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Abstract. This paper is a documentary study about the life and the activity
of an important Romanian diplomat (he was, successively, ambassador in
interwar period at Budapest, Rome and Berlin), minister and both an
erudite historian and talented memoirist. It analyses the less-known
historical studies about the first Romania's diplomatical connections with
Piemont, the Romania's foreign policy between 1873-1880, the external
relations between Bassarabia, Romania and Italy, Austria and Romanian
Principalities and so on.

Bossii — un arbore genealogic secular

Diplomatul de carierã, istoricul Raoul Bossy s-a nãscut la 31 octombrie 1894,
în Bucureºti, fiind întâiul fiu al literatului junimist Vasile Bossy, consilier la Înalta
Curte de Casaþie, ºi al Olympiei Borãnescu.
Tatãl lui Raoul era si proprietar în judeþele Botoºani–Dorohoi ºi Buzãu, ur-

mare a unei seculare descendenþe boiereºti. Pãrinþii lui Vasile Bossy au fost pos-
telnicul Vasile Bossy ºi Elena Krupenski. Acest postelnic era fiul cãminarului
Iordaki Bossy ºi al Anastasiei ªendrea. Cãminarul descindea, la rându-i, din fa-
milia slugerului Iordaki Bossy ºi Mariei Gherghel, iar Elena Krupenski era fiica
lui aga Rãducanu Krupenski-Mãlinescu ºi a Ruxandrei Rosetti-Tescani.
Vechea familie Bossy, ce-ºi avea moºiile în judeþele moldave, este atestatã

documentar în Histoire sommaire des… troubles de Moldavie, redactatã de I.
Baret la 1620, în Cronica lui Miron Costin, precum ºi în Arhondologia lui
Constantin Sion.
Altminteri, prin strãbunica lor, Anastasia ªendrea, Bossii apãreau ºi ca ur-

maºi ai spãtarului ªendrea — unul dintre cãpitanii Domnitorului ªtefan cel Mare
ºi Sfânt, cãruia Marele Voievod îi dãruise, pentru fapte de vitejie în rãzboaie,
ºapte moºii pe malul Nistrului. Din acele moºii, douã — Bohotin ºi Niporotovo
—, cotropite de Imperiul Þarist, au fost revendicate în faþa instanþelor judecã-
toreºti ruseºti de cãtre slugerul Iordaki Bossy, în numele soþiei sale, pentru ca în
final sã fie dobândite ºi restãpânite de proprietarii legitimi.
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Vasile Bossy-tatãl urmase cursurile liceale la Paris ºi Bruxelles; era, de ase-
menea, licenþiat al Facultãþii de Drept din capitala Franþei. Iniþial, tânarul V.
Bossy a împãrtãºit nu numai pãrerile literare ale Societãþii „Junimea“ din Iaºi, ci
ºi orientãrile curentului politic junimist. În perioada 1884-1890 a fost ales în Par-
lamentul României, reprezentând gruparea politicã conservator-junimistã. Mai
mult, din octombrie 1892 ºi pânã în octombrie 1893 a deþinut funcþia de secretar
general al Ministerului de Justiþie, titular Alexandru Marghiloman, în cadrul Gu-
vernului condus de Lascãr Catargiu.
O carierã pe cât de spectaculoasã, pe atât de meritatã a fãcut Vasil Bossy în

Magistraturã, unde a trecut prin toate treptele ierarhiei — de la supleant de ju-
decãtor (în 1878), la judecãtor de Tribunal ori procuror de Curte de Apel, pânã
la consilier la Înalta Curte de Casaþie (din 1905).
Publicistul V. Bossy a colaborat la revistaConvorbiri Literare, la ziarele Timpul

