
MARELE ARTIST C. TÃNASE:
„AM UN CUSUR, DESCHID CU DOI VALEÞI...“

Început de an 1940. Rãzboiul european stãtea gata sã se transforme într-o
mare conflagraþie mondialã. Statele austriac ºi cehoslovac fuseserã desfiinþate,
Polonia împãrþitã între douã imperii totalitare, Finlanda rezista eroic în faþa
invaziei sovietice.

În acest context de crizã ºi nesiguranþã faþã de primejdiile care o ameninþau,
România încerca din rãsputeri sã-ºi conserve independenþa naþionalã ºi integri-
tatea teritorialã.

Constantin Argetoianu nota în carnetele sale manuscrise toate evenimentele
interne ºi internaþionale importante, atingãtoare de starea de rãzboi în care se
zbãtea omenirea. Regele Carol al II-lea cãlãtorea în Transilvania, Dobrogea ºi
Basarabia pentru a afirma o datã în plus hotãrârea Statului nostru de a apãra,
pânã la ultima consecinþã, fiinþa României Mari. Autorul însemnãrilor, unul din
artizanii regimului de dictaturã regalã, avea lungi consfãtuiri cu sfetnicii
Suveranului, în vederea revizuirii principiilor carlismului, în favoarea trecerii
efective a puterii în mâinile Regelui menit sã catalizeze toate energiile þãrii întru
supravieþuire vizavi de pericolele ce o pândeau. În plan internaþional situaþia
devenea din zi în zi tot mai complicatã, mai explozivã. Rusia Sovieticã ºi Italia îºi
rechemaserã reciproc ambasadorii sine die. Anglia întârzia sã-ºi retrimitã
ambasadorul la Moscova, iar Franþa era tot mai presatã s-o rupã ºi ea cu
Kremlinul. Pe de altã parte, de teama unei coaliþii anglo-franceze de apãrare a
Finlandei, Germania continua sã pãstreze o neutralitate binevoitoare faþã de
imperialiºtii sovietici.

Dincolo de aceastã viaþã politicã trepidantã, natura îºi arãta nemilos colþii:
cutremure în Anatolia, inundaþii în Spania ºi Portugalia, ger cumplit în România.
Opinia publicã era într-una bombardatã cu ºtiri care mai de care mai speciale:
Nicolae Titulescu bolnav în strãinãtate, premierul francez Daladier îºi rupsese un
picior, ministrul de Rãzboi englez Belisha demisionase pe motive etnice. În
România încetau din viaþã douã figuri ale „cafenelei politice“ — Grigore
Trancu-Iaºi, Victor Deleu. Pe când marele comediant Constantin Tãnase îºi
înscena propria moarte, pentru a da emoþii publicului sã-l ajute sã salveze de la
faliment Teatrul de Revistã.
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CONSTANTIN ARGETOIANU:

ÎNSEMNÃRI ZILNICE

2 ianuarie 1940. „O victorie aduce alta“. Dupã ce a cucerit Ardealul de
Crãciun, Regele Carol s-a dus sã cucereascã Dobrogea de Anul Nou. De data
asta platitudinile au fost rezervate „crainicilor“ de la Radiofonie; presa a fost
ceva mai moderatã. Au fost evocaþi Mircea cel Bãtrân, toþi voievozii ºi pânã ºi
poetul Ovidiu — dar nu s-a mers pânã a se spune cã aceastã scurtã vizitã (de la
orele 9½ la 13½) a schimbat mersul istoriei mondiale. Nici nu s-a definit comoda
deplasare cu un act eroic. De ce, cu prilejul acestor vizite, nu stã Majestatea Sa
puþin mai mult ºi nu viziteazã trupele de-a lungul graniþei aducând fiecãruia un
cât de mic dar ºi un cuvânt de îmbãrbãtare? Ce a fost mai ciudat, e cã a adus la
Constanþa ºi pe Nunþiul Papal care ºi-a prezentat acolo felicitãrile Corpului
Diplomatic. Cei din jurul Regelui au explicat ca o idee genialã a Majestãþii Sale
aceastã deplasare a hiretiselilor de Anul Nou, cãci a permis sã nu se convoace
întreg Corpul Diplomatic ºi sã se punã alãturi, unii cu alþii, reprezentanþii puteri-
lor beligerante. Poate cã ar fi fost mai simplu sã rãmânã Tãtãrescu la Bucureºti
ºi sã vie Nunþiul sã-l roage sã transmitã Majestãþii Sale felicitãrile colegilor sãi.
În fine — aºa am avut la Constanþa un discurs al Nunþiului Lassulo ºi altul al
preºedintelui Guþã — un fel de „Cassoulet de Poiana“ („Iahnie de fasole de
Poiana“), dacã le-am bãga pe amândouã în aceeaºi oalã...

În schimb, Regele a vorbit foarte bine ºi foarte frumos. A spus ce trebuia sã
spunã ºi nimic mai mult. A insistat asupra faptului cã înarmarea noastrã este cu
totul definitivã, cã suntem doritori de pace, dar hotãrâþi sã ne apãrãm ce e al
nostru nu prin dispoziþiunile tratatelor, ci prin hotãrârile de la Alba Iulia, de la
Cernãuþi ºi de la Chiºinãu.

O lecþie pentru Gafencu, prezent acolo ºi care în ultima vreme prea a pus
înainte clauzele unor tratate cam perimate, orice s-ar zice, ºi nu voinþa popoare-
lor ºi dreptul de autodeterminare, veºnic vii...

Vorbise foarte frumos Regele ºi în ajun, la miezul nopþii, la Radio. Regele
vorbeºte întotdeauna bine — pãcat cã faptele nu corespund mai niciodatã
vorbelor...

