. publică. sub o înfăţişn.re arbi.
tr~r făuri tă 11~ Acesta legende s lmt caracteri.z~ta printr 1 o uimi
toare ten a.ci tata. :,;:genr:a. a. t .r~nsfigu.ra.t banali ta te a dl scursuri 
le!:, mc.dioc.ri ta.tea concel)ţiilor lui politice; ::i.ş a. s.e e;:cvlică de 
ce Iuliu 1.faniu şi-1 !?'!enţinut - în toate împrejur.1. rile - intact 
prestigi.Ul.. Acest presti.g.iu a fost ·a:;..-ploatat de banda. C'.l.pitular
dă în August 1944 , legenda a. o-pera.t fa.ta.la eclipsă. de lucidi ta.
te a poporului ·ror:in, c .~re a crezut orbeşte în conţinutul legen
dei. şi. , ca orice l::.:€enrlă, n~ conţitiea nici ·un · sâmbure de ad::rvăr. 

Iuliu 1fani.u dc:.ina conştiinţa publică -- ceva. mai mult de
cât opinia publici:; -- în 19 3?. 

Se inţ elege u.şor ecoul !Je c>;.r·a l-,:u1avut cele două. acuza.ţii 
adn~e lui. Tă.tă.r~s~u : pragă~eşte rlictatura şi. este lipsit d.e si.n
cer1. tate -1n pol1.t1ca s:-::terna.. 

Gh. Tătiirii scu "l răspuns la vri.ma acuzaţie. : "Rog pe d"Iuliu 
!fo.niu să ia cur.oştii.nţă că. în ţara aceasta nu:n:i.i proştii şi nebu.
n.il se pot gândi l .'.J. d.ictaturil. 11 • Si era convingerea lui intir.iă. 

Iată dece, :it-.:-::ci c;i;;d regele 'l.. instituit riictatura, a făcut 
apel 13. Armand C5.lin:;acu , nu ·1:i Tiitiirăscu. 

Celeilalte acuza.ţii, că vroia. s:l. schimbe r-cli tic a externă., 
el a dat un răsvuns şi inteligent ş·~ -pclitic valabil : "Proble..""le!.e 
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de · poli.tică exte:::rnl nu p,1t fi. subiecte 1e a.gi.tat î ~ ?Ulberea 
străzi.lor şi. legit.inile sale curi.ozi. ti;i în aces ~ 1c!!leniu pot 
fi. pe larg satisfăcute în bircu1. :ni:nisLc:r'.l!.'.li de ::;::-:terne unde 
v2 nutea oric1n'.i să culeagă. ir.formaţiile necesari~ nentru ca să. 
se convi.ngă că po.U ti.ca noastră exte:::nă. tradi ţ i.onal ii nu a sufe
rit sub guvernarea noastri ni c i o devie:::e". 

Dacă Ionel I. r,. Brătianu 1;1r fi t"!'atat Î':1 p"i:aţ a. publică o
rientarea Ronaniei În politicG ~xterni, nu ar fi fost posibil 
să realizeze ~onlnie Mare. Un mare istor-te, Cohe1, studiind de
nocraţia a teni.anii„ a. i.~len ti.fi.cat între cauzele d ~căderii ei des
'ba.terea poli. ti.cai. externe în piaţa puGlică.. 

Trecând la atac, TătărăscG are o ni.zca:::e îniernă.natecă. de 
floretă : 11:Denocrat şi insmic al di.ct~turii, dl. Iuliu :Maniu · fa
ce pacte de ne~gresiune cu vrăjnaşii de=ocraţi.ei. şi cu propovă
duitorii. dictaturi. i. Pa::-tizan al P·Jli tici. i. ext::r".le tradiţionale, 

.dsa fa.ce pacte ·le nea.gresiune cu acei cari v0r dlslocarea aces~ 
tei. politici. ~o.:~ această atitudine înse-:u:.nă li.oi.e dreaptă, să 
răspundă dl lianiu cs.re este defini. ţi.a lini.ei. în ~i.g-za,g şi. daci 
această sti.tudine înseamnă. sinceri.ta.te s~ rispun:iă dl Maniu c,a
re este de:fi.ni.ţi. :. ipocriziei.". :Ji.scursul bun, fr·,.lI!los rost'i."t, nu 
o.vea dar·ul însă să schinbe ceva din at:no;fera cr~i.a.tă. ·iie ad.ver
s?.ri i c afilari le L 

Alegeri-ce au ~-;ut loc în condiţii. de o necu:Joscută. .corecti.
tut! ine; pril'.l"ele :llegeri -perfect li.bere ce au avut loc în Româ
ni a . Admini.stl'aţi'.'!. .::i. fost complect -pasivă, tar rezultatul ~le
gerilo~ din Dece~bri.e 1937 au re~at nll::leric curentele din opi 
nia publică. Guvernul a obţinut num~i 39 %, lipsindu-i. o micâ. 
fracţiune . ( 17;) ca să. ai.bă. pri.m::i. r.is.jori tară. . Două ~urp'ri.ze au 
fost : prima c5. Iu.liu 1bniu nu a obţinut, cum se 11.ştepta con-
1iucerea pa.rti.<lu lui naţionel-ţărăni st, m~ori t.'.l.te::1. absolută; a 
doua, suc c~sut Gărzii de fier, c~re făcea dovada unui partid bi
ne org2.n i.Z q.t şi. care i sbu ti se s~î. - şi fa.că. . se::.-ioase legă tur,i .în 
mas se. 

In loc să procedeze conform Constituţiei. şi. să consulte. pe 
şefii de parti.de, încredinţând fornarea noului guvern lui Iuliu 
!laniu şi în c~:z da refuz un guvern de coali t i.e, regele s• a -adre
sat lui Octavi.:i.n Goga 1 di.zolvand 11arlamentui, i a r în preziua no
i.lor alegeri. ca~e trebuiau să fie prezid~te de Goga, a suapendat 
Constituţia şi a proclamat dictatur:;i. reg::i.1ă. . · · 

"ln ţar.a aceast::!.n!.Lrnai -proştii. şi nebunii se pot gâ.n :ii · -la 
di.ctatură. 11 afi:n1se Gh. Tătărăscu în cuvântarea lui la Radio. 
Regele Carol nu era nici prost şi nici nebun, dar C'3."llarila in-
tras.e Î":l panicii. . 

Poli.tic , G!1. rătără.scu a coborât brusc în stim"3. opiniei. pu:.. 
bli.ce, i.:;.r după ::i.bdicarea re gelui C:;i.rol a devenit ostracizat~l 
ei.. liu-1 om~gia ni.ci cel puţin ura, era simplu b .-...,~ateli.zat şi. 
cu ' ferocitatea. înverşunării opiniei publice era designat ca res
nonsabi.l de to~.ta nenorociri.le ce se abătuseră ::i.supra ţării. In
tr!o învolbur~re de nati.~i, într•un clim1t de generală ostilita-
te, judecata obiectivă e~te i.mposi.bllă. · 

L-am revăzut de câ.tov . .._ ori. Era neschimbat, Cfilm, atent la 
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rapercusiuni.l~ pcsiti.le 1le r~sbci.~lui în domeniul soci.al-poli.- _ 
tic. Il Lisai.< rzce unele atltulini ce se mani.fest.'l.seră. în nar
tid. Cu un z·iJ.;~;bet de i.r.dulgenţă. şi. rese:mnare mi-'l spus : "Sti. i 
că n''.l fo!;i; cn ~::.i. calomni?..t A.ecJ.t Ion :Srăti.~nu; nu sta plins 
nici.odată.. S'.:fere:i. în tăcare ne·lrei)tăţile ce i. se făce2.u de ad
versari, cari., plini. dP. -pati.r.;.;;,, nu mai. alege::i.u mijloacele de. ca
re se serveau. Cotii.i.lor lui le-::t spus : "faceţi-va datoria, nu 
vă gindi.ţi. l !;'. re.splată • .Far.k. 1.:mni co. şi. ::i.devărul sfârşesc tot
deauna ·prin a ti:-ui." De ce .:i.ş a-rea. au p::.·etenţi.::i. sii fiu mai pri
vilegiat decd.t tiarele Ion Erăti.anu ? N1·:i.re nici o importanţă". 

Găsea în robusta lui constt tuţie fizică şi. morală suficien
tă energie opt.i.::ri.stă ca să nu se lase copleşi. t de vrăjmăşi!'.!. lui 
Iuliu :J:a.niu, r.u tode că.-şi dădea bi.ne se3.!!la. de răul ce i-l făcc.'>~ 

In timpul ră.sboi:ului. şi-a făcut o scurtă a.pari.ţie la Chişi
nău, cu pr.i.lejul înplini.rii. unui. · an de la eliberarea Basarabi.ei • 
.Mi.hai .Antonescu s 1 a arătat -pltn :ie a.te.nţi.i. f.aţă .de Tătărăscu, 
dar :i.ceas tă 3!,ab: 1. i. ta. te nu ru tao. comp an sa. răcea la ':!lare şa.lu lui.,. 
care nu uita. că Titărăscu fusese t>ri.n•ministru cd.nd regele, l-a. 
îndepărtat de l::l. şefi.a StattLlUi··T.ia.jor, tri~i.ţându-1 să-şi. facâ 
st~i.ul ca cor.:rnd:;.;1"1: al unei •livizii.. Cu toate că dispoziţia. re
gelui. era confomS. reg1.il~entelor mi.lttare, mareşalul Antonescu 
îl fâcea. respcr.sabil pe Tătări.i.scu 1in faptul că ce .iă.ri.le lui, 
grij:l de a mer.a.jape rege, de a-i a.ca.para încrederea, contribui.
seră la consoli·:!are,'1. c ::>.;narilai., la transforma.ren. ei. în factor 
consti. tuţional, '!eci deţinea ')Uterea 1e a deci.de. De fl.'.pt, mare
şalul .Antonescu ;,-rea exact. aceleaşi sentimente faţă de Gh~ Tă.tă
răscu co. şi · r<.stu l lrnnii. poli. ti.ce. Tot ce realizase, toată par
tea pozi. ti vă • guvernări. i. lui. era u i. tată, reţi.nd.n <lu- se nu.mai ul
traj ul suferi.1 de cţi"i.nia nubllcii românească di.n p:irtea C:3marilei. 
regelui Carol al II-lea. -

