
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

Joi, 27 iunie. Vãzut ieri pe Tãtãrescu. Face în pantaloni. Se teme cã acum,
cât mai sunt încã nemþii prinºi în Occident, în Anglia, vor veni ºi ruºii, ºi ungurii
ºi bulgarii cu „notele lor“. Se teme mai puþin de unguri pe care îi þin nemþii în
mânã, dar mai ales de ruºi... care au ºi început sã zboare deasupra teritoriului
nostru. Au trecut ºi peste Cernãuþi, ºi s-a tras asupra lor.. Nemþii sunt foarte
rezervaþi ºi Fabricius ar fi recomandat multã prudenþã ºi „înþelegere“ cu ruºii, pe
orice preþ, cãci acum Germania nu poate nimic, dar cã mai târziu va putea în-
drepta lucrurile...
Am arãtat lui Tãtãrescu cã nu împãrtãºesc temerile lui ºi cã declaraþiile lui

Fabricius mã mirã cãci nu corespund informaþiilor mele; temerile: ungurii ºi
bulgarii nu ne vor ataca nici nu ne vor felicita fãrã învoirea Germaniei ºi a Italiei;
ruºii fac ºi ei în pantaloni faþã de germani, fiindcã ºtiu cã Germania poate oricând
îndrepta o sutã de divizii împotriva lor aºa încât zborurile peste teritoriul nostru
se explicã prin grija de a ºti dacã au sosit nemþii la noi1.
Declaraþiile: Fabricius spune una lui Tãtãrescu ºi alta mie. Din câte mi-a spus

el mie, din câte mi-a spus ºi Neubacher ºi din comunicãrile fãcute de Gerstenberg
lui Cecropid rezultã cã dimpotrivã nemþii nu vor sã ne apropiem de ruºi ºi sã ne
înþelegem cu ei — ºi mai rezultã cã, în caz de pericol o armatã germanã sufi-
cientã ca sã bage pe ruºi în draci, e disponibilã. Am adãugat — ºi atât mi-am
permis în direcþia punctului nevralgic al politicii noastre, în acest moment — cã
probabil nemþii vorbesc cu fiecare dupã încrederea ce le inspirã interlocutorul
lor.
Tãtãrescu a sãrit pe ocazie ca sã-mi declare cã are toatã încrederea nemþilor,

cã are cele mai bune relaþii cu ei, cã le-a propus o alianþã intimã ºi definitivã pe
baza unui memoriu în care a invocat toate argumentele istorice începând cu
1884... „ªi ce þi-au rãspuns?“ — l-am întrebat eu. „Nimic, încã...“ mi-a rãspuns
cu naivitate uºurat Guþã...
Din politica externã am trecut la cea internã. Am fost amândoi de acord cã

F.R.N.-ul dãduse faliment, cã ideea mea iniþialã cu Regele în frunte fusese cea
bunã, cã o simplã înlocuire a lui Vaida prin Rege nu era posibilã ºi cã pentru ºefia
Suveranului, trebuia o formulã nouã. Am fost asemenea de acord cã persoana lui
Urdãreanu nu putea fi discutatã: de vreme ce se recurgea la Vodã, era natural ca
acesta sã-ºi ia ca ajutor pe cine vrea el, pe omul sãu de încredere. Cã ar fi fost
mai bine ca Ernest sã nu facã pe Napoleon, e altã chestiune asupra cãreia am fost
iar de acord. Asupra celui de-al treilea punct esenþial al schimbãrilor politice din



sãptãmâna trecutã, asupra cucuþarei Gãrzii de Fier în capul bucatelor n-am mai
fost de acord. Eu am lãmurit cã învierea Gãrzii e o mare greºalã, pe care nu o cer
nici nemþii. Aceºtia cer numai un lucru: ca simpatizanþii lor din prima orã sã nu
mai fie împuºcaþi,— dar de acolo pânã la pupãturi, e o distanþã!
Tãtãrescu a pretins cã mai bine era ca acest curent viu, orice s-ar zice, sã fie

canalizat de Rege. Am replicat cã toþi oamenii aceºtia veneau sã se alãture de
Rege fãrã nici o sinceritate, ºi numai ca sã se poatã miºca ºi sã poatã lovi în
liniºte. „Cum vrei sã cred eu — am conchis — în sinceritatea unui Ion Zelea
Codreanu în fruntea pocãiþilor, când ºtie cã Regele i-a ucis doi fii?“
Tãtãrescu pretinde cã nu se va da un rol prea important gardiºtilor. Poate un

subsecretariat sau douã, în caz de remaniere, poate pe ici pe colea o prefecturã.
Despre dizolvarea corpurilor legiuitoare (!) nu e vorbã...
Cum aflasem de dimineaþã cã Mihalache ºi dl Lupu se solidarizeazã cu Maniu