La Bucureºti am avut Te Deum la Patriarhie ºi apoi ne-am dus în faþã sã
felicitãm pe Înalt Prea Sfinþitul Nicodim. Aºa sta pe program. La Mitropolie,
eram numai eu, ca singurul Consilier Regal prezent. Nistor, cel mai vechi mi-
nistru a venit sã mã întrebe cum procedãm, cãci Tãtãrescu nu îi lãsase nici o
instrucþie, nu îi spusese nimic. Am convenit împreunã sã nu spunem noi nimic,
sã treacã toþi cei prezenþi prin faþa popii ºi sã-l felicite ºi dupã ce vor fi trecuþi



toþi, popa sã ia cuvântul ºi sã exprime urãrile tuturor celor prezenþi, pentru þarã
ºi pentru Rege. Aºa s-a ºi fãcut, dar amicul Nicodim a pus picioarele în toate
strãchinile. A vorbit de rãzboi ºi a despãrþit oamenii în douã; cei fãrã fricã de
Dumnezeu, care au gonit credincioºii din bisericã, cei care nu se închinã Atot-
puternicului ci lui Wotan, cei care nu respectã nici proprietatea, nici familia, nici
dreptatea — ºi cei care luptã împotriva lor. Dumnezeu va pedepsi ºi prãvãli pe
cei dintâi, dând izbânda celor buni. A ºi dat-o: cei rãi sunt deja învinºi. Noi
românii nu putem sta decât alãturi de oamenii cu frica lui Dumnezeu, ºi sã ne
þinã Dumnezeu pe Rege care înarmeazã þara ºi pregãteºte armata pentru ceasul
de luptã... ºi aºa mai departe. Ne uitam unul la altul ºi ne gândeam: ce moaºã-sa
a pãscut pânã acum idiotul acesta de nu-ºi dã seama cã sunt lucruri care nu
trebuiesc spuse în gura mare? Am convenit cu membrii Guvernului sã se dea
ordin la Cenzurã sã nu lase sã treacã nimic...

_____

Regina Elisabeta mi-a trimis de Anul Nou un frumos coupe-papier de baga
ºi argint, însoþit de urmãtoarele rânduri:

„Urãrile pentru 1940 sunt nenumãrate ºi fãrã desluºire, dar cele pe care þi le
trimit pornesc din adâncul inimii, înzestrate de o prietenie veche ºi sincerã. În
acelaºi timp îþi trimit aceastã micã amintire care, stând pe masa-þi de lucru, aº
dori sã fie o dovadã statornicã de recunoºtinþã pe care o port celui care mi-a fost
întotdeauna un vrai ami (un adevãrat prieten).“

Ce deosebire cu cuvintele seci pe care mi le trimitea în fiecare an frate-sãu,
Regele, nu mi le-ar mai trimite!

_____

Nemþii au vrut sã înece ºi vasul „Tacona“, vasul auxiliar al cuirasatului
„Amiral Graf von Spee“ — dar autoritãþile din Montevideo au prins de veste ºi
l-au schestrat. Nemþii chiolãlãie...

_____

Statul nostru major e informat cã trupele ruseºti înºirate de-a lungul Basarabiei
au fost toate retrase. Probabil cã au fost trimise spre Finlanda unde lucrurile
merg tot mai prost pentru sovietici. În ziua de 31 decembrie s-a terminat o mare
bãtãlie care þinea de 3 zile, în sectorul Suomisalmi. Ruºii au fost cu desãvârºire
bãtuþi ºi respinºi în dezordine, aºa încât încercarea lor de a se îndrepta spre golful
Botnic a dat greº. Cu acest prilej armata roºie a pierdut vreo 15 000 de oameni,
iar finlandezii au capturat 27 de tunuri, 11 tancuri, 2 automobile blindate, 150
camioane automobile ºi 4–500 de cãruþe încãrcate cu provizii.

ªi pe celelalte fronturi ruºii dau înapoi. Admirabila rezistenþã a finlandezilor
þine mai departe...

_____

Rezidentul din Cernãuþi, Flondor, povesteºte cã membrii Comisiei sovietice
care a tratat la Cernãuþi reluarea traficului feroviar între noi ºi Galiþia s-au arãtat
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ca tâmpiþi faþã de uºurinþele noastre de viaþã. Nu le venea mai ales sã creadã cã
toate cele expuse în prãvãliile de comestibile erau la libera dispoziþie a publicu-
lui... Dupã terminarea negocierilor, agenþii noºtri de poliþie au vãzut cum aceºti
nenorociþi delegaþi au fost arestaþi îndatã ce au trecut graniþa ca sã nu poves-
teascã ce au vãzut în România...

_____

Moscova ºi-a rechemat ambasadorul de la Roma, dupã manifestaþiile Italiei
în favoarea Finlandei ºi împotriva bolºevismului. ªi Guvernul italian a rechemat
îndatã ambasadorul sãu de la Moscova...

_____

Italia nu renunþã la antisemitism. Fascismul socoteºte cã bolºevismul este un
fenomen de origine iudaicã ºi trage consecinþele urii sale împotriva comunismului.

_____

A ars palatul Cancelariei Papale. Nu pot desprinde din telegrame dacã este
faimosul ºi splendidul palat della Cancelleria de pe Corso Vittorio Emanuele
sau un alt palat din Cetatea Vaticanului. Ar fi pãcat dacã ar fi palatul construit
dupã planurile lui Bramante, unul din cele mai frumoase ºi mai clasice edificii
ale Renaºterii...