ºi Bucarest, de cele mai multe ori sub pseudonimele „Barbu Lãpuºneanu“,
„ªtefan Mãrãcine“.
Membru marcant al „Junimii“ ieºene, Vasile Bossy este autorul unui volum

de versuri, tipãrit în limba francezã — Feuilles mortes (Frunze moarte) — apã-
rut în anul 1889 la Paris ºi elogios primit de personalitãþi ca Sully Prudhomme,
François Coppée, Henri de Bornier, Mistral, Joséphin Soulary.
Mama lui Raoul, Olympia, era fiica lui ªtefan Borãnescu — la rându-i, fiul

pitarului Mihai Borãnescu ºi al Mariei Tãtãranu— ºi a Mariei Sibiceanu, aceasta
din urmã fiind fiica serdarului Constantin Sibiceanu ºi a Elenei Mãrgãritescu. Nu
cunoaºtem anul de naºtere al Olympiei, ºtim doar cã a încetat din viaþã în acelaºi
an cu soþul sãu, Vasile Bossy, în 1939.
Documentele vremii ne prezintã soþii Vasile ºi Olympia Bossy ca fiind „ama-

tori de artã delicatã“. În casa lor din Bucureºti, Bulevardul Colþea nr. 74, domnea
o ambianþã deosebit de plãcutã, cu „mobilã veche din Renaºterea italianã ºi «une
chaise à porteur» din secolul XVII-lea“, covoare de Flandra ºi de Orient, tablouri
ale unor mari pictori români ºi strãini, „porcelane de Marsilia, Clerissy ºi Saxa,
smalþuri de Limoges, vase cloisonate, vase chinezeºti, japoneze ºi de Delfi“.
Raoul a mai avut un frate, Robert, ajuns ofiþer de Stat Major în Rãzboiul

pentru întregirea României, apoi general în cel de-al doilea Rãzboi, de reîntre-
gire a României Mari ºi adjutant regal al ultimului Suveran al României, Mihai I
de Hohenzollern-Sigmaringen. În anul 1947 a fost ºi el nevoit sã apuce calea
exilului. A murit undeva în Brazilia, chiar înaintea fratelui sãu mai mare, Raoul.

Anii de ucenicie în politicã ºi în diplomaþie

Descendenþa aleasã a lui Raoul Bossy impunea ºi dispunea de toate condiþiile
pentru o instrucþie temeinicã ºi o educaþie pe mãsurã. A absolvit în chip strãlucit
cursurile Liceului „Gheorghe Lazãr“ din Bucureºti. În Franþa a urmat cursurile
Facultãþii de Drept de la Sorbona ºi ale ªcolii Diplomatice de la Paris. ªi-a trecut
licenþa în ªtiinþe Politice, în anul 1916, la Paris.
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În anii 1916-1918, tânãrul Bossy a participat, ca voluntar, la Rãzboiul pentru
desãvârºirea unitãþii statului naþional român, fiind decorat cu „Crucea Meritul
Sanitar“ ºi cu „Crucea Comemorativã 1916-1918“.
La începutul anului 1918, R. Bossy se afla la Iaºi. Era momentul penibil al

semnãrii armistiþiului cu inamicul invadator — Puterile Centrale. Din hãul întune-
catelor perspective s-a ivit o razã de luminã în casa Bossy, odatã cu publicarea
oficialã a unui concurs pentru ataºaþi de Legaþie ai Ministerului Afacerilor Ex-
terne (Strãine, cum se numeau pe atunci). Raoul a trecut examenul cu succes,
împreunã cu alþi viitori diplomaþi de carierã (Radu Cruþescu, Frederic C. Nanu,
Alexandru Duiliu Zamfirescu), iar cu data de 16 februarie 1918 a fost deja cooptat
în corpul diplomatic român.
În Minister, proaspãtul ataºat de Legaþie ºi-a început ucenicia la Direcþia Po-

liticã, sub îndrumarea reputatului jurist Nicolae Docan.
În anii imediat postbelici, la cârma þãrii s-au perindat câteva guverne. Dupã

cabinetele conduse de generalul Constantin Coandã, Ion I. C. Brãtianu, Alexandru
Vaida Voievod — a urmat un al doilea Guvern Alexandru Averescu (martie
1920–decembrie 1921), în care portofoliul Externelor a fost încredinþat diplo-
matului ºi scriitorului Duiliu Zamfirescu (pânã în iunie 1920). Acesta ºi-a ales
ºef de cabinet pe colegul de serviciu al fiului sãu, adicã pe Raoul Bossy.
Între timp, împlinindu-se doi ani de la atestarea promoþiei sale la gradul de

ataºat de Legaþie, Raoul Bossy a trecut examenul de secretar de Legaþie cls. III
(1 aprilie 1920).
Dupã remanierea Guvernului Averescu (în iunie 1920), Externele au fost pre-