ºi nu intrã în Partidul Naþiunii am întrebat pe dl prim-ministru cum rãmâne cu dl
consilier Regal Jean Mihalache, de douã ori rãzvrãtit, ºi împotriva partidului
unic, ºi împotriva Senatului, cu care e în proces... Tãtãrescu mi-a adus atunci la
cunoºtinþã cã Mihalache îºi dãduse demisia din sarcina de consilier Regal2...
Am mai fost de acord cu Tãtãrescu cã prea s-a mers cu ovreii în reglementa-

rea admiterii în noul partid. Nimic ºi nimeni nu cerea în þara noastrã crearea a
douã categorii de cetãþeni, pe care nici constituþia nu le încuviinþeazã. Decretele
trebuie astfel interpretate: ovreii nu vor putea face parte din consiliile de admi-
nistraþie ºi din comitetele de direcþiune ale colegiilor sau corpurilor constituite. Vor
putea fi împiegaþi ºi chiar directori de întreprinderi ºi exercita profesiile liberale...
Dupã ce am pus mai mult sau mai puþin þara la cale, Tãtãrescu mã întreabã

dacã aº primi sã intru într-un Guvern lãrgit, prezidat de oricine (eufemism ca sã
nu spunã cã de el) Guvern menit sã acopere rãspunderea Regalã, care nu trebuie
lãsatã sã se expunã singurã furtunilor ce pot sã vinã, cãci el, Tãtãrescu nu crede
cã vom putea scãpa fãrã sacrificii, acolo unde chiar argumentele etnice sunt îm-
potriva noastrã... Aceasta era chestiunea pe care voia sã mi-o punã, când mi-a
cerut la Clubul Miliardarilor sã mã vadã peste 3 zile.
Am rãspuns foarte simplu cã n-am nici o ambiþie de Guvern, cã doresc sã

rãmân ce sunt, dar cã n-aº putea refuza concursul meu — fie ºi într-un loc de
prefect — dacã acest concurs ar fi menit sã aducã un cât de mic folos þãrii mele...
Mulþumit Tãtãrescu a întrebat: „Nu pleci din Bucureºti zilele acestea? — „Nu“.
Dupã Tãtãrescu am vãzut pe Cancicov. Nu pricepea nimic (deºi e un prieten

al lui Urdãreanu) din toatã bulversarea politicã din zilele trecute. Considera mai
ales pactul cu Garda de Fier ca o mare greºealã. Despre Tãtãrescu mi-a spus cã
minte de câte ori deschide gura. Guvernul nu mai are nici o autoritate, nici chiar
asupra funcþionarilor din ministere. E anarhie peste tot. Cancicov mi-a dat o
dovadã despre aceastã anarhie cuvântarea radiodifuzatã þinutã chiar ieri de dl dr
Simionescu, preºeditele „generaþiunii naþionaliste din 1922“ (!!), abia contopit în
Partidul Naþiuni ºi al Majestãþii Sale, care a urlat 20 de minute cerând plecarea
imediatã a Guvernului de epave ale trecutului ºi înlocuirea lui prin „aºii“ naþiona-
lismului integral. „Plecaþi, cãci a venit rândul nostru!“ Iatã lozinca acestor domni,
difuzatã pe socoteala Statului!
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În ce priveºte „orientãrile pentru vremuri excepþionale“ pe care le elaboreazã
Consiliul Superior Economic, m-am pus repede de acord cu ministrul Economiei
Naþionale...

______

Agenþia Reuter anunþã dã d.d. Herriot Leon Blum ºi Paul Boncour sunt în
Anglia. Despre Blum se spusese cã fugise în America.

_____

Hoover a þinut o mare cuvântare la Congresul Partidului Republican, în care
a declarat cã Aliaþii, în speþã Anglia, trebuie ajutaþi materialmente de Statele
Unite, cât se poate mai intens — dar fãrã a compromite America în rãzboi.
Candidatura lui Hoover a fãcut mari progrese — iar ºansele lui Roosevelt

sunt în scãdere. Repercuþia dezastrelor asupra celui care, orice s-ar zice, a încu-
rajat rãzboiul prin atitudinea sa publicã...

_____

Repatrierea polonezilor de la noi e în plin curs. Pânã acum am scãpat de peste
3 500 .... De ne-am vedea scãpaþi de toþi, cã numai buclucuri ne fac...

_____

De ce a pierdut Franþa rãzboiul... iatã un subiect asupra cãruia începe sã se
scrie ºi sã se vorbeascã din locuri competente. Pétain, mareºalul, a vorbit ieri la
Radio. Cauza înfrângerii a fost înainte de toate ideea greºitã cã se poate combate
cu aurul din bãnci ºi cu blocada inamicului în locul efectivelor, armamentului ºi
a artei de a întrebuinþa ºi efectivele ºi armamentul... Lipsa de efective a fost da-
toratã în Franþa lipsei de natalitate. Aceasta a scãzut în 10 ani de la 1 300 000
(circa) la 600 000 ºi ceva...
Ca Pétain vorbeºte ºi Weygand... ºi mulþi alþii...

_____

Fabricius a telegrafiat la Ankara lui Papen „cã individul trimis de România în
Turcia“ (Radu Cruþescu) n-a avut buna cuviinþã sã-i facã o vizitã la trecerea sa
prin Bucureºti, deºi venise de la Berlin...