_____

Starea catastrofalã continuã în Anatolia. Viscolul, ploile torenþiale ºi inunda-
þiile împiedicã lucrãrile de salvare în localitãþile încercate prin cutremur. Cu mari
greutãþi au fost scoase pânã acum de sub dãrãmãturi peste 40 000 de cadavre.
Bieþii turci...

_____

O adevãratã comedie se joacã cu Tãnase, afarã din scenã. Sâmbãtã s-a spus
cã a murit de pneumonia care-l trântise la pat. A doua zi, duminicã, decesul a fost
desminþit — dar mulþi spuneau cã a murit totuºi ºi cã faptul se ascunde ca sã se
poatã vinde biletele la Cãrãbuº, de sãrbãtori. Alþii afirmau cã nu numai cã n-a
murit, dar cã n-a fost nici mãcar bolnav, ºi cã totul a fost înscenat ca sã se miºte
sufletele bune ºi sã-l scape iarãºi de faliment, cum l-au mai scãpat dupã ce i-a
ars o parte din rechizite... Cu Tãnase nu se poate ºti niciodatã: e în stare sã moarã
fãcând o piruetã comicã!

Tãnase e sãrac lipit pãmântului deºi câºtigã bani buni. Dar mãrturiseºte el sin-
gur: „Am un cusur, deschid cu doi valeþi...“ — ºi mai toate paralele ºi le pierde
la poker...

_____

3 ianuarie.Acþiunea de ajutorare a Finlandei pusã de Anglia ºi Franþa la cale
face mai mult rãu decât bine nenorocitei þãri. Cãci mare ajutor, ajutor real, nu îi
poate da nici Franþa, nici Anglia. Dar Germania în schimb, care pânã aci sta cel
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puþin neutrã în conflictul ruso-finlandez, începe sã se teamã ca nu cumva an-
glo-francezii sã izbuteascã sã organizeze baze militare în þãrile scandinave ºi de
acolo sã creeze un nou front împotriva ei. Aceastã teamã de un nou front, e una
din cele mai mari griji ale Germaniei. Din cauza ei, nemþii îºi accentueazã acum
politica în favoarea ruºilor ºi îi vor ajuta împotriva Finlandei. Vor trimite
tehnicieni ºi ofiþeri sã înveþe pe mujici cum sã facã rãzboiul... Vai de Finlanda în
cazul acesta!

_____

În mesajul sãu cãtre poporul bulgãresc, Kosseivanov a declarat odatã mai
mult, categoric, cã Bulgaria nu va intra în rãzboi ºi cã înþelege sã-ºi realizeze
revendicãrile prin pace ºi negocieri prieteneºti. Bulgaria nu se va amesteca în
actualul rãzboi (pânã va ºti de ce parte va cade victoria!!).

_____

A murit ardeleanul Victor Deleu. E primul ardelean pe care l-am auzit
vorbind, în 1917, la Iaºi, de pe piedestalul statuii lui Cuza, în piaþa Unirii. Venise
cu voluntarii ardeleni, din Rusia, era în uniformã ºi a vorbit frumos. Tânãrul ofi-
þer, atât de talentat ºi plin de avânt, ne-a încântat ºi l-am crezut om de mare viitor
politic. Cine vorbea pe atunci de un Mihai Popovici, de un Sever Dan, de un
Sever Bocu ºi de atâþia alþii care au ajuns miniºtri! Toatã lumea vorbea numai de
Deleu. Deleu n-a ajuns însã la nimic, ºi iatã cã a ºi murit...

_____

Dunãrea a îngheþat de tot (azi termometrul aratã –10°) ºi navigaþia s-a închis.
Bucuria nemþilor... cãci va trebui sã-ºi mai strângã cureaua cu vreo douã gãuri...

_____

Americanii au protestat energic la Londra împotriva vizitãrii ºi confiscãrii
curierilor americani destinaþi Germaniei, pe vasele neutre ºi chiar americane.
Totuºi englezii par a nu voi sã revinã asupra mãsurii pe care se mãrginesc sã o
explice.

Se pare cã concediul ambasadorului englez la Moscova va fi mai lung.Amba-
sadorul se aflã la Londra ºi nu se va înapoia la post pânã ce raporturile dintre
Anglia ºi Soviete nu vor fi clarificate. ªi poate sã se clarifice raporturile dintre
ambele þãri în aºa mod, încât dl. ambasador sã nu se mai înapoieze deloc la post.
Sã dea Dumnezeu!

_____

4 ianuarie. Un nou cutremur a umplut de groazã Asia Micã. De data asta epi-
centrul a fost la Yozgat, ceva mai la vest ca prima datã. Victime omeneºti au fost
mai puþine dar case dãrâmate destule.

Inundaþiile din partea apuseanã a Anatoliei fac de asemenea ravagii mari.
Numai râul Sakaria a luat mai bine de 5 000 de case lãsând oamenii fãrã adãpost.

O adevãratã catastrofã naþionalã. Ruºii ºi nemþii trebuie sã se bucure...
_____
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Mesajul cu care Roosevelt a deschis noua sesiune a Congresului e de fru-
moasã þinutã ºi interesant. Roosevelt afirmã cã nimeni în America nu vrea sã
bage un soldat în rãzboi, dar dacã America nu vrea sã se lase târâtã în rãzboi, ea
nu se poate dezinteresa de el ºi trebuie sã facã toate eforturile pentru restabilirea
pãcii. Economicul tuturor þãrilor se aflã în stare de strictã interdependenþã ºi
ruina unora atrage dupã dânsa adânci tulburãri în domeniul celorlalþi. Roosevelt
a încheiat arãtând ce a fãcut de la izbucnirea rãzboiului pânã azi. Mesajul lui
Roosevelt a avut succes ºi a fost bine primit de majoritãþile Congresului.