Avusese ~i. regele .Ferdin::md o camarilă, tar şeful ei, favo
ri. tul reginei. t;ari.;i., ezvloatase 3.ceastă si tuaţi.e., Se ştia de toa
tă lumea. poli. t ică, c:ire era reali t~tea consti tuţi.onală reprezen
tată de Barbu Stir'J.::i., acest duc de I.auzun ba.lc .;i.ni.c, În tot ti.m
"'(lUl domni.ei. 11rt :Feritinand; nu se schi.nba un guvern, nu se des'igr:;; 
formo.rea ·-'.:ll tui. gu-rern fără aproba.rea sau fără. ca. şeful ca.'!l.arilei. 
să. nu-l :fi. sugerat. Este trist, ilar nu mai puţin adevărat. De ce 
o-pini.a publică. a fost m!l.i îndâ.rj i. tă., mai neîndurată. faţă de carr.a
ri.la regelui. C:.rol, condusă de Elen'.:l Luţiascu ? In primul rând, 
Barbu Stirbei er.:i. 1iscret, o"'(lera în umbra serai.ului. Imi amintesc 
că prin 1924, G~'i.so-re Fi.li."'(lescu a început o campanie contra lui 
Stirbei.. · Articolele lui .:?i.li.pescu [)Ubli.cate în "B[)oca", s~oteacl 
din ungherele 1e taină 1le sera'iului ne favori.tul reginei ilari.a 
şi-l ară.ta opinie'.. r,:.:oli. ce. Gri.gore Filipescu -- un excepţional 
temperament de ;:i.zetar -- şi.-::i. dat seoma că lipsea ce.V3. c:i..'1l-pani.
ei lui ca si 'impreeioneze "(le citi.teri şi acest ceva er~ fotogra
fi.a eroului, ~ltfel 3tirbei rii..~lnea o abstracţie, o enti.tate me
tafizică. :5'i.ul lui ~i.colae Fi li-pesou o.ve::i. sufi.ci.ente relaţii în 
lumea. pe care o f:-ec;enta Barbu Stii·bei.. Spre ii sperarea. lui Gri
gore L'ili.pesci:, ni:;.eni r,u avea o fote.grafie a lui 3arbu Sti.rbei.. 
Unica soluţi..e pe care c.;n găsi.t-u, a fost să asist la recepţia -pe 
care o dădea, în fi.ec.1re an, B.:rnca de Credit a lui. Kaufman, duriă 
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încheierea bi.lanţului. ~: 1 a..'ll <lus însoţit da cal'ic ."l.tur·i.still Ross 
'li de reporterul fotografic e.l zi.arului. Gu Ţ>o li. teţ ii. , rel)O:rte
rul fotografic '.l. fost rug.::tt s ;;>.-ş-: lase ~:::a::::.tul la gar1erobă, 
<l:l.r crei.o!1ttl stirinten al lui. Ros3 nu put~1 i'i lă s'il.t ca o ll!!lbre
lă. C1 o vi.etate de umbră, ca. un sobol, 33.rbu Stirbei nu putea 
sufe::i lumina L'JUbli.ci ~aţii. Vizibil, fi.:.::.:se un m.„.:-e efort să 
participe i~ ace3 recepţie, el fiind ?::a ş edintela consiliului 
de admini.str.'.\ţia al Băncii. C;;:..r'..caturc. l '.li Ross, reproducand cu 
fidelitate c:hi.'[lul f1voritului. 1 l-a dat f- '.lOlicităţii.. 

Această. discreţie n~1 a avut-o c::;r:;.aril:::. reg elui.. Carol; os
tenta puterea pe c .'3.re o deţi.!1ea, Lăsând ;§. se Y.!i .dă. purtarea i
ri t~ntă de 1)<trVeni t, ceeace ofensa s=:nsi":;ili. ta te?. opini~i pu
blice. liecani s::i.:.ll consti tuţiona.l sub Fe:::-!linand funcţionase tot 
sub sugestia şefului ca.mari.lei, nun:a.i că :i.ceastă. falşi.fi.care ·· 
era cunoscută de un număr restr~ns de r:=3o~ne. In definitiv, 
sub o formă sau al ta, opinis publică. tot :n.şel-s.tă era., da.r nu-i. 
place să i. ea ara.te cu brutalitate ce 1i~icole sunt pretenţii.
le et de exe=citare a puterii 1e decidere. 

· Dut'ă ebni.c:>.rea. rE!gelui Cs.rol, opinia publ1.că. era pornită 
contra tuturor oamenilor politici cari, p::in ex::::esiva .lor su„ 
pleţă.," înlesni seri puterea absolu~ă a ca.--::arilei. Si primul res
ponsabil a fost in'licat Gh. Tătărăscu. I~părtâşi se această ju
decată · sumarti a opiniei publ i.ce şi mare~alul Antonescu. se ex
plică. politica rece pe care a avut-o f:;i.ţii. de cinul care fus.ese 
cel mai mult tim-r> · şeful guver:-:ului sub C ~cl a,l II-le:?. · 

. Era ·totuqi. ·o nedrept.nte, deoarece 1!"3.re ş alul a putut. duce 
=ăsboiul cont:-a ~usi.ei sovietice mulţumi.tă. înzestrării. armatei 
realizate de Gh. Tătără.scn. De la abdica::ea regelui. Carol şi pâ.
nă în pri.mă.vara anului 1945, a fost un izolo.t, .ceva mai . mult, 
un ostracizat, datori tă urii implacabile :i. lui I•lHU :M aniu. · 

o . situaţie. cu Tol;Ul excepţ"fonală. „.e7:a -fo op1.n1.a publ'lcă. 
şeful partid.ului naţ'ional-ţării.nist; ben.ef'icia de opoziţia pe ca
re o făc:i.se rei;elµi Carol.. denunţand cam:i.:-i.1~. A fost . o opoziţie 
cât se poate <le aoi.15:, deo!:'.rece at acuri le lui. er·iu prudente, nu 
d:epăş _eau ·li.ni'to. îngăd ... ită unui. om poli tic, care !le . menţine în
tr' o · corectă di. sclŢ>linU.: monarhi.că.. Graţi.e lu11te1 duse ·în p.arb.-
6.entul dfo Eurlc.:pesta qontra idei. i. de Stat maghia!', I uliu U.ani.u 
îs:. llerfecţiona&e arta <le a ataca fiiră. s~ violezri li:r:ii ta· drep
tulu1. de critică. :Nu: se poate cita d'!.n toate dis0ursu.ri.le ros
tite de liani.u o singură fr.::.ză care. să fi. outut f i interpretată , 
chi.a.r de cel nai servil . comisar regal, ca· 0 ofen :3ă. adusă, rege
lui.. Cuvii.nt'.1l lui. 11ani.u · a-luneca banal, d::.r insin 11ant, pe lângă 
articolul vri. vi tor la \l.ese-naj estate, erei a atmo 3fera c·a să mo
bilizeze resentimentele opi.niai publice, :010 si.n ·l cu o rafinată 
artă , im't'recizi.a în frază. Si opera asupra acest~i opinii publi
ce nesdruncin::i.tul lui prestig iu po.li tic. 

In "îfotele şi maY;mele asupra politicei", · touis Latzarus a 
încercat să. <lee o definiţie pr.estigiului ş i a. aj•ms, în primul 
râ.nd 1 ·la con st~t:ire~; că nu se gise ş te o tună defini.ţ ie în nici 
i.m dicţion:?.r. "'?g,re că. unele fi i . nţe degajă. un fl11id dominator. 
3.lnt frumoşi · sau urâţi, !lk-1.runţi rie statură. sau Î'lalţi, viguroşi 
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sau infirrr.i, bun\. s3.u răutăcioşi , activi sau len.e,şi., vuţin inte
resează.. Ori.cine este obligat se- l respecte , fără si ştie pec
tru ci?., aşa cnm :0e ::.scul tă. de o lege ne seri să.. 

"Ad.evă.ratul preet i.giu este «Şa de robust încât nenoroc.irea 
nu-l şterGe , t':-:eo::-i c!liar Îl înt;j.reşte. S!a văzut pre~tigi.u s-po
rit între p~tru pe~eţ i ~le ~nEl celule . Se· ţrăn -e şte ~in ~arsecu
ţie, tot aşa de bi.ne cum se 111·,ineŞte din succes •. :C:'l mi · se--„dobâ.n
deşte, orice ir spune cei cari Îl confundă cu sti~a. Este o par
te . a - norocului. inna1-::ab'1.l, semnul. unei predestinfiri. -Secretul u
nor 1.scensiuni roii.ttce stă în întregime într•u.n neînţel.es pre.s 
ti.giu". Este <::~ct c-a:zul lui Iuliu llani.u . După. abdica.rea re~elui 
Carol, graţ ie (lresti.g iului io·ău, Iuliu li-~niu .s ra i.mptlS Gărzii de 
fier şi. mareşc.lului. Ion Antonescu. Si datori.ta acestui -pre::rtigi.u, 
el a putut fa.ce o-poziţie fă.ţişă :iolit.i.cei externe a mare!Şalului. 
In .A9rtli.e 19.LA, :iator':..°':·ii tirestigiulu.i., sau mai .e~::i.ct dami.nat 1e 
prestig_iul lui. Iuli.u ii.ani.u, mare~alul a fă.cut greşala cap.i.tală. 
de a îngădui 1::-i.mi.terea lui :Sarbu 3tirbei şi ulteri.or a lui C. 
Vi.şei.anu la C~iro, atunci câ:nd guvernul ducea tratative ciirecte 
cu Rusia sovietici la Stoc:d'"colr.: . A:.itori tar cu toată. lumea, vio
lent în întreveC.e:-i.le cu. IIi tle:r 1 nesuţ_)ortd.n:i ni..c.i o rezi.stenţă, 
mareşalul Antcnescu a căutat să- l convingă. pe lfan iu că nu sr. poa
te con ta pc; t..r.glc -J..:::eri can i. In trebindu- 1 de ce a ne1-:;"li s trin-i.
terea delegaţi.<::i. la Cairo, n2re~~lul roi-a răspun s, ; 11·ca să. se 
convingă că. si;e ran ţel e pe care ~i le. pun în Anglc; - AJr,eric~ni sunt 
si.mol e l• i.' " "~e 11 · 

-.-A tr~b~it . ca tara. să fie inv.~dată,. jefuită. de ho::i.rdele ste
pei, că.minuri.leromlneşti. dezonor:l.te şi. stropi te cu sânge, ca Iu
liu Maniu sa c_escopere că aştetitările lui au fost nişte himere. 
Ce a.'!larnic a i spă~i.t ţara crei.in1. un aşa de mare nrestţ~iu lui 
I uliu lfaniu. · -

ostraciz~ t poli tic, ceira nai grav, st igm.?.tizat de I.uliu l:.i::i-
ni.u, Gh. Tătă.1·ăsou r:'l '[.l'..l.te3 lua nic.i o i.niţj.at i vă . · 

In 1942 ~ 2.:ires"3.t tuturor oa.Clenilor politici un fel de me."!lo
randu..'!l, în care pune-:. cu lucidi tata şi. curaj tiroble!:!ele soci.al
economice după. te!'I!li:îarea ră.sbo i.uluL Era. singurul om -poli tic c~!
re Încerca sii contureze 1ru.--:1Ul posibil fo · na·.guro. Viitorului. 