_____

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
Sâmbãtã, 29 iunie. De alaltãieri, joi seara, sunt iarãºi „la maºinã“, adicã nu

mai sunt om...
Joi dimineaþã la orele 11, mã pregãteam sã ies din casã, când telefonul m-a

chemat: Palatul Regal; eram poftit la „un Consiliu de Miniºtri“, la orele 12 ºi
20...
N-am mai ieºit ºi n-am întrebat ce putea fi. Sã fi fost o urmare a propunerilor

lui Tãtãrescu, fãcute totuºi în mod atât de vag, de a intra în Guvern? O presupunere,
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care nu-mi pãrea totuºi verosimilã, cãci înainte de a mã convoca la un Consiliu,
m-ar fi chemat Regele sã „mã convingã“, sau ar fi venit Tãtãrescu sã-mi mai
vorbeascã... Sã fie ruºii? Sã ne fi fãcut o boroboaþã? Mi s-a strâns inima...
M-am îmbrãcat în uniformã ºi la orele 12 am plecat la Palat.
La Palat fusese aranjatã o masã mare în sala Tronului, pentru consiliu. Cum

am ajuns sus am dat de Ghelmegeanu: „Ce e?“ — l-am întrebat. Era mai galben
ºi mai descompus ca de obicei... Mi-a susurat: „ruºii...“ — „Bine, dar ce?“ —
„Ultimatum...“ Mi s-au tãiat picioarele...
Încetul cu încetul, ne-am strâns cu toþii. Eram toþi consilierii Regali, afarã de

Vaida3, de Cuza, de mareºalul Prezan ºi de Vãitoianu. Mihalache, prin demisia
lui din ajun, a scãpat de rãspundere... Mai erau prezenþi ºi toþi miniºtri, ºi gene-
ralul Þenescu, ºeful Statului Major.
La ora 12½ a sosit Regele. Nu era abãtut de loc. Regele a expus în trei cuvinte

scopul convocãrii: hotãrârea rãspunsului de dat ultimatumului Guvernului sovie-
tic ºi a dat cuvântul lui Tãtãrescu care ne-a povestit cele întâmplate: Davidescu,
ministrul nostru la Moscova chemat de Molotov ºi înmânarea unei note prin care
ni se cere restituirea Basarabiei întregi ºi cesiunea pãrþii de nord a Bucovinei
locuite de ucrainieni, conform unei hãrþi pe care a anexat-o notei.
Davidescu a neglijat sã ne defineascã linia de demarcaþie cerutã în Bucovina

de ruºi, aºa încât la început, ºi pânã ieri când am primit lãmuririle cerute de
mine, ne-am legãnat cu nãdejdea cã aceastã linie în cel mai rãu caz ar fi trebuit
sã urmeze Prutul ºi sã ne lase Cernãuþiul...
Ultimatumul rusesc ne da termen pânã la orele 12 noaptea (în acea zi de joi

(ora 11 la noi). În caz de neacceptare, acþiune militarã a doua zi...
Dupã expunerea lui Tãtãrescu, care ne-a mai spus cã sondajele în vederea

unui ajutor posibil din partea Germaniei ºi Italiei fusese negative, Regele care
deschisese ºedinþa cu cuvintele: „Ne gãsim în unul din momentele cele mai
criticie din câte ne-am gãsit de foarte mulþi ani ºi v-am chemat pentru a vã cere
sfatul...“ a chemat pe rând la vorbã pe cei prezenþi. Dau aici în douã cuvinte pã-
rerile celor de faþã în ordinea în care le-au exprimat.
Întâi a vorbit Mironescu. Pentru respingerea ultimatumului ºi declararea de

rãzboi, dacã armata e în mãsurã sã se batã cu ruºii!!!
Pentru a lãmuri acest din urmã punct, Regele dã imediat cuvântul generalului

Þenescu. Acesta aratã cu cifre ºi date în mânã cã armata nu poate sã reziste
ruºilor, de 6 ori mai numeroºi, cu divizii motorizate, cu tancuri grele, cu o aviaþie
de 6 ori mai mare (numai pe frontul nostru). Planul nostru a fost sã rezistãm
numai timpul necesar pentru sosirea unui aliat...

Iorga. Pe cât a fost Mironescu de scurt, pe atât a fost Iorga de lung. Invectiva
contra pregãtirii armatei. S-a cheltuit mult ca sã nu avem nimic. Sã ne batem
totuºi, pentru onoare. Or muri câþi ori muri — cei care vor scãpa ºi vor mai trãi,
vor cunoaºte vremuri mai bune... Respingerea ultimatumului ruºinos, ºi rãzboi...