_____

Agenþia „Stefani“ explicã pentru ce ambasadorul italian Rosso a fost reche-
mat de la Moscova ºi pus în concediu. Mãsura a fost luatã ca rãspuns la plecarea
noului ambasador sovietic Gorelkine, care, sosit la Roma cu scrisorile sale de
acreditare, a plecat cu ele, fãrã sã le mai prezinte, în urma manifestãrilor antiso-
vietice italiene.

Chestiunea Finlandei provoacã mare nervozitate la Berlin, unde lumea ca
ºi cercurile oficiale se gãsesc între imoldurile sufleteºti naturale, favorabile
Finlandei, ºi datoria politicã care împinge spre Rusia aliatã. Tendinþa generalã e
ca chestiunea sã fie pusã pe alt teren. Nemþii spun cã oriunde se va ivi un soldat
englez sau francez, acolo e inamicul împotriva cãruia Germania va lupta. Atitu-
dinea Reichului faþã de Finlanda va depinde prin urmare de ajutorul pe care îl va
primi din partea anglo-francezilor. Pânã acum Germania n-ar fi intervenit în con-
flictul ruso-finlandez...

_____

Ger mare în toatã þara. Termometrul variazã între –10° (Bucureºti) ºi –20°.
O sumã de nenorociþi au fost gãsiþi îngheþaþi. N-am avut aºa frig de mai mulþi
ani.

_____

Toate nenorocirile dau peste Manolescu-Strunga, care atâþia ani a abuzat de
noroc. Dupã ce a fost pus la domiciliu forþat, dupã ce — iertat — a fost exoflisit
totuºi de F.R.N., iatã cã i s-au aprins ºi bãile de la Strunga... Or fi fost asigurate
— observa un rãu-voitor...

A ars ºi vechiul schit de la Peºterea Ialomicioarei, o duioasã amintire pentru
toþi clienþii Sinaiei, care s-au plimbat pe acolo. Cu frigul acesta cumplit se înte-
þesc ºi focurile.

_____

Vãzut ieri pe Urdãreanu într-o chestiune privitoare la interesele Jockey-Clu-
bului ºi cu acest prilej am vorbit ºi ceva politicã. Recunoaºte cã lucrurile nu
merg, regretã mult plecarea mea (se face) ºi m-a întrebat cum s-ar putea ameliora
lucrurile. I-am spus rãspicat cã atât timp cât vor fi douã Guverne, nimic nu va
merge. Regele sã-ºi ia toate rãspunderile dictaturii. Sã suprime postul de prim-
ministru. Sã fie el ºi Rege, ºi prim-ministru ºi ºef al F.R.N.-ului. Sã întruneascã
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o datã pe sãptãmânã pe miniºtrii ºi sã le dea instrucþiuni pentru coordonarea
lucrãrilor. Sã-ºi numeascã unul, doi, trei secretari generali — doi sau trei urdã-
reni, dacã unul nu ajunge — dar sã renunþe la un aºa-zis ºef de Guvern, care nu
poate face nimic, între miniºtri care nu-l ascultã ºi Rege care îi calcã atribuþiile.
Dacã Regele vrea sã aibã un locþiitor, pentru zilele de guturai, sã numeascã un
vicepreºedinte în persoana celui mai vechi ministru sau a altui caraghios.
Urdãreanu mi-a spus cã va raporta Regelui sfaturile mele ºi cã e sigur cã au
sã-i placã. M-a întrebat dacã Constituþia nu s-ar opune la o asemenea procedurã.
I-am rãspuns cã întru nimic.

Dar un lucru nu i l-am spus: cã dictaturã pentru gheºeftari, nu se poate...
_____

Eu am pãrãsit desigur „puterea“ fiindcã nu aveam nici una ºi fiindcã douã
Guverne, din care unul pe deasupra mea, nu-mi conveneau. Dar nu încape îndo-
ialã cã ºi Regele a fost încântat sã scape de mine. M-am întrebat multã vreme de
ce. Astãzi sunt convins cã „lipsa de fluid“ între mine ºi Suveran era datoratã
faptului cã simþea în mine un adversar ocult al tuturor gheºefturilor ºi porcãriilor
pe care Camarila le pune la cale în folosul material al Majestãþii Sale...

_____

5 ianuarie. Fost ieri la cinematograf ºi m-a impresionat „jurnalul“. Pe rând:
atac ºi bombardamente japoneze în China; exerciþii de tir, de bombardament ºi
de apãrare antiaerianã în Statele Unite; bombardamente la Helsinki ºi în
Finlanda; exerciþii de tir antiaerian pe coasta germanã a Mãrii de Nord... Un in-
fern! A înnebunit lumea întreagã; o boalã de distrugere a nãpãdit peste toate po-
poarele — cum o sã ieºim din aceastã stare de lucruri?

Când mã gândesc la viaþa liniºtitã pe care am dus-o pânã la vârsta de 44 ani
(1914) nu-mi vine sã cred cã tot eu am trãit acele fericite vremuri; îmi pare
cã-mi aduc aminte viaþa altuia, trãitã de mult, de veacuri... Cât conta viaþa unui
om pe timpurile acelea!

_____

Csáky plecat în concediu în Italia va întâlni pe Ciano pentru un schimb de
vederi. Dupã câte se afirmã din Roma, politica ungarã e de perfect acord în acest
moment cu cea italianã: statu-quo în întreg Bazinul dunãrean.