In rându1·Ue p'.!.rtidului naţional-ţărănist n:am găsit pe ni. 
meni car e să-~i. pud. problem:;;. unei posibile schimbări. în struc
tura soci.al-econo::ii.r;~ a ţări'.. şi cu atiit mai. puţin să-şi frămân
te mintea neutru ::. f .;:r::ul:o. un program ninimal . 

Gh. Tâtărăscu r_:i..zu i.a să. înc::l.dreze liberali3..'l1Ul soctaiului, 
să aducă -recl1i.ului. liberalism to:ite îndreptările pe care le i mpu 
nea experienţe dintre doua răo'Joa.ie. J,:n<:ltd-r:enor1ndum nu a stâr- · 
nit interesul nici. unui om noliti.c. Gh: Tătă.răscu continua s3. f te 
consider:i.t un 08 li-:::?i.t de ori.ce V::tloare acti. vă. În no liti ca ::-mna
nească., Dar nu e ! '.l iescuraj at : la 26 l.brt.ie 1943 , i.::iedi::i.t după 
ce a cunoscut r.:zult.s.t•.il bă.tă.li.e i. dela Stalingr'l.ri, el S 1 3. adre
s1t lui Dinu lrăti::.-:: •.i ii lui Iuliu 11:a.niu, propund.ndu-l e să. con
sti tue o "Uniune :'lM:d." 1 tttturor partidelor voli.tice şi ai_cătu 
irea unui "Co.:llite.t r.aţi.on..:J.l" :::.vd.nd misiune:J. să i.niţi.aze o poli
tică proti vn i.c-ă celei. duse de. guva:rn•iJ. ma:reşâlului. .Antonescu . A 
refuzat Iuliu 1'.::::.niu, L::.r Di.nu :Drăti.anu. a răsruns, că. deoarece Iu -
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li.u lfaniu este contra şi. că el e::te C.e ::::.ceeaş păr-ere". Un nou 
demers a :făcut l::.. 23 Decc,morie 1943 - q ,t luni În ");i.nt-ea .armis
tiţiului - pe lângă Iuliu Man iu. 

In congresul general al p".rtidului nd"..onal- l iber~,1 c.e s' c. 
ţi.nut îu ziu.'.\ de __ l _Iulie 194_5 pent:-u a legerea pre'$edi.ntelui şi .· 
:::. o r Gr:i.nelor d e cori-d.'ucere a.le p::i.rt idului, Gh. Tătârâ.scu. a făcut 
o serie de destiinuiri care au un re a l interes pentru complec
tarea dosarului pri.-ri.nd actul din 23 .Au;ust 1944. 

Vo.i rer.rod.uce câteva fr~gr.:ente dir; exţlunere'1. lui Tătărăsc1<: 
"Dându-I!!i .se:i.:1a ~ncă. de pe atunci ( 18 DJ;cembrie 1.943) că intra·
sem în faza fin~l~ a răsboiului şi con~tient de rolul pe care 
Uniunea Sovi e telo r avea să-l joace în ::.ceastă perLoadă.· , ca :ti. 
rolul pe care trebuia si-1 3.ibă l'l Yiitoarea conferinţă a pacii 
ş i în orgc..nizc:rea de mâine :l Europei. ş i a lumii, m1 am ·adresat 
dlui Iuliu ll:miu, care se înt itulase singur, -pe vreme'.'\ aceea, 
"şeîul o~ozi ţi ei române" pentru a-i tălr...ăci convingerile şi in
formaţi ile ne le, provunanciu-i să. plecir:. îrr~reună 13. Moscova pen
tru a trat:i. cu guvernul Uniunii &:>vi.etice eşireo. Ro~aniei · din 
răsboi. Planul .meu era, să. d i seu tăm şi ::3. pregă. tim momentul pen
tru ~ executa o.cest act, pentru :3. hotărî conriţ ţi.uni le armist'i. 
ţ i.ului şi s:poi ventru a org aniz"l o armata de eliberare cu _ pri-~ 
zo·,1ieri.i români aflători în Rusi'.:1. sov-i.etic5. . Dem;:rsul a. fost fa.
cut dlui Iuliu IJ:i.niu prin doctorul Angelescu. Dl Iuliu.Manii; a 
cerut trei zil e ·le reflexie şi ·'1[lOi mi-a trir.iis . răspunsul _ sau : 
d.sa. refuz.a si;i. '.!'iere la pl~nul ce îi comunicasem". . . ·· · 

PrelJ).iZt:>. dela care pleca Gh. Tă.tă.riscu er~ ju\3tii. : · :Rusia 
sovieti ca v.? juc 3. un ro l decisiv în faza finală i ră sooiului 
şi l o. conferinţ :i puci i. Cum nom~nin. se săsea în ··:rfi. eboi cu Ru
~ia sovietică, trRbuia deci să trateze direct cu ·· es. ba~ idei.a 
organizării unei aI!!l a te de eliberare cu prizonierii români af
laţi b Rusia era pur ş i . siirplu o aberaţie . Eliban.rea. României 
rle cine ? Exist;:. un guvern legal; ţ ara se s.fla în ră sbo·i cu Ru
si~. sovieticii . foi.ătu:;· area guvernu lui revenea re;elui. sprijinit 
de oţ>i.nia pu1>lici ş i nici de cum de o ar:n!!.tă fo rn~tă sub oblă
dui.rea inamicul.ui. Iuliu Maniu · a · f ost îndreptăţit să refuze p ar-
tici-pare:i la pl.3.riul Tătă.ră.scu . · . . ·. A 

In continu::ira, . Tăt5.ră.scu spune t3. : "l1eputâ.nd reil.liZ a . o in
ţele.,.ere naţion:'..lii . pentru a lu'=I. contact di.rect c11 U .• R.s.s., .m'am 
adresat marelui· prieten al României, dl preşedinta Bene ş· , · l-a a
ceo. epocă în ex'.. l la Londra. ş i c .?.re avea legături. permanente cu 
şefii politici sovietici. Printr 1 un mesaj trimis în 25 Februa
rie 1944 , spune a.'!l preşedint.elui Beneş următoarel ! : ••Evenimen
tele militare şi politice desfăşurate până astăzi. dela cel din
tai mesaj pe care ~~ avut ono areo. să.-1 adresez eKcelenţei voas- , 
tre , confirr.i.ă conciuziile mele şi c red că puten 1 de pe acum, de
duce că de ft!pt or1.inea internaţionalii în Estul ~i Centrul ;Eurq
pei va fi stnbi. li'tă. în cele .din urmă sub egid::i. U.1iunii &Jvieti; 
ce şi aceasto. :i e altfel în complect acord cu Mare :i. Britanie şi 
Statele- Unite . . . . 

"A ţJregă.t i un teren de înţelegere cu Uniune,_ &Jvi et.i<:ă şi 
a apăra ca.uz~ !!omd.niei la Kr e:nl in, iată necesi tl:\.tea ce.asului de 
faţă . Din nefericire nu avem -pe nimeni pentru a· întreprinde a-
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ce ~3 tii oper.?.. uti. li::. şi 'l:e ::: c2ea ne p::inem speranţa cu to:iti încre
derea în ExcE lenţ a . vo :;;. stri'.'1. 

11De aceE ::i ni Îndrept di.n nou c:it·re Excelenţa vo~stră . în nu
mel ·3 unu i lm: g trec'.lt de col:-.'J0r.::i.re strin si în serviciul -riopo~
relor no ~ stre ş i în vi~tute~ a~ntl~entelor da prla te~ie şt de 
solidari tat·e d~ c:.tre guverna.le ce a.'ll pre::: i.d:i.t :i.:.i f icut dovadă 
faţ :i de ţ::i.ra Vo:;.stră. -- mai a !..es în ceasurile gr~ve ale Cehosl.o 
va-::iei. -- rug;;.ndu-vă. stirui tor ·le .~ apira Ţara mea şi de a-i 2.-

cor1.a într.egi.:l S?rijin". . 
~ B~neş :::. d.sr-uns print:::- 'o 3c1·i..soare d.iititoare ie cele mai 
intrem~ to are ~~eran~e. 

Gh. Tă tilr::i.scu ve1iea ,just : uni.ci.le negocieri valabile nu 
puteau ·1·i dec'It · cele duse .ii.rect cu Rusia sovietic6. . In plus, 
era oportuni. i :lae:l :ie a obţi.r.e sprijinul lui Beneş, care în 1943 
ave1 o egală ascultare şi. la I.:·Jscova C"l. şi. la Londra ş i \7ashing 
ton. Dar und;: începe eroarea i..ne::pli.c~.bi.l~- a lui. Tă.tără.scu, es
te ·ie a fi ignor.at că guvernul l"'.l.reşalului Antonescu urmărea ::i.

ceh.ş obi.ecti v şi. interpreta îrr :-.cel1ş sens situaţia : negoci.er'. 
directe cu Rusi.a. so7i.eti.cii. Este posibi.l ca Tă.tăd. scu., politi
ceşte izolat, sinu fi fost informat, dar e curios c!i Iuliu ila·· 
ni.u, care era i.nf.:irmat de mareşal cu o imvecabi. lă loiali ta.te (nu 
se poate spur.e ·d. ::.l:miu .s•a ein~i..t o.blig.".J.t să procedez e cu ~ce
eaşi loi.alit~te faţă. de mareşal; s3. nu-i .fi folosit idei.a l;ii. 
Tătiiră.scu ca şi. ler;;itura stabi.li.t.J. cu Beneş pentru a sprijini. 
iniţ i.ati v s: ni: goci.erilor directe ctt Rusia sovietici luată de ma-
reş~lul .A:Jtor."lscu , · 

De ce aceste sforţări nu :-,u fost înmă.nunchi".tte, dând ast
fel o si.ngurif ati.tud'ine poî.1ti.ci.-i. romă.neşti., ci au ·rost ri si pi 
te ş i contradictorii. ? :iister. 