Dr Angelescu. Respingerea ultimatumului ºi rãzboi.
Argetoianu. Eu declar ritos cã sunt contra unui rãzboi cu Rusia. A începe un

rãzboi cu Rusia, cu riscul de a fi atacaþi din spate de unguri ºi de bulgari ar fi o
nebunie. Nu ne putem bate singuri. Trebuie în toatã aceastã afacere sã hotãrâm

5 ÎNSEMNÃRI ZILNICE 107



în înþelegere cu Germania. Dacã Germania ne sfãtuieºte sã primim ultimatumul,
sã-l primim. Dacã, cum nu mã îndoiesc, Germania va câºtiga rãzboiul, ea va avea
tot interesul sã reîntregeascã România, aceasta cu atât mai mult cu cât nu mã în-
doiesc cã rãzboiul actual se va termina cu unul între Germania ºi Rusia.
Esenþialul pentru noi e sã nu ne distrugem armata degeaba contra Rusiei, care

ne va înfrânge ºi ne va lua îndoit; sã facem partea focului, sã ne retragem, sã ne
pãstrãm armata intactã ca sã ne apãrãm împotriva ungurilor sau bulgarilor, con-
tra cãrora ne putem bate cu succes. Concluzie: sã protestãm, contra abuzului de
forþã, dar sã primim condiþiile Sovietelor, oricât de dureroase ar fi...

Balif. Respingere ºi rãzboi.
Victor Iamandi. Idem.
Victor Antonescu. ªi aºa, ºi aºa. Sã ne batem, dar numai puþin. Un ceas pe zi?
Ciobanu. Respingere ºi rãzboi.
Silviu Dragomir. Idem.
Tracãu Popp. Idem.
Gigurtu. Pentru primirea ultimatumului.
Christu. Rãspuns simplu: „Sunt de pãrerea d-lui Argetoianu“.
Dr Hortolomei. Respingere ºi rãzboi.
Cancicov. „Sunt de pãrerea d-lui Argetoianu“.
Slãvescu. Primirea ultimatumului.
Ralea. Idem.
Gen. Ilcuº. Idem. Nu ne putem bate.
Giurescu. E de pãrerea d-lui Argetoianu.
Bentoiu. Pentru primirea ultimatumului.
Portocalã. Idem.
Ghelmegeanu. E de pãrerea d-lui Argetoianu.
Mitiþã Constantinescu. (Regele îi dã cuvântul spunându-i: „Mitiþã, fii

scurt...!“). Vorbeºte de coordonate, spune prostii inutile ºi conchide la primirea
ultimatumului.

Andrei. Primirea ultimatumului.
Macovei. E de pãrerea d-lui Argetoianu.
Urdãreanu. Face pe farsorul. Demnitatea Regelui nu-i permite sã primeascã

o umilire fãrã sã reacþioneze. Sã mobilizãm, ºi sã cerem sã tratãm...
Tãtãrescu. Expune cã frontul pe care ne rezemam s-a prãbuºit ºi cã altul nu a

fost ridicat în loc... N-avem altã soluþie decât sã ne plecãm — dar sã încercãm
sã mai îmbunãtãþim condiþiile.
Tãtãrescu mai informeazã Consiliul cã Regele s-a adresat personal Germaniei

ºi Italiei ºi cã se aºteaptã rãspunsurile...
Se hotãrãºte sã se trimitã la Moscova, ca rãspuns ultimatumului, o telegramã

prin care sã se întrebe despre locul ºi data la care plenipotenþiarii noºtri se vor
putea întâlni cu cei sovietici...
Regele se ridicã, dar ne declarã convocaþi în permanenþã. Sã plecãm fiecare

pe acasã ºi sã aºteptãm sã fie rechemaþi. Atitudinea mea în Consiliu a impre-
sionat ºi a raliat majoritatea...
Toatã dupã-amiaza de joi am stat acasã, tâmpit, incapabil sã scriu o slovã.

Prieteni mulþi au venit sã mã vadã, toþi au aprobat atitudinea mea.
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Am fost rechemat la Palat la ora 9. Rãspunsurile Germaniei ºi Italiei sunt ne-
gative. Nu pot sã intervinã. Vor interveni însã la Budapesta ºi la Sofia ca sã men-
þinã acolo liniºte. Tãtãrescu citeºte textul telegramei trimise pe 4 cãi la Moscova,
ca sã ajungã înainte de expirarea termenului ultimatumului.
Pentru cazul în care rãspunsul nostru ar fi judecat insuficient, reîncepe discu-

þia de la amiazã ca sã se hotãrascã dacã admitem o capitulare pur ºi simplã. Se
repetã mãrturisirile de la prima ºedinþã cu urmãtoarele schimbãri: Mironescu,
Balif ºi Urdãreanu trec de partea noastrã, a celor care cu inima sfâºiatã primim
ultimatumul. La aceastã ºedinþã de searã asistã ºi Vaida, sosit de la Braºov, care
e ºi el de pãrere sã primim ultimatumul...
Dupã ºedinþã, Regele ne opreºte pe Vaida ºi pe mine ºi ne roagã succesiv, cu