_____

Din Finlanda veºtile sunt tot bune ºi reiese din ele cã armata ruseascã nu face
cinci parale. Un batalion sovietic s-a predat finlandezilor, în întregime, dupã ce
ºi-a ucis toþi ofiþerii. Aviaþia ruseascã e slabã, pe când cea finlandezã lucreazã cu
efect împotriva trupelor inamice.

_____

Miss Unity Mitford, fiica lordului Neaddesdale ºi amorezã dezamãgitã a
Führerului s-a înapoiat în Anglia dupã ce s-a vindecat. Îndatã dupã intrarea nem-
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þilor în Polonia miss Unity a încercat sã se sinucidã, dar n-a murit. Acum i s-a
vindecat rana, dar tot þicnitã a rãmas.

_____

În Germania s-a creat „conducerea supremã a întregii Economii de Rãzboi“
ºi s-a încredinþat lui Göring. Pânã aci, îndrumarea economicã militarã era dis-
tinctã de cea civilã. Amândouã îndrumãrile s-au reunit acum în mâinile lui
Göring, care avea deja conducerea pãrþii civile ºi executarea planului de patru
ani. Göring va fi ajutat de vechiul sãu colaborator Koerner ºi de generalul Thomas,
specialist în aprovizionãrile militare. Dr. Funk va rãmâne ministrul Economiei ºi
Guvernatorul Reichsbank-ului, ºi va înlocui pe Göring în caz de absenþã. Minis-
terul Economiei, ca ºi Banca, vor fi mai departe organe de execuþie.

Aceastã generalizare a acþiunii lui Göring în materie economicã e o nouã
dovadã a greutãþilor în faþa cãrora se aflã Germania.

_____

Gerul s-a muiat, termometrul s-a urcat la 5–6 grade sub zero. La noi, în
Oltenia, zãpada e de 40–50 centimetri, în Muntenia mai micã ºi în Moldova nu
e aproape deloc. Gerul a fãcut multe victime — de n-ar mai veni iar...

_____

S-a rãspândit vestea cã von Papen va fi rechemat de la Ankara ºi numit la
Roma. De la Ankara se telegrafiazã cã nu se ºtie nimic despre aºa ceva.

_____

Inundaþiile Guada Iguivirului au ajuns în provincia Sevilla la catastrofã. Sute
de case au fost distruse, oameni ºi vite înecaþi. ªi Mansanarezul a ieºit din albie
ºi a produs mari stricãciuni în împrejurimile Madridului.

_____

Olcovski, vulpoi bãtrân, îmi face confidenþe politice. ªtie el, cã Guvernul
Tãtãrescu nu va mai þine mult. „De ce“? — întreb eu — „Fiindcã Iamandi e ne-
rãbdãtor“ — rãspunde Olcovski... În realitate Iamandi n-are nici o trecere —
nerãbdãtor poate cã e Regele, care cu un Iamandi poate sã-ºi facã toate mendrele,
ºi pe acelea pe care nici chiar un Tãtãrescu nu i le poate satisface. Pânã acum
Regele nu îndrãzneºte sã-ºi batã joc de opinia publicã pânã la gradul unui
Iamandi — dar poate cã formula mea, cu un simplu vicepreºedinte, sã-l ajute...

_____

Caragea, consulul nostru general la Berlin, e în concediu la Bucureºti ºi
povesteºte prãpãd, din Germania. Privaþiunile au ajuns la extrem, lumea suferã
nespus ºi e ahtiatã de pace. Popularitatea lui Hitler e redusã la nimic, dar în
patriotismul lor, ca sã scape þara de dezastrul unei înfrângeri totale, nemþii se
strâng totuºi în jurul lui. Caragea povesteºte cã în ultima conversaþie pe care
Hitler a avut-o cu Burckhardt, comisarul S.D.N.-ului la Danzig, înainte de a
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ataca Polonia, acesta a prevenit pe Führer cã anexarea Danzigului la Reich ar
însemna nu numai ruina oraºului care nu trãia decât din comerþul cu Polonia —
dar ºi rãzboi imediat, cu aceastã þarã. Hitler a râs ºi deodatã un þipãt strident a
ieºit din gura lui ºi s-a aruncat ca un nebun asupra feresterei ºi a început sã muºte
perdelele... Burckhardt privea înmãrmurit. Dupã câteva secunde Führerul s-a
calmat, a revenit la masã ºi a reluat conversaþia... La ieºire, secretarii lui Hitler
l-au întrebat pe Burckhardt dacã a fost mulþumit de audienþã. Burckhardt a po-
vestit tot ce s-a întâmplat ºi unul din aghiotanþi a murmurat: „Pentru prima datã
n-a prevãzut...“ — ºi a tãcut. Din aceste cuvinte Burckhardt a tras concluzia cã
Führerul suferã de atacuri epiliptoide, dar cã le presimte ºi evitã sã vadã lumea
în momentele de crizã. S-a povestit ºi dupã întrevederea cu Chamberlain în sep-
tembrie 1938 la Berchtesgaden, cã Hitler ar fi avut un asemenea acces, dar atunci
s-a aruncat pe canapea ºi a muºcat perna în loc de perdele ºi Chamberlain a
crezut cã face teatru ºi a blamat o atitudine care nu era demnã de un gentleman...

De la un epileptic la un nebun deosebirea nu e mare — ºi acum putem pricepe
mai bine multe din câte s-au întâmplat...

_____

Se spune cã englezii trimit avioane peste Germania ºi aruncã cartele de ali-
mente ºi de efecte perfect falsificate, încurcând astfel toate socotelile „econo-
milor“ germani! Încã o formã bizarã a rãzboiului actual: rãzboiul cu cartelele!