Este marea şi fatala ri'i.tii.cire 1-..lui Iuliu M~niu • . I .l ura, a.
ceasti est'e $'\.gur, d .2.r e vrnbnbi. l . că nu aveti>. nici stima pentru 
el . Orice· prC'i.)1.rne:-e ·1enea deln el , era raspi.nsii ime:iiat , fără ci 
fi fost examin:i.tii. . 

Acee~şi pornire vrăjmaş~ l-~ împins pe Maniu ca să săvâr
ş ească. o gre~ală de •·alorific~.re şi faţă. de V. V. Tilea. In loc 
să-i încredir.ţeze lui Tilea misiunea de a ţine contact cu medii
le politice eng leze unde avea relaţii 1ie prim ordin, a prefer11ţ 
pe o bt_:;i.:tă. s_tâ.r.;,iţ.uri inteledl.U!lă. Pavel P. PaY.el. Deşi. v. V~ ~i 
lea se puse se l::i. dispoziţ,ia lui 11'1.niu, de~ i. şeful naţional-ţara 
nişt'i.lor era perfec.t i'nfo:raat asupn. relaţii.lor pori tice ale fo ~ 
tu lui ministr!.l al ?.omâniei la. Londra~ a renunţ:;i.t la o.ceste ser
vicii de can în politica 'Pe care •roia s'o ducă. avea absolut 
nevoi.a. De ce· Iuliu ~ .:i.niu nu- i ierta lui Tile.a că dansase osten 
tativ cu Elena Lupe scu la rastaurantul Colonade şi manevrase ca 
sii. ruvi. prieteni.a <'!a. 40 de ani pe care Maniu 6 ave::i. cu Al. Va.id.a 
Voevod . Ca intr:lnsigenţă. morali e3te ex.empb.ră, poli.tic în~ă. a
ceastă atitudine ~fost o greş~lă. si aibă la Londra ca repre
zentant -pe •• • F::.·;el P. Pavel şi să-l respingă , în 19-42., pe V. V. 
Tilea l • • • 

Si faţă de Gri.€ore Iunian :i. avut a.ceea.ş · atitudine, moti. 7'2.

ta pe faptul ca în 1938 luni.an ::i. renegat p~rtidul r3liindu- se 
:regimului. di.ctato-;;ial al rege.lui C.3.rol al II-lea. 
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Cu.'!l p;; te~ s ~ facă excepţie f1.ţ5. de Gil. Tăto.rist.::n ? Izol:it, 
po li tic os t rnci~~t d.e co~~duce:-e!! p~:-ti~~:ui liber'l.l c:::.ra s.a sub
or1on~se con.r-lect lui Iuliu :I r-.n '..i.:, 01~ . :ită riiscu :i mo.i fi'icut un 
'ie!ners : ~::.upi:'. 0.:tl:. H:J. dela Ur.1an a r.igat ~e re ;;o·e 'l~ c·onvoace i• 
mediat un co!ls i li.u d e coroană . Er?. în z i. u.-:. <ie -25 M<?.rti.e 1S44. 
Cu demersul lui. nu s':J. soli.d~ ri z~t ni~er.i, d~r nu s'a descura-
j ::i.t . In ziu".'. de l :'..hi 1944. a o.dras::i.t t uturor 9efi:. lor de . parti
d e o nouG. proriunare di.n c::ire e;ctrage::i urr.ăto1rele nuncte : 

1 ) Singurul nij loc pri. n care sa nai no t n reveni. ur::i:ă.ri. le dş
z a s t ruoasa ale r iisboi.uiu i. ce !llll purtS!.t · knotri va Ru:ii.ei.·, este 
pace:l i.mefliati cu lbţi.uni le Uni. te şi totG. eoc.ată. încheerea ·cu 
Uniune~ ec vi.etici , i n cadrul suverani tăţii. şi a recunoaşterii 
dreptur'.lor noastre naţi.anale, ~ unei În 7, ':legeri pe o colabora
re permanentă in răsări tul şi. sud-estul i;.;ropei. · 

2) 1Jegocieri.le pentru încheierea a:rnisti. ţi.ului şi a. pă.cii cu 
Sovietele· trebuesc <ius e di.rect cu ele, fără nici o reti.c·e!:ţă, 
fă.re. nici un g~n ,i de .tergi. vers~re şi făr~ a mai. 'lZ::\ de medlaţiu
ne:'.l. protectoare :i. altor :puteri,· care, în ~prej ură.rile de az i, 
nu ne-ar mai fi ,1e nic'L _un folos. sunt îr.credi.nţ•t c ă grelele, 
condiţii c.erute ~omâ.niei 'de guvernul so·rieti. c a:.i. fost determi
n1te de atr.osfer:'.:I. de neîncredere provoc i:,,tă. l a Kr'?ml i n p,rin ne-· 
·iibăcia cu c:'l.re '.J.U fost începu t e neg cci.erile. Dr amul la i.io scova 
trebue căut~t ~i. di.rect. · · . 

3) 1i?.gocier1. le trebue s c duse în cadrul unui. t>r'1g r ::un uni.tar, 
armoni.z ::i.to r al t uturor iniţiativelor şi. ~ct i:v1.tăţilor· care, · de
şi se ~ des~ă;:o.:-.ră :zi. paralel . ş~ având s~opu~~ i.d mtice c ar Ru
te~ , in 11.ţ)Sa unul. organ <::oord l.nato r, ea se uesv,Jl i;e mai.ne· ll!l 

potri. v·a intereselor naţionale. lîegoci.erUe tre'bufesc dus·e ·.·în nu
r.ele conşti. i.nţ ai ţării.. Pentru re.,.liz::..rea. "1.cest11i. . comandament , 
se va consti. t ui. un comitet naţ io.n al. compus ·din ·aotuali i., şi foş
t ii. l'reşedi.riţ i. .:::.i. partidelor poli. tice al că.:-o r 9rog ra.m' -int'.:rn 
şi. extern este compa.~ibil cu o înţelegere cu Rusia Sovietica şi 
1in fol§t-;_ i Ţ>rel}ed'1.nţi · de Consiliu ale căror cre<ii.nţl şi lin.ie 
de conduită nu se opun 2cestui act politic . Preş!dint~le (dele
g ?.tul) partidului ·comuni.st -- az i partid naţ ional -- va. fc.ce 
P'-rt e din acest comite t .care va ţ)Ute:;i. ·n lărgit ?rin coopta.re 
rle noi membri . ·· . ·· 

Si G. Tă.tii:.:iiscu adaugă : 11 Trebue să precizez că a.ceasţă 
propunere s 1a înc ruci ş at c11 o p:-opune:re simil::J.ră făcută de par
tidul comunist ~rin dl Lucreţiu Pătrişcanu • . Si. 19. această. pro 
punere dl I.ul iu. lla.ni.u ·a răspuns cu un refuz c a t<::soric, · i a r ·ve.
chea conducere a pa rti clului naţional-liberal a r3.i:p:nsreproducând 
fide l ref uzul şefi..lui. partidului. naţional-ţărănesc". · 

La primu l punct · este de făcut această observ.'.'J.ţi.e : Incă dh 
Febru!lri.e 1943, i;u7arnul Antone scu ajunsese la c:incluzi.a necesi
tă.ţ ii. ie ş i.ri.i. rii_n riisboi a Român i. a i.. Sls,b inform9.t a.supra situ.
aţi.ei gţn _r_to.H~. lliha:i Aotooes<'n ~ 1 a:l.luş UL .l'~ ;;:.pari.r:d 38. sin 
croni.zeze acţiunea. di..p.l.OIJ1.~.tică :9. României. cu. a l t3l i.ei. Ca ori.
ce acţiune politică rez i.re~tă pe . o infor::iaţi. e rn ?arte i.ncomplec~ 
tă, în parte falşă, era scrti.tă să dee gre ş . In Martie 1943, 
llussolini. era virtua.lmente căzut de la putere. , 

L:i. lJUnctul. 2 , Gh. Tătiirăscu 1ovedeşte o lucidă.judecată. 
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asupra . şi. tuatiei; cor.cluzi i le lui e:::-au valal•i le; r,e€oci.eri ~li
recte- ·cu Rusi« :Jovieticif., făru a n~i uza rle me'l'i.aţi.unP.a :protec'
toare a altor puteri. Si a".::tosul lui. : ''care în Î!:iprej_urările 
d-a f~ţă nu ~r:-:i::.· -pute.a fi. d.~ nici un folo~". s 1 a 'iove.di't 5ust. 
"Drumul la Bo;.co:.;.? ţ,..„hn~ cău ţat direc:t" ;:;r.ri::.i. În 1fai · 1944. . E 
greu de crezut că l .a ac~a .:.i;j.~;:;. i. sbuti.se sa cunoâscă rczul ta.tele 
conf ·erinţii de ls Teheran, cud este imposibil rie admis ca .Al. 
Creţe3.nU, mi.ni. strul Rori-3.rii.ei. la .Ankara, să nu le ±'i. aflat cel 
:puţiri prin m'.jlcc.irea cărţii lui ·i!?.lter l.ippma:n "Scopurile de 
ră.sboi ale Stttel.or Unite", carte · scrisă imediat după conferin
ţa dela Teherrn. nu trebue uitat că \'/al ter Lippman avea uşile 
deschise la p1·eşedbtele Roosevelt . · 

::.1ect.<n9.sd.n:L i3.t îi ind s:. t:n:ţi..a lui · de izol_a_ţ poli tir.. h.0-
tărâri. .1.e 'con ;...s...rJ.n.t-îi delr-i 'l'eher:rn, concluzia la .„ c;:a:r.e . ~unse._şe 
dovedeşte mat1:.rit.?.t?.Q. j_udec:iiţii lui politice. "Drumul la Mo3co
va treuue cau1 at azi. direcfrt •• • . 

o altă pl·cr,une-=e care ne::-iti . sii fie analizată. este aceea de 
la punctul 3 , : ::.rmcriizarea tuturor i.nl.ţiativelor şi activi.tă.ţi.
lor, . prin crei:;:.rea unui. organ coo::-din<:lto.r, sl tfel toate aceste 
iniţiative .... <'-r put.=:::. . să se des-volte mâine î.rnpotriva intereselor 
naţi..onale''· P<rfect :.t.d.e7ăr::i.t, CUl'l · timpul a arătat, numai că Tă
tărăs_ cu uita ci.l acel "org:rn coor1inato:- 11 exista, era. cel leg~:i.l, 
guvernul ţării, fiini unicul c~li.ficat, deoarece narlai,,'lent nu a 
veam, partidele :politice erau .de·sfiinţate, iar contactul lor cu 
ţar::i. încetase 'lin Dece.!:lbri.e 19 '.37 . 