luate de Take Ionescu care l-a menþinut ºef de cabinet pe R. Bossy. O ºansã rarã,
sã faci primii paºi în cariera diplomaticã sub oblãduirea unor personalitãþi ilustre,
precum Duiliu Zamfirescu ºi Take Ionescu.
Sub ministeriatul lui Take Ionescu, tânãrul ºef de cabinet a fost martor activ

la crearea Micii Înþelegeri (România, Iugoslavia, Cehoslovacia), dar ºi la stoparea
de cãtre „marele european“ Take a preparativelor pentru reluarea raporturilor de
bunã vecinãtate cu Rusia Sovieticã ºi, în consecinþã, recunoaºterea regimului co-
munist de la Moscova.
Pe lângã toate cele, Bossy a fost preocupat sã-ºi treacã la timp ºi cu succes

treptele ierarhice în diplomaþie, nãzuind sã poatã aduce servicii reale þãrii, într-
un viitor nu prea îndepãrtat, ca trimis al acesteia în diferite capitale ale lumii. La
1 noiembrie 1921 el era deja secretar de Legaþie cls. II.
În aceastã din urmã, Raoul Bossy a fost numit la Legaþia românã de la Roma,

începând cu 15 noiembrie 1921, unde a funcþionat pânã la 15 martie 1923. I se
împlinea, astfel, dorinþa ardentã — reprezentarea intereselor naþionale ale Ro-
mâniei în strãinãtate. Iar soarta îl rãsfãþa dintru început cu o capitalã europeanã
de vis: Roma. De altfel, Bossy avea sã repete de încã douã ori misiunea sa di-
plomaticã în capitala Italiei, ultima oarã ca ºef al Legaþiei române. La primele
douã popasuri diplomatice în Cetatea Eternã, Bossy a avut norocul sã întâlneascã
un ºef de excepþie, ministrul plenipotenþiar Alexandru Em. Lahovari, care l-a
iniþiat cu tact deosebit ºi cu multã pricepere în tainele rafinatei arte a diplomaþiei.
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Pe când se afla la Legaþia din Roma, Bossy a fost detaºat ca secretar al dele-
gaþiei române la Conferinþa de la Genova (10 martie – 19 mai 1922), menitã sã
faciliteze reluarea relaþiilor Rusiei Sovietice cu… restul lumii europene, în spe-
cial pe tãrâm economic. Delegaþia României era condusã de prim-ministrul Ion
I. C. Brãtianu, omul politic nepereche care avea înnãscutul dar de a-ºi fascina
pur ºi simplu colaboratorii. Aºa s-a întâmplat ºi cu Raoul Bossy, care n-a putut
rezista rugãminþii „Sfinxului“ de la Florica de a-ºi sacrifica un timp situaþia pri-
vilegiatã de la Roma, în schimbul preluãrii Direcþiei Politice la Preºedinþia Con-
siliului de Miniºtri. „Despãrþirea de Roma — releva dilematic Bossy — era de-
sigur dureroasã, dar admiraþia ºi afecþiunea mea pentru marele nostru bãrbat de
Stat mã îndemnau sã nu pierd prilejul, desigur unic în cariera mea, de a trãi o bu-
catã de vreme în apropierea sa, de a mã bucura de contactul strãlucitei sale inteli-
genþe ºi de a mã împãrtãºi din întinsa sa experienþã politicã.“
La început, atribuþiile directorului politic erau de a þine legãtura între premier

ºi Ministerul Afacerilor Strãine, de a lectura, clasa ºi prezenta ªefului (în rezu-
mat) telegramele primite în copie de la Legaþii ºi, în fine, de a transmite even-
tualele instrucþiuni ale lui Brãtianu. Cu timpul, Bossy a fost iniþiat ºi în angrena-
jul politicii interne, aflatã în anii aceia — când se rostuiau bazele statale ale Ro-
mâniei Mari — pe primul plan. Bossy s-a aflat în culisele scenei politice de pe
care protagoniºtii, în frunte cu Ionel Brãtianu, au dat þãrii Constituþia din 1923,
dar ºi Actul de la 4 ianuarie 1926 (renunþarea la Tronul României a Principelui
Moºtenitor Carol ºi primirea Regenþei).
Cu data de 1 ianuarie 1925, Raoul Bossy fusese avansat la gradul de secretar

de Legaþie cls. I.
Dupã patru ani de rodnicã guvernare ºi voind sã dea un prim exemplu de res-