_____

6 ianuarie. Boboteazã cu ploaie! Termometrul aratã circa 0 grade. Cerul po-
somorât, parcã ar fi suflet de muscal, dar mai bine aºa decât gerul de acum
câteva zile...

_____

Demisie neaºteptatã a lui Hore Belisha din Guvernul englez. Belisha era mi-
nistru de rãzboi din 1937. Telegramele sosite nu lasã sã se întrevadã încã cauza
acestei demisii. Belisha ºi Chamberlain au schimbat scrisori prin care declarã cã
nici un dezacord n-a existat între ei. Atunci de ce s-au despãrþit? Pentru Anglia,
pentru prestigiul ei, prezenþa unui ovrei în fruntea Apãrãrii Naþionale era re-
gretabilã. Din acest punct de vedere demisia lui Hore Belisha e binevenitã. În
locul lui a fost numit sir Oliver Stanley, ministrul Comerþului, iar în locul aces-
tuia a fost numit sir Andrew Duncan, un mare industriaº din afarã de parlament.
ªi titularul de la Ministerul Informaþiilor a fost schimbat: în locul lordului Mac
Millan a fost numit dl John Reith.

_____

Csáky a ajuns la Veneþia. Ciano — grãsunul a pornit din Roma asearã ca sã-l
întâlneascã. Presa strãinã, dar mai ales cea italianã fac o gãlãgie de nepriceput în
jurul acestei întrevederi: S-ar crede cã Ungaria e împãrãþia ruseascã, de pe vre-
muri. ªi Ungaria ºi Italia cred cã pot înlocui adevãrata putere prin zgomot...

_____
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Finlandezii au pãtruns pe teritoriul rusesc ºi luptele au loc acum la 25 de
kilometri de graniþã. Linia Murmanskului a fost distrusã în mai multe locuri —
ºtirea se confirmã oficial — aºa încât transportul trupelor sovietice spre Nord ºi
aprovizionarea, sunt compromise. Toate atacurile ruseºti, din zilele trecute au
fost respinse.

Dupã informaþii din izvor finlandez, noul comandant al trupelor sovietice,
Gregori Stern n-ar fi ovrei, ci finlandez. Numele lui adevãrat ar fi Georg Mattson
ºi s-ar fi nãscut în Marienhann în insula Aaland. Pãrinþii lui trãiau în Finlanda
pânã acum câþiva ani ºi erau cultivatori înstãriþi. Încã un renegat...

_____

Noi cutremure foarte uºoare au fost resimþite înAnatolia, fãrã sã producã stri-
cãciuni. În acelaºi timp au fost înregistrate uºoare zguduituri ºi la noi în þarã, în
judeþul Muscel.

_____

Restricþiile populaþiei civile în Germania sunt groaznice. Pânã ºi merele au
ajuns la cartelã, 4 pe sãptãmânã de om. Untul, 63 de grame pe sãptãmânã, pentru
mâncat ºi gãtit. Cafea, ceai, cacao — ioc. Dimineaþa se recomandã „Deutscher
Thee“ (ceai nemþesc), un fel de amestec de izmã, de trifoi ºi alte ierburi — o
oroare. Peºte aproape deloc. Ouã, 60 pe lunã, din care de obicei 58 sunt stricate
ºi trebuie aruncate.

Chiar cu cartelã, femeile trebuie sã facã coadã ceasuri întregi. Toatã lumea
blestemã... în gând!

Kronprinþul a fost aclamat la Potsdam. A doua zi primarul oraºului „a dispã-
rut“ — iar Prinþul a primit ordin sã nu mai iasã din casã...

_____

8 ianuarie. Colocontronsis a luat obiceiul sã ne pãrãseascã de fiecare sãrbã-
toare. De Crãciun s-a dus la Oradea ºi la Cluj, de Anul Nou la Constanþa, alaltã-
ieri, de Boboteazã s-a dus la Chiºinãu. Platitudinea comentariilor gazetãreºti cu
privire la aceste eroice etape e în scãdere. Se vede cã urletele mele dupã
plimbarea la Oradea ºi Cluj au avut efect. Mã întreb totuºi cine poate fi salahorul
de la „Universul“ care scrie: „Ostaºii înºurubaþi pe glie“ (mai întâi, onorabile, se
zice însurupaþi nu înºurubaþi!) ºi „se aud puternice armonii de alarmã!“ (la
sosirea Regelui) — ca sã nu citez decât douã perle.

Lãsând la o parte latura de vicleim a acestor deplasãri, orice om de bun simþ
nu poate decât sã aprobe intenþia Regelui ca ºi cuvântãrile pe care le þine. Au fost
toate bune — ultima la Chiºinãu excelentã. Prezenþa Regelui în Basarabia, afir-
marea energicã ºi solemnã a drepturilor noastre, consensul tuturor minoritãþilor
prin glasul reprezentanþilor lor — au trebuit sã contribuie toate la liniºtirea
spiritelor peste Prut, alarmate prin toate câte s-au întâmplat în ultimele luni — ºi
sã dea de gândit muscalilor. Dacã nu sunt mulþumiþi cu rahatul pe care-l mãnâncã
la graniþa finlandezã, sã pofteascã pe Nistru...

_____
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A murit ieri-searã Trancu-Iaºi. Despre dânsul am spus odatã cã e singura
broascã care a izbutit sã se umfle cât un bou. Dar o boalã nãpraznicã îl slãbise
în ultima vreme de nu mai era de recunoscut. Armean simpatic — lucru rar —
Trancu-Iaºi, cu toate micile lui cusururi, era un om cumsecade ºi n-avea decât
prieteni. Dumnezeu îl crease contabil ºi eu ministru în 1920. A fost cel dintâi
ministru al Muncii. „Ca fost prim-ministru... al Muncii“ — avea obiceiul sã
spunã el în zilele de specialã umflãturã...