lacrãmile în ochi, sã nu-l lãsãm singur ºi sã intrãm în Guvern, Vaida fãrã porto-
foliu, iar eu la Externe. Vaida primeºte. Sunt silit sã primesc ºi eu — un refuz în
asemenea împrejurãri ar fi fost un act de laºitate ºi un abandon al þãrii mele. Pun
o singurã condiþie: sã fiu lãsat sã fac politica mea, care va merge pânã la o alianþã
cu Germania... Condiþia e primitã... Aºteptãm, Tãtãrescu, Vaida ºi cu mine, la
Palat, sã treacã termenul ultimatumului ca sã vedem dacã nu cumva ruºii atacã..
Suntem buimãciþi... Vaida, Sidorovici (la Propagandã, în locul lui Giurescu!!!) ºi
Nistor, fãrã portofoliu ºi el, depun jurãmântul... La orele 1,20 nici o ºtire de atac
— în schimb o telegramã de la Moscova. Rãspunsul nostru declarat insuficient.
Ni se enumerã o serie de condiþii care trebuie primite pânã a doua zi, vineri la
amiazã...
Consfãtuire cu Regele: le primim. Telegramã la Moscova, de data asta sem-

natã de mine. Mã culc la ora 4½ dimineaþa...
Vineri la ora 11 am luat ministerul în primire.
La orele 16 Consiliul de Miniºtri unde fac o scurtã dar emoþionantã expunere

a situaþiei ºi complectez informaþia miniºtrilor cu cele întâmplate din ajun —
dupã ridicarea ºedinþei de searã a Consiliului de Coroanã — ºi pânã atunci.
La orele 17 Consiliul Superior Economic — transmit preºedinþia lui C.

Angelescu, vicepreºedinte.
La orele 18 primesc pe Fabricius ºi pun primul jalon al unei eri noi. E încân-

tat. La orele 19 primesc pe Lavrentiev cu Kokuliev — oribil — ºi le cer permi-
siunea de mergere la Odessa pentru delegaþii noºtri în comisia specialã ce se va
întocmi în acel oraº.
Azi dimineaþã la ora 11, la Palat. Întâi singur, apoi cu Tãtãrescu. Cer Regelui

sã se gândeascã asupra unui plan politic pentru viitor. Trebuie sã prevedem toate
ipotezele faþã de cererile posibile ale Ungariei ºi ale Bulgariei. Regele e de acord
ºi ne cere o renunþare formalã la garanþiile anglo-franceze. Reticenþe din partea
lui Tãtãrescu. Aprobare fãrã rezervã din partea mea. Nu ne aduc nici un folos ºi
stau ca un grãunte de nisip în ochiul Berlinului. Convenim sã facem declaraþia
de renunþare cu prilejul expozeului din Parlament, cãci Camera ºi Senatul au fost
convocate pe ziua de azi, dar ºedinþa va fi amânatã pe luni, 1 iulie. Pe Fabricius
îl voi preveni însã în aceeaºi zi de sâmbãtã.
La orele 17 Fabricius la mine. Ca gaj al celor spuse de mine în ajun îi dau

vestea renunþãrii la garanþii. E foarte mulþumit.
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Informez ºi pe Ghigi, care s-a prezentat la mine, dupã Fabricius. Amândoi îmi
dau ºtiri liniºtitoare despre cele ce se petrec la Budapesta ºi Sofia.
Totuºi la orele 19½ Bardossi vine cu o falcã în cer ºi una în pãmânt sã-mi

cearã explicaþii despre mobilizare, idioata de mobilizare. Notã pe care mi-o lasã
fiind cam seacã, îl rog sã treacã mâine dupã rãspuns...

_____

Duminicã, 30 iunie. Evacuarea Basarabiei ºi Bucovinei, ºi ocuparea nenoro-
citelor provincii se face cu încurcãturi, cu frecãturi, cu ciocniri între ruºi ºi noi,
în mijlocul jalei ºi a neputinþei... Bat într-una depeºi la Moscova, dar fãrã mare
folos.
Din nenorocire chiar ºi ai noºtri se poartã rãu... Soldaþii basarabeni fug de la

tunuri, aruncã armele ºi se duc acasã... Nu vor sã treacã Prutul în vechiul Regat!
_____

Bardossi la mine azi dimineaþã la ora 10. L-am împãcat — dar i-am remis o
notã tot atât de seacã ca a lui. I-am cerut sã înceteze atacurile presei ungureºti
împotriva noastrã. Mi-a promis, dacã înceteazã ºi articolele antimaghiare în
ziarele noastre. Am fãgãduit la rândul meu.

_____

Fabricius la mine azi dupã-masã. Ordine au fost date de Berlin la Budapesta,
sã se astâmpere. Din toate ºtirile ce-mi sosesc de ieri, pare cã putem conta pe
pace, pentru moment ºi dinspre Bulgaria ºi dinspre Ungaria. De Ungaria nu mã
tem câtã vreme nemþii vor avea nevoie de petrol, cãci drumurile petrolului româ-
nesc trec prin þara ungurilor. De Bulgaria iarãºi nu mi-e fricã sã se miºte cât timp
ºtiu cã turcii le vor sãri în spinare dacã ne atacã. ªi deocamdatã turcii ne-au
declarat ºi la Ankara ºi la Bucureºti, cã se þine de clauzele pactului balcanic...
Singura mea teamã sunt ºi rãmân tot ruºii... Numai sã nu ne mai cearã ceva...