· To:lte prepunerile lui. Gh. '.i'ătărăscu „ Îşi '[)ier1useră val abili 
tc.te3. din momentul în care ~u-vernul ţării ur:niă.rea · acelaş obiectt 
eşirea din răGbvi. cu păstrarea suverani tăţ. i i na.ţi.onale ş.i r~ cu ·
noaşterea drerturilor poporului roman .• Cev:=. mai. !!1Ult : ini~ia.se 
negocieri directe C'.:l Rusi~ Sovietică~ Orice ~ltă iniţiativa se
parată dusă h ~c= l~§ sens ::i.:- fi avut · ca prim r.~zul tst slăbi rea 
pozi.ţiei guvernului . Fiind mai nul te .propuneri în acela.ş sens, 
Rusi.a sovietică pute:i. să deternine . o suprali.ci. tare de oferte : 
care era di.spus să accepte condiţii !'llai oneroase pentru ţară. 
Ultimul p:::ecureţ C. ir, piaţă r.:unoaşte · ace~stii lege :-:t. cererii şi c
.fertei, numai · ;1:i.trfoţti_ român.i nu. o c:unoşteau. Intr' adevăr nu 1 şi 
dă.deau seaiaa -sau e::-a. o disperată întrecere de a pune mâna pe 11u
tere ? 

Ori.cât s 1 ar oi'ensa imnress.ri i vastei nistifi.cări. ai lovi tu
rii d.e Stat din 23 J;..igust l944 care a dus direct la. capitularea 

·fără condiţii, · t oate acţiuni.le politicianismului român se redu
ceau, în ul tirni ana.Uză., la "op-portuni srn.e de voyou "• · 

Ne contestat că acest svec'tacol n 1 .a.r !'1.. exisi:at dacii la mi 
nisterul de E;:tc>::-r;e a:r f'i. fost un om de mare autori ta te, iar ma
reşalul ar fi potolit isteri..a poli ticiani..smului ro:nân şi ar fi 
putut să o facă, :Jir: clir;a în care a îngădui.t '[>lecarea. lui Ear
bu Stirbei la Cairo, ~areşalul şi-a torpilat singur negocieri le 
dela Stockhol11. · 

O altă e:roare ;;e ·care o si..v:lrş<lşte şi Tă.tărăscn, exact ca. 
şi Iuliu Maniu : Ro::.bia va obţ i.ne condiţii mai bun~ clacă ne· 
gocierile ar fi bcepute în m:nele -pa.:-ti.delor poli. tice. Si pen
tru a obţine ·o.ună<oi.nţa Kremlinului, Gh„ Tătărăscu a -propus să 
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i n t re îr. cor.iitetul coordinator ~l iniţi.::;.ti:velor :}i acti".'"ităţi
l or ce se duceau în vederea î'ădi ş.i un 1elegat ·il t:ia::ti ~lului 
corr;uni..st "azi ('s:rtid naţional" ::i.îi::ma el cu solermitate, 

Incă o ~=i.nifestare a cceace e:u am nu.'1.i t com„laxu1· Sublimei 
Porţi. Si. e surp:d.nzător că 1 l s.vea Gh. T~tărăscu: Nu e::dstă p:i.r
tirle c0muni ste, ci numai garniz c -:-ne ideologice :.le Kre:al i..r;ului.. 

Clasa politică a l!'inlanC.ei n.1a sufe::.-it de complexul de in
fo rio ri tate a '. SUb"..imei Iorţi.. ~e aceea, azi :b'inlanda este o ţa
ră liberă, res:iecta.tă de .t{Uai !l. sovietic'ă. s3. rel"rodtică J.l. Cre
; eo.nu, pentrn obiectivitatea expunerii, ~n "dos~rul istoric" şi 
ca.pi tolul din I~emoriile m'2.reşalului ll::mne::-heim, nri. vi tor la ne-
goci erile de o.:T.listiţiu. · 

Gh . Tătă.ri5.ecu, după refuz.ul lu.i. Iuliu llaniu şi . Dinu .I>rătia
nu , a c9n..atitutt . la 26 Mai °1944i Co':ilitb. n?.ţi._on!,,1ă democrată, 
în ca.re au in.tro.t : partidul coi:mni.st re"' rezent::i.t prin Lucreţ"iu 
rătrăşc .:i.nu, Tl2.!'ti1ul. soci':l.li.st de~nocrat f'I'itel P itrescu), Fron
tul plugari lor (Petru· Gr0za) reprezentat prin 'Mih<ti.l Rale. ~. şi 
partidul ·na~i.ono.l-r3. emocz-at reprezentat p:-in d.:ictorul Top:.. .· 

Aceasta 11 Co a.li ţ i. .e naţ iouală. democra ~ă 11 ~·•~eR :n progrLJll Pi'!--
t ru pU':'lote : . · · . · . 

l / Pregătira;i. ::i.cţiunii destiri::..tă să realizeze ieşirea Români-
e i din ră 'i:iboi. · . .· · . · · . 

2/ Eliberarea. teritoriului naţional de sub jugul trupelor· de 
ocupaţ ie şi reîncorp9rarea Transilvaniei. prin alung~reo. cctro-
pi teri. lor. · · ' · · 

3/ Restabilirea raportu::-ilor tradiţionale cu puteri.Ie.-occiden- ; 
k l e şi în ~ceh.ş . timp 'Pregătirea unei .alianţ 'e ·cu U..R. s. S • . 

4/ Rimaştere::. instituţii.lor de:nocratice la ter.rnlia vieţii · po-
litice a Statului Român. · · 

. Coaliţi~. a ră..'!!las . dei;;chisă şi celorlalt.e parti1e 'ca.re nu a
deraseră" îucă li pro(!;r:imul . ei. Pcl.nă la constitui. rea acest.ei . coa
li ţ, ii Iuliu J..ianiu, cti toate insistenţele lui Ti.t'll Petrescu, a 
r efuzat să o.ccepte · colaborarea cu partidul comuntst. Imediat ce 
a viiznt că '.l'ătU.r?.scu ' i.-a 'dat certificat de"partid naţion~·.1°, o 
lună mai. tarziu, complexul de · inferioritate "Sublima Poartă" a 
o per~t în plin; la 2 Iulie ·s'a constituit "Blocul n~ţi.onal- demo
c rat " în ca:re. Iuliu 11aniu . şi Dinu Brătianu· au ac~ ptat partidul 
comun'i st. Krerili.nul ideologic înaint::i. în Români.'::-. şi îşi asigura 
v i. i. to<i.rele r.rn.nevre. · · 

To ci.te aceste iniţiative, aces.stă dare cu · cotul ca să-şi fa-
; Că. drum în prina··linie, dementa · supro.licitare (cine are p~rti.dul 
comuni.st în jocul lui ?) nu. putea să aibii alt re„ultat decât · ro
l1irea. . ţării. :Uo.i avea, oare, 1ioscova nevoe să-şi' înţrebuir.ţeze 
a.gen ţ ii de desconpunere a unei. clase · conducătoar·e, c.3.nd ea se 
descompunea sinc;ură ? · . · 

Atunci c.în.d. :Barbu Sti.rbei. ~nă...nostea b 13.1.t'Ctoa ne Bodnăraş 
sub n umele Ce~uşu, ca impreună să pregătească lqvitur~ de Stat 
dela 23 August; ce putea. să nai sperie Kra~linul ? 

I n ziua de 28 'Iulie 1944, Gh. Tătărăscu a a1resat regelui. 
o sc risoare în co.re fă.ce.o unele propuneri. "S..mt în curent cu 
negoc ieri.le c~re au fost începute. Le consider ti..m~de în formă... 
Le con sid er În fond o. eroare. Procedura pentru Înche.i..erea .armis-
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tiţiului treb'.le i.ni.ţi?..t9. prin i.n!)ti tui.rea unui ~uvern ::.'.l pa.cu, 
ca.r.e ci d~cl::i.re (r-l'bl.i.c · voinţ.a ţ:lrii. de a i.eşi (li.n ră ~boi ... 1'7.u1n:.:.. i 
astfel vom -pune C?.păt ·cehi vocuri lor d.ăuni:i.toare creÎ.?.te nană :-:.Zi. 
·de 11eeoci.ato1·i. i.::lprovi.zaţi. c~ri., ·lupă pă1·erea me~., :i,u connromi. s 
şl I!l!!.i n~!.t r!ec:t ~a ajut~t . C::'..~J:: ~ R:n:li!'liei„ Dut>ă. cct"!stitui.~ea a
cestui guve::n, rrngocierile Yo::.· :'.'i. iuse prin o.:.:r:ien i. de autorita
te şi vor trebui. să ai.bă dre-pt obiect şi un -pact de col~borare 
cu Uniunea Sovietică:". 

Este e;:a.ct că negoci.er'.. le :iela Stockholm, a.-..rlnl'.1. loc în ace-
13.Ş timp cu cele dela Cairo, :.n loc 3ă -prezinte o t.:ni ta te de gân 
dire, de voinţă, a tiat spectacolul di. vi.zi.unii. interne. Dar de ce 
era nevoie de un guvern al '(liici. i., cand se negoci'l cu . al"lna în mâ
nă ? In Uoembri.e 1917, Ionel I. c. Brătianu a demisionat suge
rând regelui. fcr::l~re~ guvernului. Averescu pentru a duce negocie
rile .cu puterile centrale. Aceastiî. decizie îşi. avea o anuml tă 
ju3tificare politici : nu vroia ~~diminueze drepturi.le ţării; 
care decurgeau din · tratatele serm::ite. Dar în 1944 ce ar 11 jus
ti.fic~t schi.mb:i.rea guvernului c~re începuse negocieri.le · şi obţi
nuse chiar o serie rlP. concesi. i. es~nţiale, recunoscute d.e n.l tfel 
de Al. Creţear:u. Că după q.pi. tu larea fără. condi ţi. i llosco-va a re
veni. t asupra e.cest?r concesii. este fi-re se : concesii.le se fac u
nei ţări c a-pa"uil:S.. să te dăuneze, :i!l.r nici 1ecure un ei ţări care 
a. capitulat "en r::i.se c:?.npagne". i;u se negociază cu spirit capi
tulard, nu se tr;.tează cu complexul de inferiori tr.,,te Sublima 