Sã-l ierte Dumnezeu ºi sã-i fie þãrâna uºoarã.
_____

Motivele demisiei lui Hore Belisha n-au fost încã date în vileag ºi chiar la
Londra se discutã asupra lor. Pare cã nu sunt de ordin politic. Belisha a declarat
cã le va expune în faþa Parlamentului.

_____

În jurul întrevederii Csáky–Ciano de la Veneþia, presa internaþionalã ºi diferi-
tele posturi de Radio fac mare zgomot. Intrã în metodele ungureºti ca ºi în cele
italiene sã zãpãceascã opinia publicã prin declaraþii ºi comentarii ca sã înºele
lumea ºi sã o facã sã creadã în puterea fiecãruia din aceste state mediocre. Se
pare cã subiectul conversaþiei, de astã datã, a fost pe lângã apropierea maghiaro-
iugoslavã, o împãcare între unguri ºi noi. Pericolul comunist ºi poziþia luatã de
Italia împotriva Moscovei, a împins pe Ciano sã netezeascã calea între
Budapesta ºi Bucureºti. Noi dorim ca încercarea italienilor sã reuºeascã, dar sã
nu-ºi închipuie cã ei sunt arbitrii lumii. La Radio de la Roma s-a anunþat cã d.d.
Ciano ºi Csáky discutã la Veneþia „Fruntariile României“ — Sã ne ierte: frunta-
riile României nu depind nici de dl Ciano, nici de dl Csáky, nici de amândoi
împreunã.

Din Finlanda tot ºtiri bune. Pe tot lungul frontului lor, finlandezii sunt stãpâni
pe situaþie ºi împing operaþii cu forþe uºoare ºi rapide pe teritoriul sovietic. Un
general finlandez, din regiunea Petsamo, a fost dovedit spion — s-au gãsit asu-
pra lui bani ºi documente ruseºti — ºi imediat împuºcat...

_____

Regele a decorat pe Ottescu (Nicu) cu Mare Cordon al Coroanei României.
Pe lângã aceastã ºtire, Ottescu îmi mai aduce una buimãcitoare: Titulescu a
înnebunit de-a binelea ºi a fost internat. ªtirea o þine de la Ionel Christu nepotul
lui Titulescu. Acesta a vizitat pe Titulescu luna trecutã, cu prilejul mergerii sale
în Italia ºi a fost impresionat de starea în care a gãsit pe fostul mare om. O stare
de beatitudine, o stare de prostraþie extraordinarã! Loquacele om de odinioarã nu
mai putea lega douã vorbe...

_____

9 ianuarie, marþi. O telegramã laconicã din Paris anunþã cã Daladier ºi-a
frânt piciorul. Nici un amãnunt afarã de unul: cã primul ministru nu ºi-a întrerupt
ocupaþiile...

_____
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În Statele Unite s-a votat un nou credit de 1 300 000 000 dolari (vreo 400 de
miliarde lei!!!) pentru sporirea marinei de rãzboi. Noi de când ne înarmãm pe
capete, de 2–3 ani, am cheltuit cu totul mai puþin de 50 de miliarde! Vai de
sãrãcia noastrã.

_____

Aºa-zisa libertate valutarã organizatã de Bujoiu a dus lira englezã la 2 000 lei
ºi dolarul american la 600 lei (cursurile de azi). Napoleonul de aur se vinde cu
4 000 lei...

_____

Ziarele de azi aduc vestea unei mari victorii finlandeze. La Suomisalmi,
sovieticii au fost complect învinºi, au pierdut o divizie întreagã, 102 tunuri ºi 42
de tancuri... Pe toate celelalte pãrþi ale frontului ruºii au fost respinºi cu pagube.

_____

Germania a oprit tranzitul de arme ºi avioane italiene destinate Finlandei,
probabil dupã cererea Moscovei... Reichul declarã cã a adoptat în conflictul
ruso-finlandez o atitudine „de strictã neutralitate“. Oprirea transporturilor ita-
liene ºi chiar sechestrarea unora din ele au fãcut cel mai prost efect la Roma ºi
la Milano. Cã raporturile dintre Reich ºi Italia se rãcesc din ce în ce, o mai dove-
deºte ºi faptul cã întâlnirea de la Veneþia dintre Ciano ºi Csáky, în jurul cãreia
italienii fac atâta zgomot, a trecut aproape nebãgatã în seamã în presa germanã.
Fãrã sã se dea acestei întrevederi o importanþã mai mare decât are, nu e mai puþin
adevãrat cã de pe urma ei rezultã o dorinþã de pace din sud-estul european, clar
exprimatã — ºi cã, ca atare, ea n-ar fi trebuit sã lase pe nemþi indiferenþi. Dar
s-a cam strâmbat faimoasa „Axã de oþel“.

_____

Opinia publicã începe sã cearã în Franþa din ce în ce mai mult ruptura
relaþiilor diplomatice cu Rusia. De-ar putea ajunge chiar la rãzboi... Am fi scã-
paþi!