ªi aci tot nemþii ºi petrolul ne va scãpa.
_____

Am hotãrât cu Tãtãrescu sã amânãm pe poimâine, marþi, ºedinþa Comisiilor
parlamentare la Camerã, ca sã le facem sã cadã mai aproape de sfârºitul ocupãrii
Basarabiei ºi Bucovinei. Sã nu se zburleascã muscalii de ce s-o spune la Camerã
ºi sã se rãzbune asupra a lor noºtri pe care îi au în mânã.
Tãtãrescu crede cã trebuie sã refacem Ministerul, cu elemente simpatizante

cu Germania ºi simpatizate de Germania... Atunci cel dintâi care trebuie sã plece
ar fi el...

_____

Din Basarabia ne vin ºi ºtiri întristãtoare. Soldaþii basarabeni pãrãsesc tunurile,
în artilerie ºi aruncã puºtile în infanterie, ca sã plece acasã ºi sã nu treacã Prutul.
Pretutindeni ovreii se conduc foarte prost, pun focul, devalizeazã ºi omoarã

chiar.
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Se zice cã la Chiºinãu a fost numit primar deputatul nostru Bivol — ispravnic
la Bãlþi, Leanca ºi la Chiºinãu, Mâþã.
Mã mirã. La Cernãuþi a fost numit primar un jidan. Pricep. Fabricius e furios,

cãci mai ales nemþii au fost molestaþi de jidani...
_____

Luni, 1 iulie. M-au lãsat sã dorm, ca sã aflu azi dimineaþã atacurile bandelor
ungureºti dintre Halmei ºi Sighet. Vreo zece pichete româneºti au fost atacate
asearã între orele 10 ºi 1 dupã amiazã noapte. Câteva pichete au fost arse; în
unele locuri ele au fost cucerite de unguri — pretutindeni au fost însã reluate de
români. Printre comitagii se semnaleazã ºi soldaþi. Raportul Statului Major vor-
beºte de aruncãtoare de mine, de mitraliere într-un loc chiar de tunuri! Vreo
60–100 de unguri au rãmas pe teren, morþi ºi rãniþi. Avem ºi noi pierderi, dar ne-
însemnate (?).
Am protestat imediat la Budapesta. Am chemat pe Fabricius ºi pe Ghigi,

le-am povestit cele întâmplate ºi le-am declarat lãmurit cã, dacã ungurii cautã
rãzboi, rãzboi vor avea ºi imediat. Reprezentanþii Germaniei ºi Italiei au pãrut
foarte impresionaþi ºi au plecat sã telegrafieze la Berlin ºi la Roma...
Cu câteva minute înaintea lor a sosit la Minister domnul Bardossi cu o notã

prin care îmi semnificã cã explicaþiile date de Guvernul român cu privire la mobi-
lizare erau insuficiente. L-am primit bine... Se fãcea cã nu ºtie despre cele petre-
cute azi noapte. I-am arãtat cã astea erau la ordinea zilei, nu mobilizarea noastrã.

_____

ªi pe frontul Cadrilaterului au fost incidente între câteva pichete, dar fãrã vic-
time omeneºti. Enervare pretutindeni, explicabil. Ministrul Bulgariei înþelegãtor
ºi amabil a telefonat îndatã la Sofia ºi mãsuri au fost ordonate pentru ca aseme-
nea incidente sã fie evitate...

_____

Balbo a fost ucis în aer. S-a spus întâi cã în luptã. Dupã ultimele telegrame se
pare cã a fost un accident cãci au fost 9 persoane ucise cu dânsul: aeroplanul care
îi purta pe toþi a cãzut în flãcãri... Am trimis pe Creþeanu sã prezinte lui Ghigi
condoleanþele Guvernului.

_____

Ghiþã Cruþescu a telegrafiat asearã cã subsecretarul de Stat unguresc de la
Externe vorbind de nebunii care cer Transilvania, a afirmat cã oamenii cu scaun
la cap se mulþumesc cu 50% din aceste cereri...

_____

Partidul Naþiunii face azi un cãlduros apel la solidaritatea poporului româ-
nesc. În manifest sunt lucruri bune ºi sunt spuse cum trebuie — pãcat cã totul e
semnat de „Fleur-de-bidet“ — am numit pe dl Ernest Urdãreanu...

_____
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De azi înainte toate localurile de petrecere, restaurantele, teatrele, cinemato-
grafele, vor trebui sã fie închise la orele 23. Cine va rãspândi zvonuri alarmante,
ºtiri necontrolate etc., oriunde, chiar în localuri închise, ca caluburile, va fi trimis
la lagãr de concentrare...

_____

Guvernul francez a pãrãsit Bordeaux. Preºedintele Republicii ºi Guvernul
s-au stabilit la Clermont-Ferrand.

_____

Chamberlain a vorbit la Radio ºi a declarat cã Anglia se va bate pânã la vic-
torie, ºi cã nici un englez nu admite pacea înainte...

_____

Aºa nu poate sã meargã.
Regele a chemat asearã pe Fabricius sã-i spunã cã vrea numaidecât alianþã

militarã cu Germania... Acum s-a deºteptat! Fabricius i-a spus cã va transmite
dorinþa Majestãþii Sale, dar cã trebuie sã previnã de la început pe Rege cã o soli-
darizare a Germaniei împotriva Rusiei, nu poate fi vorba acum...
Azi-dimineaþã la ora 8 Urdãreanu a telefonat lui Fabricius, dupã rezultat!!!