.Poartă. 
Du9ă ce Gh. Tătărăscu a tri.nis scrisoarea regelui., Rich3.rd 

Franasovici. îi c'ol:'l'.lnica telegraf'..c, prin ministerul de Externe, 
că guvernul Ur.iuni. i. Govi.etice i-::i. ::dresat prin Eeneş invitaţi a 
de a veni - la:! oscova îm-preună cu delegaţii Coaliţi ei naţionale 
demo,prate, pentru a discuta con:iiţi.ile . ieşiri.i. din ră.sboi a Ro
mâniei.. Di.rector'..ll c.iîl:ului. er::i: G.=i.ga..r.e. Ni.cule .s. CJJ..-J3uze şt.i. c;;:u::e 1 

îr. faţa pe~spcc~i.vei. de a'şi rata căftăni.rea. c a nini.stru de Ex
terne, a dosit telegrama şi nu ~t înmd.n.A_t-o 1.ui. Tătărăscu decât 
în ziua <ie l.ti A\lgUst. Invi. taţi.<>., fatal, nu: !ll"-i 3.Yea valoa::-c, de
o"âreca 1ratH1a cap1tub.rdă. pregătise lovi.tura de St:at şi. aştepta 
de l ·~ o zi. · 1a. o.:!. ta, să o .?.nunţe. · 

Gh. Tătără.:3cu a îr.cenut să fie calific::i.t de trădă'tor din 
momentul în cnre a intrat · în guvernul Groza. De ce se face uz de 
încă o minei.unii,, c?,utând să !'\P. stabilească un dîsttngu:D.. tor.re gu 
•err.el.e ce s' ::i.u ~necedat de .La c::ipi tul2.re na:nă. în lfartiP 1945, 
când s 1 a' f oriifo:t gu-;ernur-Gni:.1a 'I Toate guvernele, Sină.tescu, ge -

·nP.ral Rădescu, nu erg.i libere deoarece ele nu reprezentau un Stat 
suveran ci un St:i.t ocupat. S' a întd.mplat ca generalul Rădescu s3. 
fie un Romi-::i cu de:'!ni ta te, de un !:lare curaj, vran1 să o.firme dr(;p
turi le suverat1e o.lP. Statului ror.iJ.n, d:ir ace:::i.sta nu a schimba t si
tuaţi.!< României 1in :-::omentu:!.. în c a re au intrat trupele ruseşti 
în J3ucnreşti. : ţara era ocupată pe baza actului de· ca-pitulare. 

E str anin cU!:l c:.u uitat vinovaţii capi tu lări. i comunica.te}.e 
oficiale difuzate rie r:;i.di.o Moscov'.l., ce anunţau "liberarea" ora
şelor ronâneşti, ora:şe în care nu se 9.flau decât garnizoane româ
neşti, lnsistcnţ::!. cu care 1.loscov:i. di'uiea aceste comunicate a::-ăta 
cls.r, cui vroi::. să ::nţeleegil., c ."J.re era si. tuaţi::i. re:ilă a României. 
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Si. d.e ce se· .uiti! c?i: Ron1~~lor :..e e :-~ i.r.:.c ~3i.s da €UVernul ror.i„ân 
.., .„ denunţe r:e . s.;,.lda.tul r•.J. s c -o.::.·e :.i j::·:·u': :;. sau n necins'tea ca
so. ? s·i · se ;:i ::i.i: ~ită. că Guvernul. .3a.nătesc·.: recorn::mcl. ~se că ~n e
M.„ent.u.ala p.l3.ng·e ·r~ .. : ce -Etr· f .i ·Îr!d.i'ă'?~'i.t s 1c ..... fac?.. t:..n ~ -~:~o~ccit de 
H:imân, să . s·e ·>:r1enţ~ i..Jn~ze . î-n 10c de s olclţ·:';. :. =~·~i. , 11 „a.ţi ii. Yi .t~i.. ne6u-

. noscuţt" . ·c:=.i.~= ,n:;vi.novD. t ului. i r.i"c :::cil., ge::.e::-alului sinătes.cu , . 
îa.bric"'-t in .·i.1:1-rih:i:itru de 1.fi.h<ii , i. s• :i, fur::.t :1Utomobilu1. de sol-
daţi ruşi.. · . · · · . 

E ·n ece se,r s:i re.s.minti!!l ·ului toareo. d:c~:::raţ'i e a sinis trului. 
in?resar .:"tl c~pi ~~ lă ~ţ· i ~ Gr. l: icule~cu-:2,u3:şt i. ; r\.icut.i presel 
str;i. i ne în ziua 'f..;:: 12· S~pte:i'\Jri.e 19 44 : "Chest i a ca:re se nune 
:este ~ceea a reg'~nului juridic di.n.tre Ro::.bia r;: i 1J . H. s. s. -până 
l~ în c!ie iere3 ~tiii .stfţi.ului. ti . C:1..re era,_ d.eci ., re ~:mul j uridic 
intre 23 ;.ugust ·· f?i: . d.~ta semnări. i. an:is ti ţ iului ? Ex~:l.ct ace'.La ca
re a urmo.t ş.i. d~r;i sar.in::.re , adi e.ii o ţar8. ocupată. , l a discreţia 
1·11·o e rato rului.n~ ·c.lnrl Ion Mih~d.?.che a su:.;.s cu o :rincer.i t::i.te ca:.. 
re îi vti. ci.nstt··riemor Î 3. : . "Hai. bin.e ne t~ia:l . ~ân·1 ·1.ecât.' .să se..':l-
năm b. 'lloscov6t 11 ; el ·· roste3. adevi\.r:.iL ·... . . 

Ii i.Ci o r.:eosabi.re de .fapt · ~n:,re guve rnele c a:-.e · 3.U p re,c.edat · 
pe Petre G:.·o= :::. .-;;i. guvernul prezirht de ~ceas.tă n.bj actă. p:!.io.ţă'; 
too.te ~u fost guve'I'ne d.e , ocu'Paţie, .·servim1 de p<'!r:ri.v::.n j.afnrilor 
i.n'livi rli.lale so.n :c-'1lective ·:;-,le Ruşi.lor; !'::.rti.dul ~o::m;iist- u co
l;:i.boro.t cu n:i.ţion~l-ţE'.r.ăni ştH ~i cu l .ibe :- ::..li.i., i.g~ cum_ P·. col!.l
bo::-~it cu cei Ci~.i. <:SU forilt!.ot f;U:Vernul~ŢJ3.::'b.Î2,U C3.T ~ a tre\?-U:i. t Sr3. 

~,e,::.ne :ce 'O"'•Ce3.. Ll;;\.turi· <ie Gh. Tăt;~ răscu e:·.au Haţ ,~gunu , reprezen-
. 1;'.lntul ltn. Iu liu· :ianiu ; ·a..'l:Ii.cul intir1 al 'lui . Teoh:tri Georgescu, 
ş1. Romni.ce~.nu, ;:-.eprezent:ln:tul lui .Dinu E ră:ti::...nu . · . 

· ·La c onferinţi 9ăci'i , Gh ... Tătărăscti a ţinut n i :ii. scurs ca-
re, pe bună .dre-p.t::.te! ' a . revol·t a t toatii lu..":'!ea : a recuuo .scu.t cul
ri:i.bLlit~te;, ftori1niet"~ ·Da.r el era. ' în l·Ln i-:. fa~mo ~n.lui i; i nu :m.:ai 
p-.;.ţin ti.cfr!,osului nemor'andul "La· Ro~:n.ni.e . cievan t le. conference 
ele ' Pa:Lxn , :re<;l:ic;.ţd:t de G-r. l:r.'l. c t:-lezcu -Buze ş t<..J c . . \F'işob.nu , ·cr •. 
::::Scn cu ş· i „ :i.lta c:?.rac.nde d.e tip :B rutu s Go Bte , · . · 

J;ar Gr. ·a:::..fencu a pu~li.ca.t -- semnând fost 1nini. s't:ru de E:x
t ~rne :i.l Romclni.e.i; .;.._ un articol în -=evista 11 ~0(;U..!li;J:[ 'l'o 11 .( 10'16) , 
în c~re .:::.ccentu2.. . că România. nu înţelege . <:~ .e lude~e res;;on.aa'Qi 
lit.:;.tea care 'ilei';urge · - evident· - 'l.tn · r:::."t~l ct'.. !:!. atacat; Ru.s:i.a. 
sovieticii. , Deci. , toţi. o a.nă ş i un pi>::iânt~ cu o mica deo ~e'bi.re 
ci condiţii.le '· c.cţ i.unii poii tLce C.cipă .23 .?.ugust a'.1 ·fost acelc'!s. 
::le une i ţări ocupate, vinovaţi i. prir:ci-p::i.li. fii.ni <'..Uto ri.i.. lovi
t.ur".. i d·e St.:tt• :Acuzaţ ia de tTiidiitor Se li.mi te:.1.:::.ă l?.. eroH lovi
tu·ri. i. de Ste-t , .inclusiv 11bi e tul 11 liiha i 1 . 83. nu- ;,;i.. închi pui.a Vi 
i;;o io.nu & Co • . ere "VI.Jr putea sdp~ de r E'1 spunderi ocrotiţi de .Y2.row
:r .• eiser. sohn l: C0; / ln sufl.etele nenorociţi. lo r de Iomaoi, încovo~ 
i. ~:;,ţi. sub lovi.tu:::-Lle l:nuttilui rusesc , stăruie tin si.rn;ur grlnd c a..:. 
re le dă. ·pnteri :> ; .: . să :-·· po .at~ ·într·1 0 :ii. spânzura pe .triid5.to ri. :Ern.i 
:1'~sc:u '(lomene::i. d:e nia;rele ord.i.n .:.l s:i.ntei. cinare . I'.i. a.u Ţlregi'.i.tit 
fiaci rui Ru!:'!.ân ·.ş·t.raa!~gul în cili ?a când î i S!!lulge:t an!la din mă.ni . 

Griza d i.n 1:artUi 1945. a fost doar c et?.ţ;ă 1':J aci;iunea de 
c()!..""!promi te:·e · ; e.ne rală. a unei. clase poli ti.ce care îşi. semna.se 
;:;1.:n~~rii sent inţa „ .în zi u a de 23 Augu s t 1944 • . 