pectare a prescripþiilor constituþionale, Brãtianu a depus mandatul Cabinetului
sãu, facilitând astfel Regelui Ferdinand I putinþa de a proceda la desemnarea
unui alt prim-ministru ºi formarea noului Guvern care sã asigure desfãºurarea în
bune condiþii a legiuitelor alegeri parlamentare. Schimbarea de guvern a avut loc
la 15 noiembrie 1926. În cel de-al treilea Cabinet Averescu, ministru de Externe
a fost desemnat I. M. Mitilineu, un vechi prieten al familiei Bossy, care a înlesnit
tânãrului diplomat reîntoarcea la vechea sa dragoste — Roma — de astãdatã ca
prim-secretar de Legaþie (începând cu 24 martie 1926).
În þarã fiind, Raoul Bossy s-a cãsãtorit, în data de 30 aprilie 1925, la biserica

bucureºteanã Domniþa Bãlaºa. Soþia era fiica lui Nicolae Cantacuzino ºi a
Georgettei Ghica. Urmãrind arborele genealogic al lui Nicolae Cantacuzino, ob-
servãm cã era al doilea fiu al lui Gheorghe Grigore Cantacuzino (supranumit
„Nababul“) ºi al Ecaterinei Bãleanu. La rândul lor, Gh.Gr. Cantacuzino era fiul
vornicului Grigore Cantacuzino ºi al Luxandrei Creþulescu, iar Ecaterina Bã-
leanu era fiica logofãtului Nicolae Bãleanu ºi a Irinei Vãcãrescu (nãscutã Brân-
coveanu, dupã mamã). În fine, pe urmele genealogiei Georgettei Ghica facem
alte constatãri relevante. Georgetta era fiica lui Emil Ghica ºi a Ecaterinei Flo-
rescu. Emil era fiul lui Ion Ghica, iar pe linie maternã se trãgea din familia Fili-
pescu, pe când Ecaterina era fiica generalului Ioan Em. Florescu ºi a Ecaterinei
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Bibescu; mai notãm cã generalul era fiul vornicului Manolache Florescu ºi al
unei domniþe Facca, iar soþia sa, Ecaterina, era fiica Domnitorului Gheorghe
Bibescu ºi a Doamnei Zoe Basarab-Brâncoveanu-Mavrocordat.
Între evenimentele memorabile petrecute pe când R. Bossy funcþiona pentru

a doua oarã la Legaþia din Roma, am reþinut semnarea de cãtre ºefii guvernelor
român ºi italian, generalul Averescu ºi Ducele Mussolini, a „tratatului de prie-
tenie ºi colaborare cordialã“ între cele douã State, din care rezulta ºi recu-
noaºterea Basarabiei ca parte integrantã a României.
Dupã ratificarea de cãtre Parlamentul italian a tratatului privind apartenenþa

Basarabiei la România, a fost invitat la noi în þarã ºeful Marelui Stat Major al
armatei italiene, generalul Badoglio, proclamat cetãþean de onoare al României
ºi împroprietãrit — precum foºtii combatanþi în Rãzboiul întregirii — cu pãmânt
în þinutul de dincolo de Prut.
Pe când desfãºura activitatea diplomaticã la Roma — în primele douã stagii

— Bossy a îndeplinit ºi alte misiuni oficiale, precum cea de delegat al României
la Institutul Internaþional de Agriculturã (1921 – 1923).
De obicei tânãrul diplomat îºi petrecea concediul, vacanþele de varã, în patrie.

Aºa s-a întâmplat ºi în 1927, când — în Bucureºti fiind — Bossy a luat cuno-
ºtinþã de agravarea bolii de care suferea Regele Ferdinand I ºi, în consecinþã, de
schimbãrile de guvern care au avut loc. La 4 iunie 1927 a fost forþatã demisia
Guvernului Averescu (socotit nesigur în chestiunea închisã a Actului de la 4
ianuarie 1926) ºi, dupã un interimat de ºaptesprezece zile al Guvernului Barbu
ªtirbei, în fruntea administraþiei þãrii a revenit Guvernul condus de Ion I. C.
Brãtianu. Cum era de aºteptat, nici de aceastã datã Raoul Bossy n-a putut sã re-
fuze propunerea fascinantului premier, de a relua funcþia de director politic la
Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, întrerupând pentru a doua oarã misiunea sa
diplomaticã la Roma.
Cu puþine zile înaintea iminentei morþi a Suveranului, au fost organizate noi