Îmi povestea neamþul ºi-mi plesnea obrazul de ruºine...
Bine înþeles, aceste demersuri fãrã ºtiinþa mea... Dacã i-a cuprins sus, diareea,

în aºa hal, sã-ºi aleagã un ministru de Externe în haznaua lor; eu nu pot duce faþã
de opinia publicã rãspunderea prostiilor pe care le comite zilnic banda neagrã
(mobilizarea, lepãdarea tardivã a garanþiilor engleze, atacurile în presã împotriva
vecinilor ºi ovreilor etc.).
O explicaþie devine indispensabilã, cu consecinþele ei...

_____

Marþi, 2 iulie. Budapesta nu urlã, nu reclamã, dupã cum mã aºteptam dupã
cei 100 de paladini rãpuºi de grãnicerii noºtri. Csaky pretinde cã nu s-a întâmplat
nimic... Se vede cã intervenþia germanã a fost puternicã. Csaky a mai spus lui
Cruþescu, cã are greutãþi cu opinia publicã din Ungaria, cã va fi interpelat, cã nu
va rãspunde etc. ªi a adãugat, cã de ce nu rãspundem la invitaþia fãcutã prin
Iugoslavia ºi Ungaria, sã negociem în doi. Rãspund: înainte de toate fiindcã nici
o invitaþie n-a fost fãcutã nici prin Italia, nici prin Iugoslavia... Csaky a chemat
pe Bardossi la Budapesta, ad informandum...
Se poate zice cã incidentul de pe graniþa ungureascã „a fait long peu“ (a tãrã-

gãnat).
Incidentul cu bulgarii aplanat cu uºurinþã. Gãsit multã bunãvoinþã la Sofia.

_____

Ieri la ora 6 Consiliul de Miniºtri. Am declarat solemn cã o îndrumare nouã
începe în politica externã: România renunþã la garanþiile anglo-franceze din 13
aprilie 1939. Comunicat. Efort enorm, ediþii speciale. Toatã lumea aprobã alãtu-
rarea de Germania...
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Înapoiat acasã, în pat, sir Reginald Hoare mã prinde cu telefonul. E furios, mã
înjurã — îl rog sã se calmeze, ºi-l poftesc azi la ora 10½ la Minister. A venit,
l-am împãcat.
Am vãzut apoi succesiv pe Avakumovici (încântat — ne-am apropiat de poli-

tica sârbeascã), pe turcul, mulþumit ºi el cãci astfel a scãpat ºi Guvernul sãu de
dandanaua Dardanelelor (libertatea eventualã, cu supãrarea Rusiei, a flotei en-
gleze pentru un eventual sprijin al nostru!!! Inverosimil, dupã câte s-au întâm-
plat!) Vãzut ºi pe Collas, mulþumit ºi el...
Am spus balcanicilor: „Rien n’est changé de notre coté parmi les hommes ce

n’est que la rapoort des hommes, avec les dieux qui sont changés! Et ce n’est pas
de notre faute s’il y a en une révolution dans l’Olympe!“ (Nimic nu s-a schimbat
din partea noastrã în privinþa oamenilor, s-au schimbat numai relaþiile oamenilor
cu zeii. ªi nu e vina noastrã dacã a avut loc o revoluþie în Olimp).
Halul în care sunt generalii noºtri e îngrijorãtor. Au venit sã ne spunã cã

trebuie sã sarã toate podurile de pe Prut, fiindcã ruºii vor sã treacã în vechiul
Regat... ªi speriaþi ne-au povestit cã ne ceruse capul de pod de la Galaþi, cã
comandantul nostru refuzase, cã atunci tancuri sovietice s-au precipitat ºi au
trecut podul. La ieºirea din pod, primul tanc a fost doborât de artileria noastrã,
cã tancul astfel cãzut a barat ºoseaua ºi celelalte s-au oprit. Ruºii au deschis un
foc de artilerie, la care am rãspuns ºi noi. Tancurile ruseºti s-au îndepãrtat atunci
spre nord, ca sã manevreze ºi sã coboare de-a lungul Brateºului... Atacuri si-
milare s-ar putea produce ºi la celelalte poduri, cã prin urmare trebuie sã le
aruncãm în aer. Discuþie mare s-a încins între noi ºi cu greu am putut obþine, noi
civilii sã nu se arunce în aer decât podul de la Reni... Azi noapte la orele 1,40 o
telegramã de la Odessa a început sã-mi lãmureascã situaþia ºi azi de dimineaþã
rapoarte complementare au lãmurit-o de tot. Telegrama comunica un proiect de
convenþie pentru evacuarea Basarabiei, pe baza cãruia trupele ruseºti trebuiau sã
ajungã la Prut ieri la orele 14, — în contradicþie cu prima convenþie în virtutea
cãreia aceastã linie nu trebuia atinsã de ruºi decât astã searã. Delegaþii noºtri re-
fuzau sã semneze aceastã nouã convenþie ºi cereau instrucþiuni4. Rapoartele
complementare lãmureau cã pe baza noilor propuneri propuse la Odessa, ruºii
ceruse sã ocupe capul de pod dinspre Reni, ºi cã ai noºtri refuzaserã pe temeiul
vechilor instrucþiuni... Faimosul tanc doborât se repezise sã ocupe Capul de pod
dinspre Reni, ºi fusese doborât pe malul stâng al Prutului. Lupta s-a închis apoi
pentru apãrarea acestui cap de pod. Ruºii n-au încercat niciodatã sã treacã Prutul,
ºi podul a fost aruncat în aer degeaba...