Partide.le burghe::<e , oa'lleni i poli ti.ci. burghe<:f ţrabuia.u să. 
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fie co:nproI:'l:i]i. ~r-..r; c.c:.a.oorarea cu ::>cup.ant ul. 31. poate ci.uev a 
. să soună ci m:. a reuş-:.t pe rlepl'i.n 1io scova? Pro·o :•.bil di Gh., '1 a.
tărâ. scu ş i ·-a :lat sea.11a d.e vi.itoar~a ;,·ăspund.cre şi d~ 1' ':! .::" ~ '\.ta

~tea rl e a :!1 ·c er~s. o î.~.bun9.:,ăţir~ a si.tuaţiel în ·ţ .a~i, o ~#· .:: ·> .„ '":_a a. 
denunS:=.t a~o~ z ~~!„L :e ~ ;..:. ~i e!"nulul d.i.n ca.re fă.c.ea pa1·.te • . Memvr s.~1::!„un 
ul acuz ator a fos t ~nmânat re€; elui...; Comisiei. alia.te rie control, 
membrilor guve:-cului. , şefi.lor 'le :i~rti.de __ ş.i. „tutti:'or m1ni.R t rt \L o::: 
ac red.~ ţ .a; i ia I:.:i c ~.fre? tj.., Îl'! zi u.a :ie 19 Iulie 19 4 7 ,, ~te .~ ct ..rr.ano ·
randum pr1n c~re . .7ă.tărăsc!l_, v..i„ .c.e-.. p.r,e ş e .dip:te de "'!oţ~1 :,·i.i. itL .. ..:: .c..::e .. a 
disperat un aJ utor ca.. si'1 se nună. canăt abuzuri. î.0::· , il. re..;.bi.U.
teaza , dă un sens colaborări. i. lm. cu comuni.ştii. . 

TtL..1~ 46 .ee găsea la Par'!: s cu so<;1.a ş1. eoni. i. i.. Au încercat 
prietenii. să-"... ccnvi<1gă eă. re:'uz_e semn~rP."'' tr;tatiilu'i de Îla.Ge 
şi sa :rŞ,m.ină în străinătate. A ră spuns -- şi nL r:-: r: :1i nu poate con
testa acest ra.spuna -- CU lini.ş tei celui. c ;J .T'~ şt: . ? C';;. se SP.cri. 
fică. : 0 Gestul ref~1zului. . de a s_ei:1n~mi.-a.r i <: '. · ·~- ~~ ':..l. ~ <. -:"'3;:")}-~ i. i., 
deoarece nu ::lr sc:11.:nca n.:i.mi„c„z... !1<.:.ş'.. i. vor continua ,;:.:>. :-: :;.:;::-;.2 • • 1 :E;u 
nu ere ct într 1 un ~3.:(toi între Occi(fent ş1 ·· CO:mtini...sr1 . Dat~ ,~-~. ~"--"-~;[ 
es.t.P, să .s:=.mnez tratatul de pace c.~ să salvez ce mai. rămâne.- din 
Romă.ni.3.. La 'Yalta, Occidentul ne-a nred at Ru~'llo r. Constnn~a 
rie'9. C.e Român Îr:i norunc eşt ;. ~ ~ reîntorc in ţară şi sa su!'ar 
cu ~om[) 'i::trioţi i. ::iei, i:1.cercâr.d .să le uşurez cal varul. . ::li - ar fi. 
a ş a de u9or ::ii rf;:id.n la Pari. s, c-lnd a"l aTături. a..e rntnl'.l ne7asta 
-şi. oopi.ii., Eu al.eg ; conşti_~:nt .. de _ _ţoate .. r :l.s.curi.Le , lupta p;~tn t.re 
Români. , pentru 1.f'Bar ta·-ra::i. lor. Resping eroismul pr:.n procu:că d::;. 
tă al to r::i. "• 

Nit~eni ·r.u :-;. :;'.'ost în ::i ta:re să. a.prec.ieze val. ~ ;,:" fl .''l . g ;:-~. : .. :.<l.~1 -i 
l u i. îu 19 40, 1eo"'rece cei. cari se găseau refug ~ '1,.ţ -· in -0(.-:.:.t. ,;':'lt 
credeau că. Jl.r:glo-J.::ericani. i. Vvr interveni. Augusti.n I'v ;'~ (';:''.1 .la 
Rom1 şi în l<onu:i.rie 19 47 s.nunţn. · un guvern Iul i.u ll'.'l.n-~v. :::r[:::s de 
Lon·lra. şi Wc:u;::1in~ton. Astăzi. , dapă. 11 ani de aşteptări. z.măgitoa
re, ne putem da se::;::a. de valoarea actului. 11;.i '.i'ă~ără.scu : 5: -~ n
tor's şi. conşt i.ent de ri. seuri. a formu.lat protestul că:::-uia, fără 
te2...!lă , i-a dat p~tbl ici ta.te s11re ~ provo c a reacţiun~~. , fj n în 
sensul p0zi ti. 'l , a.tJ.ică schimbare~ [>Oli tic ei. gt;verrn; L1i, L.e în 
sensul ne gativ, tri::iite r ea lui în iuchi eo!trc . 

In r egi.n.ur.i.le cor:-1un i ete , o~i0e cri. ttcE.~ „ o-r1oP. <1 ~~:1~nţaE·e ... a 
unei :rele stg.ri s unt cali.fic2 ... te : .a.ct de re1;t-J.i ~r::~ rJ-:: j. , Tăta 
ră seu atrăgeE atenţi~, z..l~~~1&t, în a.cer mcrr;f ::.1 a~.n: ~ c·l.~ ~ta. "stare:â 
de :::pi.rit care rlcr:;::e :s; te acu:n Î':'l to::i.te · categ c.~ rt ·:. ·1 ,: :=~ ~ ia.le dove 
de şte e:r.:i. ster.ţa în toată ţar:i. ~ unui val de ·. ! emcl ~ - ~m1 ::·?. care, 
crescând .şi. n.ai. :::;ult în fiecare zi, atinge propo::.· i_, ii. îng rijoră
toare . Ace asta este reali ta te?-. . A„1em datoria eă :~;rr~,7 .. i zăm ac.eas
tă. st;.;re de :::pi.rit şi cwzele c'.l.re sunt la ori.i;in a a.e: .~ s "..ni. val. 
de nemulţumiri., C'.l. şi a n-eîncrederU. g enerale" . Conti.n:.:aud, ccr:
stata "rezult:i.tele n;;gati.7e ::ile politicei. economice; la capătul 
a.cestor doi. l ni pro d.ucţt::i. gern; r:i.lă a ţări. i. nu repr~zi.ută mai. 
mult de 48 % din cee~ce era în l 9 38 "• .~.poi , c ·J~L3 :. „ca că în toa
te ţările, îr. vini;ătv '<:n şi. în·:i.nce , s' ,,u ela'bo:-:- ,;: : ·,•l .~.:;11ri c1 . .;? re 
construcţie re care i:::::.ută. să i le realizeze : ur:n Ri-1u1~:.J ) ~ ; un -pl~:n 
de reconstrucţie nii;;'i. ni~ fost r3.c3.r conceput teoret,ic" . 

Se pute1, :;.duce o acuzaţi e n'.li gravă cont r3. unui. r egim: c~i.re 
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se fii. l ea cu subordonarea t otului econ ;;:-.i.c:...:.lui ·, peritru a re.ali-
;: :i., în loc,, l 1!e:-.ioc :::.;:.~iei poli. t i c:e, democ-:- ;.ţi':!. so ci. !l. l- ec ~ nomi că. ? 

A;ipac tul poli tic al r:i.etodel,• r gi.:v.: r:".llui Pet:"e Groz::: ero: 
::!!'lC.l izs.t cu o e,'$:-tl~ severi t~. te. "Alta c;,.vz e v"!.n ~tică că: se adau
~e nemu.l ~umi.ri.i. ge nerala. Printre ce l e ::.:;;.'.. i~. :1~·0 rt·3.nte .ie numără 
exc es<:lle re :;:i:!lc~l:: i ~:e exce:pţie c::.rui :;. '1ara conti n 11â. sa fie supu
eii . Si în ririr:-.u: d.nrl noi emi.nti.m e.xcase l:::: săYarşi te în domeniul 
o.r estărilo r preventive. l!â. ră îndoi?.lă, ~i::e:ite ::- r e 3Hri. sunt dic
tate din motiva s~perioar~, d~r felul în c;.re sun t exacut~te duc 
13. ~huzu ri şi supune ţs.ra unui re.;im de n<:lini~te şi. de nesigu
n.nţă.. Tara true 9t e într 1 o 9.°tmos fe ră. car e întreitille nemulţumirea 
şi. U:"a contra guvernului. Oameni cu t otul nevinoviţi sunt ~.res
ta.ţi pentru r.oti-:e care n 1 au ni.mic cu sigt::":?nţu Statului · şi ·ordi
nea Ţ>ubli.că . :Puţin cg,te puţin se r5.spind.e~ te le~e'ld.a după care 
€ uve rnul nostru n 1 s.r fi decâ.t un re-$im i:::rrnpul ar ~i antidemocrat. 
Guvernul este ::-.:::uzat, în ~cel:'!Ş t.'..m-p, de :'.:!. reprim :i. p1·in violen
ţă. lib~rele m::rai.î~stări · a.le poporului., °P'=' care Îl te:n în cel mai 
ma.re grad. Rezult"l.tele acestei. C9.r.panii. rle arestiiri :;unt cu to;
tul altele de-::.lt acelea 'Pe ca!'c le aştep t a guvern il. Niciodată 
r.:etoda areeti'..rilor nasi.ve n 1 a fost un mijloc va.lalJil co.ntr:;: agi
taţiilor subversive , Ea :favorize"':l.ză mai rf>t:-ede re~rut:i.rea nemul
ţumiri lor , agita tarilor ş1 în orice caz C:"ee ::.ză ~pvernului o at-
mo sferă. gre~ . · · 

"I'reşedintele Consiliului a pronis., ir; ajunul alegerilor, 
o amnistie g en(?r~lă pentru delictele politice. Dar în locul an
nistiei politica de re.pr~r.;iune a f ost întă rită . 

"lu uceiaş ortiine de preocupări intri se:iti.m~ntele· co.re de
curg 0.in tra.t::u:-ientnJ.. aplicat con1a.•rmaţilo::.· po~:itici.. .Ii'$1iliile 
deţi n'.l.ţ.ilor, infomate de tratsr.1entul c:'.::.re le est~ aplic~t, exa
gere!'.Ze. - cum ;:;ste fi.rase - ri.gorile la care Stint expuş i· , erei.nu 
af-ltfel guvern1ilui o atmosferă. imposibil~. Acel fo'lri de geilerozi
t::i.te şi blândeţe al popo:::ului român suportă cu g nuto.te· b:'1tal~
tiţile şi vi.ol en ţele, iar reacţiunea natur~lă se '?reface in ura 
contra au teri lo:" responsabili de acelo. f'a:ice rele. La cauzele ne
r.mlţmi:i.ri.lor generale se adaugă, între altele, re'!hiziţi~le _ care 
c onti.nuă sil. niivă.stui.ască, cu tot cortegiul lor de abuzuri ş.~ . ~x
cc s G, mobili.ziln1 ura vi.cti.melor. Ordinul de încet ne a rech1.Z&.
ti.ilor a f ost 1at ie mai multe ori, dar el a fost pur şi . simplu 
1;:;norat", 

Rechi.zi toru l conti01tă în ::i.celaş ton mi!.surat iar energ ic. 
(suavite :- i.n î orti.ter in re) . C:i.lm, curajos, el n-.i se · sfieŞte 
să spună că ali'.'l.nţ :'.3. cu Rusia, ·1.i.n cauza acestor ni.pistuiri, 11 es
te serios .:i.'11.:;ninţată" . 