alegeri generale, s-a constituit Parlamentul care a adoptat legile pentru organi-
zarea ºi funcþionarea Regenþei. Ion I. C. Bratianu— pe umerii cãruia apãsau grele
rãspunderi — avea nevoie de un secretar general al Înaltei Regenþe „competent
ºi capabil, serios, discret, plin de tact“, însuºiri pe care le cunoscuse ºi le apre-
ciase în contul persoanei directorului politic de la Preºedinþia Consiliului de Mi-
niºtri. ªi astfel Raoul Bossy a preluat din mers noua sa funcþie, având cãderea de
a media legãturile oficiale ale Regenþei (Prinþul Nicolae, patriarhul Miron Cristea,
preºedintele Înaltei Curþii de Casaþie, Gh. Buzdugan) cu Guvernul ºi cu birourile
Corpurilor Legiuitoare.
Dupã înmormântarea lui Ferdinand I ºi prestarea jurãmântului de cãtre Re-

genþi în faþa Regelui (minor) Mihai I, R. Bossy s-a dus la Roma pentru a-ºi în-
cheia misiunea ºi a face cuvenitele vizite de plecare.
Numirea în funcþia de secretar general al Înaltei Regenþe s-a fãcut în ziua de

1 octombrie 1927.
Sesiunea de toamnã a Parlamentului a fost deschisã la 15 noiembrie 1927, în

prezenþa Regenþei, Principele Nicolae dând citire obiºnuitului Mesaj. Însã, în
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pline dezbateri parlamentare a cãzut „bomba“ arestãrii lui Mihail Manoilescu,
gãsit la graniþã cu scrisori ale ex-Principelui Carol (Caraiman) adresate unor
fruntaºi politici din þarã. Fapta în sine semnala încã o încercare de repunere în
discuþie a „chestiunii închise“ — adicã a Actului de la 4 ianuarie 1926.
Guvernul naþional-liberal, prin organele sale specifice, s-a grãbit sã-l aresteze

pe Manoilescu, sã-l ducã la Jilava ºi sã-i deschidã proces în faþa Curþii Marþiale…
Dar cum o nenorocire nu vine niciodatã singurã, la 24 noiembrie 1927 a în-

cetat din viaþã Ion I. C. Brãtianu — mentorul politic al lui Raoul Bossy. Trecând
în lumea umbrelor singurul bãrbat de Stat care putea stãpâni situaþia politicã ºi
constituþionalã din România, curentul carlist a luat un avânt de nestãvilit. Mihail
Manoilescu a fost achitat într-un proces rãsunãtor. Partidul Naþional Þãrãnesc ºi-
a fãcut un punct de program din revenirea lui Carol Caraiman în þarã ºi, pentru
început, intrarea lui în Regenþã, unde Iuliu Maniu pregãtise deja terenul, prin
provizoria alegere a lui Constantin Sãrãþeanu (rudã cu Al. Vaida Voievod ºi cu
Mihai Popovici) ca Regent dupã decesul lui Gh. Buzdugan.
Cetãþeanul Carol Caraiman nu s-a lãsat prea mult invitat, aºteptat. ªi-a organizat

aventuroasa autorestaurare pe Tronul României, în chip de Regele Carol al II-lea,
cu concursul determinant al armatei, al fratelui sãu Regentul Nicolae ºi sub privirile
îngãduitor-neputincioase ale Guvernului naþional-þãrãnesc aflat la putere.
Restauraþia din 8 iunie 1930 — în fond o adevãrata loviturã de Stat — a în-

semnat practic desfiinþarea Regenþei ºi, deci, a postului de secretar general de-
þinut de Raoul Bossy. Dezamãgit de gestul celui ce renunþase cu atâta uºurinþã ºi
de atâtea ori la Tronul României, Bossy consemna în Amintiri: „La 8 iunie 1930,
fapta ruºinoasã este adusã la îndeplinire. Un tatã izgoneºte pe fiul sãu, ca sã-i ia
locul. Tutorii acestuia contribuie la deposedarea minorului de moºtenirea sa. Pe
când Carol, însoþit de fratele sãu Nicolae, se va îndrepta în trãsura «à la Daumont»
spre Dealul Mitropoliei, spre a fi înscãunat Rege, eu mã duc la reºedinþa Regelui
Mihai ºi mã înscriu în registrul sãu ºi al mamei sale ca «fost secretar general al
Regenþei». Un capitol — destul de amãrât — al carierei mele s-a încheiat“.
Avansat încã din ianuarie 1930 la gradul de consilier de Legaþie, Raoul Bossy