_____

Neubacher la mine. A petrecut ziua de ieri la Galaþi, unde s-a dus cu avionul
ca sã treacã de acolo în Basarabia, sã se ocupe de nemþi ºi de investiþiile nem-
þeºti. Ruºii l-au rugat sã nu vinã în Basarabia decât dupã termenul fixat pentru
întreaga ocupare a þinutului (astã-searã la ora 12 noaptea). Neubacher s-a supus
ºi s-a înapoiat ieri seara târziu la Bucureºti, urmând sã replece mâine joi, ca sã-ºi
îndeplineascã misiunea. Fiind însã la Galaþi, s-a plimbat în tot oraºul într-un au-
tomobil cu fanion german. S-a rãspândit zvonul cã „un ministru german“ a sosit
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în oraº ºi prestigiul german spunea cu mândrie Neubacher, e atât de mare, încât
toatã panica a dispãrut ca prin încântare, ovreii þanþoºi ºi ucrainienii care aºtep-
tau zgomotos, repatrierea, au amuþit ºi au intrat în gaurã de ºarpe... Pânã ºi ruºii
dincolo de pod s-au astâmpãrat, cãci Neubacher s-a dus cu fanionul sãu pânã pe
linie... Neubacher pretinde cã nu este nici un pericol ca ruºii sã treacã Prutul...

_____

Azi la ora 4, ºedinþã la Senat. A prezidat Anibal Teodorescu. Eu eram pe banca
ministerialã. S-a observat un minut de reculegere ºi s-a ridicat imediat ºedinþa în
semn de doliu.
Am fost primit cu multã, multã cãldurã de senatori, dar toþi înjurau pe

Tãtãrescu ºi ce este mai grav, pe Rege. Simptomatic: dacã aceasta este atmosfera
printre senatori, toþi numiþi de Rege, ºi care pânã acum o lunã se tãvãleau în praf
la simpla enunþare a numelui Suveranului, ce trebuie sã fie în cercurile mai puþin
dependente de Sus, ºi în straturile poporului.
Îngrijorãtor, pentru M.S. ...

_____

Mareºalul Pétain ºi Guvernul francez vor întruni Adunarea Naþionalã pentru
votarea unor noi legi constituþionale. Se zice cã se va conserva Statului forma re-
publicanã, dar cã se va da Executivului drepturi mult mai mari ºi cã se vor în-
gãdui libertãþile exagerate, care au dus Franþa în halul de azi...

_____

O nouã nebunie a Regelui. Fãrã sã mã întrebe nici pe mine, nici pe Tãtãrescu,
nici pe Vaida, a trimis pe Victor Moldovanu la Berlin, sã obþinã o alianþã mi-
litarã grabnicã?!! E de necrezut, dar e aºa! Am aflat lucrul prin însãºi Victor
Moldovanu care a venit sã-mi cearã sfaturi ºi sã mã întrebe cu cine sã vor-
beascã!!! Ce sã-i spun? „Mergi d-ta prin cafenele, fã cunoºtinþe ºi cautã sã
vorbeºti bine de România, dar sã nu te punã dracul sã vorbeºti de alianþa militarã,
cã ai de-a face cu mine!“ Moldovanu a rãmas nedumirit...
Azi la miezul nopþii se terminã tragedia evacuãrii ºi ocupãrii Basarabiei.

Mâine la amiazã mã voi prezenta Regelui, îi voi spune „ma façon de penser“
(modul meu de a gândi) ºi-mi voi da demisia. Am trecut hopul, pot sã plec. Cu
omul acesta nu e nimic de fãcut!...

NOTE
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1. Zborurile ruseºti mai au probabil ºi alt scop.
Noul ministru Lavrentiev a fost impresionat în
cãlãtoria sa de lucrãrile de fortificaþie ºi de nu-
mãrul de trupe din Basarabia. Cum ruºii ne con-
siderã acum ca flancul drept al armatelor ger-
mane, probabil cã au vrut sã-ºi dea seama, dupã
raportul lui Lavrentiev, de situaþia dintre Nistru
ºi Prut.

2. Decretul prin care s-a primit aceastã demisie a ºi
apãrut în ziarele de azi.

3. La ºedinþa de searã a participat ºi Vaida, sosit de
la Braºov.

4. Li s-a telegrafiat cã nu mai era cazul sã sem-
neze nimic, deoarece evacuarea Basarabiei era
terminatã.