Dacă Gh. '.i.'itiră.scu , ca vice- preşedinte t.l Co'Jsi.liului de mi
niştri, ar fi citit acest protest intr 1 o şedinţă a Consiliului., 
totul rim.~nând strict secret, atitudinea lui nu ar fi provocat 
sancţiune a i.n~diată.. Iar din punct de . vedere roman esc nu ar fi 
~vut mare importanţii şi nu ar fi stinf,heri t 'Pe conuni.şti faptul 
d. el a transmi s memorandum-ul reg elui. llihai, c .::.re începuse de
js. t â r guiala abdi.d.rii. Gr:ivi.t'.:l.teo. actului l-a d~.t tlifuzarea 
memorandum-ului. printre strâint. 

Asas1.nilor ipocriţi nu le place public itatea a1evărului . 
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l;ici un o::i politi.c burr;·r· ez d.in a.§.a z isele ţari s a teUte ; 
fiin:i :.n guv;·:. ... ~ , nu :i avut n~ 13e:itenea curaj. 

s~nc"ţinn e :l nu <:. i nt<i. rz i1.t. 
l' i:!tre G:roza , prieten cu T"lFui.i. s cu din 1916, a ezit :"l. t, dar 

An :tl'-=.:.uki:r s 1 n. .:;:-~bi.t să denu:'lţe f ::t:it:.tl lui Stalin, c:i.ra a ordo' 
nat ~i fli: con!i::i.::mat la temni:~ ~- ; re a . 

După ş ase ani de Închisoare, a fost elibera t ş i. trimis la 
Poiana Gorj ului, cu interdi c ţi:?. •le a lua contact cu ci.neYr> .• :Mă
suri i.nutil5., · 1 eo~rece constitn~ '·;1.· lui. robustă <il fost '[)Usă la 
grea încerci:.re Î:; '.;.nii 1.e celul'.l ur.ie1ă, ţinut pe ciment şi fără 
c ăldură iarn a . A iesit o UI!W.r~. Ir.teligenţa, judecata politicu , 
cls.ritatea gan1iri.i se .spune di. îi rimăseseră intacte, numai. pu
terile fi.zi.ce · erau sfârşi.te, i:u iese nimeni. di.t;tr•o închisoare 
comuni stă .c2pa':li l si rei 3. lur-to., chiar dacă regi.:::iul ar rest:=:i.ur.'.! 
toate litertăţile pu~lice ••• 

se poate, ;:,.stăzi, rosti o ju1~cată dreaptă ? Numele lui t'.e
termină„ cont;.·o·rerse destul de o.prie;e şi cei legaţi direct sau in
direct de 1ctul c1pi tu lări. i :i.u tot interesul si creeze şi s-i b
treţinii îr. jurul !'ost ului pri::i-oinistru o atrr.osfer3. de ostilit1:
te, ceva nai grav, de dlspreţ. 

Actul de cur:.i..i n.aţicnal din Iulie 1::147, U-.:LJ.at de cei şas.e 
ani de temniţu grea şi. de condann:i.rea la îuchi soare a fetei lu'\. 
( 1950) ca şi c. :·r:t"i'..1-or lui., ne impune o dreapti. judecată. Nu o 
vom face n6t, c i. ce"! c':iri vor ve~n dupE noi> judecata !or ner-ă :-
ti.ni toar<: va cti::!piin'.. binele .ş i rlu. 

. . li 1 ~ încunetat sii schi. ţ : z portretul celui mai hulit om po-
11. tic, incercand sii :!.duc o contribuţie istorici lor· de mâine. FS. 
ră Îndoi.ală ciS. · aceste contribuţii. sunt nai întot<le:i!.Un:l a.lten.t e, 
într 1 un sens sau altul, de senti..'1antele noastr.:i. Tătăriiscu a 
fost o creaţie a î=?rejurărilor : moartea lui I. G. Ducal-a fă 
cut pe neaşte:vt~te şi contra voinţii lui, 'Prim-ministru; ostili
tatea lui Maniu, dupi abdicare~ regelui Carol, l-a izolat poli
tic, iar aceasti i:::ob.re 1-:l constrâns să Înjghebeze, în 1fail944, 
"Coaliţia naţională d.emocratic5. 11 , dâ.nd certificat de "partid na
ţional11 comunfştilor. După. 23 J.'..lgust 1944, şe ful p':l.rtidului na
ţional-ţărănesc a cerut tri.n'L terea lui în faţ~. unei instanţe spe-· 
ciale pentru v ina de a fi fost complicele necesar al regelui Ca
rol în instaurarea dictaturii. c.ind Iuliu 1~aniu formula această. 
-cerere, J:na Paut er -- di.;şmana de ~1oarte a lui Tiitf;.răscu - sosea 
odată. cu · trupele rus;:şti ·în uniforma armatei duşmane. J.cţiunile 
no:i.stre sunt tributare împrejurări lor prin care voinţa noastră 
vrea să-ji fac!S., 1rll:::, _ !!llădi i.ndu- sa ca şi cursul unei ape prin
tr' o reg iune st1nco ~sa. 

Evoc un c::J. poli tic de care n 1 a legat o veche pri ·etenie. 
Trec în l~ngă ş~ ~el~ncolică procesiune amintirile, Îl revăd cu 
mai mul tă exprcsi YH :.te în cadrul lui natural în care se simţea 
bine : în Gorj • .k:l. fost împreuni la Tismana, aşa cum ne-om plim
bat la Polovraci, l:. Runcu, la :Jo!Jriţa, am stat mult d:~ vorb3'. 
l~ el acasă, în ?ci:::.r. a în Gorj. Scrisese o piesă de teatru 11 Când 
vine viforul", care s 1 a re-prezent:l.t, cu oe.recare succes, la Te a
trul Naţional. 

ln 1932, mi-:i. citit câte·1n. fragmente dintr•o dr?Jllă istorică, 
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neterminată, "Tudor Vladimirescu", Ana intui.ţi'.l. eroului.~ în- · 
ţelesese dranati smul person~ul.ui ~i s :~pânea arta dialogului. 
expresiv. Revă.d. chioşcul în c::.re o':Jictnuia să se izoleze , par • 
ci îl a.ud r osti :-,d cu vocea 11.<i gr:l-ră, f:.eca.re cuv:int, căutând 
să dea sonorit~ţ ii cuvantului vibraţi~ emoţiei. lui.. Avea în 
ţinu ta. lui,- în gest , în solemni t:>.tez;: ci.: r. ,::i.re spunea, ::i.desea, 
chiar o fr az i-i b:.n:lli, ceva teatral. li lipsea -poP,te sr>ont:mei 
tatea sentimentelor, ace<i comunicat:. vi. ta.te care 1.ă. căldură re
laţii. lor de prietenie; probabil se reţinea din grija de a nu ~::.
tare ţinuta pe care o :vi·oia continu sole:mă, dominantă. 

Avea .o bun.'.i.ta.te natura.li, făr5. e=:fa:ză şi. chiar în furtuna 
luvtelor --poli. ti ce, când. lovituri le nedrepte ne d.ne sc câ teoda-
tă, el nu pă stra c~tr.ă.nirea res:rntimentelor, găsae. c ă cuvinte
le mint , nu redau fidel eenti:nentel e şi violenţa este ·num:.i ver~ 
bală., osmen ii. fii.nd, în general, r.1ai puţin riii. d.ecâ.t vor să pa
:::-ii. Ce slab e:::-a pregătit ca să înfrunte perfidia ril.utăţi i., s .'3.
-r::i.nt di.stilatii, '!1 comuniştilor. 

Prin 1931, Geo:-.g.e Tăti'l.răscu găsi se o formulP.. pe care o re
comanda parhzanilor : "frâna pe dre1pt'..1„ frâna pe stâng a, ca 
să. cazi pe nedi..ani". Si.-a i.nai;in:.i.t, -po~te, cii formula centris
mului este v::i.la"Ji.lă şi sub comuni.iiti. G. Tă.tără.scu .era -tot aşa 
de puţin preg5.ti t ca şi. restul o:;im<.nilor noştri. poli tiCi, să. se 
mă. soare cu vi. cleni.a asi3.tică. a comuni. ş t i.lor. Ce 'liilară. meditaţie 
va fi. făcut în celula rece în cei. ş~se ani de trngicii sihăstrie. 
Si.-a decis congtient sfâ. :-şi tul. · 

In piesa 11 Cd.nd v i ne viforul", eroul îşi alege::i...,.singur sfar
şi. tul : trebui.o.' s5. r-"<:k-nâ.nă pe poziţie un soldat c·~re :. să · acopere • 
retragerea celorlalţi, un voluntar al morţii. Si el a acceptat 
liber acest l'ol. Cind a in3.gi.nat acest personaj, se . -va fi gân".' 
dit oa -:"e că îşi c ori'~ :.lra propriul lui destin ? · 

Intr' o zi -,.a fi din nou ţara liberă. şi rr..ă. voi. înto~rce spre 
:i. mă '[>regăti 'Pentru marea, funerara plece.re. Mă voi duce" atunc:i,, 
si revăd şi Go!'jul., de care mu le.agii toate enoti. ile luptelor din 
toomna anului 1916 •· Voi simţi., întovăriişindu-mă <!a odinioară., 
u.~bra lui George Tă.tără.scu. 

Imi va şopti., poate : 11 VeZ·i tu, faţă <ie ţar~ ce puţină în
semnă.ta.te a.Ve.":l ? Se succed, neintre!'upt , valuri l? Jiului„ -pi.er
zându:.. se în Dunăre şi. în mare, iar .Ti.ul continuă. sti existe. I n::i.'." 
inte de noi, după noi, neamul nostru ~:a continur:t s5. înainteze 
în ietorie 0 

•••• 

~ voi. '[>Oposi, întrio zi, la. P.oiana de pe Jiu. 
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