_____

În Londra se discutã încã în jurul demisiei lui Belisha ºi nu se cunosc încã
cauzele exacte ale acestei demisii. Dupã gazetarii englezi din Bucureºti, aceste
cauze nu sunt de ordin politic. Plecarea lui H. Belisha ar fi fost determinatã de
neînþelegeri de ordin organic cu generalii mai vechi, care n-au aprobat toate re-
formele ministrului de Rãzboi. Unii din aceºti gazetari se întreabã dacã remanie-
rea Cabinetului englez nu înseamnã un avans fãcut Germaniei pe calea pãcii,
oricât de neinverosimil ar pãrea lucrul. Într-adevãr, nemþii au declarat cã nu vor
sta de vorbã cu englezii, pentru pace, cât timp un ovrei va fi în fruntea armatelor
britanice — iar pe de altã parte, atât sir Oliver Stanley, care a înlocuit pe Belisha,
cât ºi John Reith, noul ministru al Propagandei sunt foºti germanofili notorii.
John Reith avea portretul lui Hitler deasupra biroului sãu ºi încã azi vorbeºte cu
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respect de Führer... ªi când te gândeºti cã pânã ieri acest domn John Reith
era preºedintele B.B.C.1 (British Broadcasting Company — o federaþie se-
mioficialã a tuturor întreprinderilor de radioemisiune, cu industriile lor anexe,
din Anglia), ºi cã azi e ministrul Propagandei Imperiului... Nu numai la noi sunt
toate anapoda!

_____

Se anunþã inundaþii dezastruoase nu numai în Anatolia — dar ºi în Spania ºi
Portugalia. Tagele, ca ºi Guadalquivirul au înecat nenumãrate localitãþi. Pagube
mari ºi victime omeneºti. Cu tot gerul, care de ieri s-a înteþit din nou, ºi la noi a
început Dunãrea sã facã mici farse ºi sã se reverse — tocmai din cauza sloiurilor
ca împiedicã apele sã curgã spre Mare.

_____

De la Externe, aflu cã starea lui Titulescu ar fi disperatã. Interpretând medical
ºtirile primite, am impresia cã e mai mult vorba de un delir decât de demenþã.
Între altele, Titulescu nu mai vrea sã-ºi vadã nevasta. A fugit de la hotel Subreta
(St. Moritz) cu un medic, în alt hotel. Gurãnescu telefoneazã de la Berna cã me-
dicii de la „Saint Moritz“ cred într-un deznodãmânt fatal repede, în 10–15 zile.
Dacã aceste ºtiri se confirmã, nu poate fi vorba decât despre o carenþã complectã
a funcþiilor glandulare, cu intoxicaþii consecutive ale centrilor nervoºi. Sãracul
Titulescu! Pânã acum n-a fost internat, nici mãcar într-un sanatoriu. Azi-dimi-
neaþã a plecat Christu (Ionel) la Saint Moritz.

_____

Gafencu mã pune la curent cu rezultatele misiunii lui Victor Antonescu la
Roma. Antonescu a fost trimis ca sã pipãie pulsul ºi sã obþinã informaþii precise
— dacã se putea — cu privire la atitudinea Italiei faþã de Rusia, faþã de noi, faþã
de Balcani.

Misiunea lui Antonescu a fost foarte secretã, nu suntem mai mult de doi sau
trei la curent cu ea. La Roma, conform instrucþiunilor primite, Antonescu s-a dat
drept un turist, un turist de vazã bineînþeles, fost ministru de Externe ºi a cerut
sã vadã pe Ciano în dorinþa — a spus el — de a duce ceva informaþii Guvernului
ºi Regelui sãu.

Ciano l-a primit ºi Antonescu l-a întrebat, faþã de repetatele declaraþii ale
Italiei, cã se va interesa de afacerile din Balcani, care sunt formele sub care Italia
plãnuieºte sã concretizeze acest interes. Dacã Rusia ne va ataca, ne va da Italia
ajutor? Va contribui dânsa în acest caz, ca sã ne asigure pacea pe celelalte graniþe
ºi sã împiedice sã fim atacaþi pe la spate? Ciano a mãrturisit cã nu poate rãspunde
în mod precis la aceste întrebãri pânã nu vorbeºte cu Ducele...

Dupã 3 zile a chemat pe Antonescu ºi i-a spus cã e autorizat sã-i facã urmã-
toarele declaraþii:

1) Dacã România ar fi atacatã de Rusia, poate conta pe tot sprijinul Italiei.
Ceea ce Italia a fãcut în Spania împotriva bolºevismului nu e nimic pe lângã ce
e hotãrâtã sã facã în România, România fiind ultimul zãgaz de oprire al bolºevis-
mului în Europa. Armament, aviaþie, voluntari — ne va da de toate.
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2) Sã nu avem nici o teamã de un atac pe la spate. Italia ne garanteazã cã nu
va avea loc. Prin atac pe la spate se înþelege Ungaria — cãci de Bulgaria are grijã
Turcia.

Ciano a adãugat cã ne recomandã sã fim cât se poate de dârji faþã de Rusia ºi
a repetat încã o datã sã fim siguri de concursul Italiei. Guvernul italian, foarte
bine informat, îºi dã seama cã România e punctul de rezistenþã împotriva comu-
nismului sovietic, cã e singurul stat necontaminat de bolºevism ºi cã dispune de
forþe suficiente — dacã este ajutat — ca sã reziste armatei roºii. Despre aceasta
Ciano a dat informaþiile cele mai deplorabile ºi a înmânat lui Antonescu un me-
moriu militar, asupra situaþiei armatelor sovietice, ca sã fie remis Regelui nostru.

Ciano ne sfãtuieºte sã nu ne aruncãm în braþele Germaniei „care e prea tare“
(o — ironie!) ºi ne-ar putea înãbuºi.

Gafencu crede cã vom începe sã primim armament italian chiar din primã-
vara asta...

Regele a fost atât de încântat de declaraþiile lui Ciano încât l-a invitat la
Bucureºti... Gafencu socoteºte cã s-a cam grãbit, dar tot ce a putut obþine de la
Rege a fost sã nu...
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