ºi-a reluat locul de diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, mai exact
la Direcþia Politicã, unde a condus Secþia balcanicã, apoi pe cea ruseascã.
Iuliu Maniu a fost primul om politic de anvergurã care ºi-a dat seama de

eroarea ce se fãcuse prin acceptarea revenirii lui Carol Caraiman în þarã. Dupã
douã-trei tentative nereuºite de stabilire a unor raporturi amiabile între tânãrul
Suveran ºi ºeful Guvernului, Iuliu Maniu a sfârºit prin a simula o retragere tac-
ticã de la guvernare. Exact ce aºtepta diabolicul Monarh, care a început acþiunile
de diluare ºi fãrâmiþare a partidelor politice, prin provocarea unor disidenþe spec-
taculoase ºi prin repetata schimbare a guvernelor.
Dupã asemena „cãutãri“, Regele Carol al II-lea a adus la cârma Statului, la

18 aprilie 1931, un Guvern de aºa-zisã uniune naþionalã, cu profesorul Nicolae
Iorga prim-ministru. Portofoliul Externelor a fost încredinþat, de la 27 aprilie
1931, Prinþului Dimitrie I. Ghica (pe atunci ministrul României la Roma).
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Noul ºef al diplomaþiei române a solicitat nepotului sãu, Raoul Bossy, spri-
jinul — ca director de cabinet — pentru a-ºi duce la îndeplinire greaua rãspundere.
În zilele de 3-5 mai 1931 a avut loc la Bucureºti Conferinþa Micii Înþelegeri,

unde Raoul Bossy a îndeplinit serviciile de secretar al reuniunii.
Directorul de cabinet al ministrului Afacerilor Externe a cunoscut „din in-

terior“ substratul acþiunii diplomatice în vederea încheierii unui acord economic
german-român, precum ºi tribulaþiile care, pânã la urmã, au dus la cãsãtoria Prin-
cipesei Ileana a României cu Arhiducele Anton de Habsburg-Toscana.
În septembrie 1931, timp de o lunã de zile, Raoul Bossy a fost detaºat pe

lângã Delegaþia românã la Societatea Naþiunilor, în calitate de expert. Condu-
cãtorul oficial al delegaþiei la Geneva era ministrul de Externe., Dimitrie I.
Ghica, dar adevãratul factotum era Nicolae Titulescu— pentru care Bossy a avut
o simpatie mai specialã.
În drumul de întoarcere de la Geneva, Bossy a vizitat neoficial Franþa ºi Iu-

goslavia. A revenit în þarã la 12 octombrie, iar la 1 noiembrie 1931 — la so-
licitarea sa — a fost numit consilier de Legaþie la Viena. Postul, vacant, l-a luat
în primire la 17 noiembrie 1931, fiind bine primit de cãtre ºeful Legaþiei române,
ministrul plenipotenþiar Caius Brediceanu. Bossy a rãmas în capitala Asutriei
pânã la finele lui ianuarie 1934.

Ambasadorul

Din octombrie 1932, a preluat ºtafeta nominalã a diplomaþiei române, Nicolae
Titulescu. Ca urmare a orientãrii politicii sale spre o oarecare apropiere de
U.R.S.S., Titulescu a impus reînfiinþarea Legaþiei române în Finlanda, cu reºe-
dinþa la Helsinki. În ultimul timp, reprezentanþa României în Finlanda se exerci-
tase de cãtre ministrul romîn la Stockholm. În sistemul României de alianþe cu
Franþa ºi Polonia, cu Mica Înþelegere ºi cu Înþelegerea Balcanicã, Finlanda repre-
zenta un post de observaþie important atât faþã de necunoscuta U.R.S.S., cât ºi
faþã de Statele baltice antrenate la momentul respectiv într-un pact zonal (regional).
Nicolae Titulescu avusese diferite ocazii sã-l cunoascã bine pe consilierul

Raoul Bossy. De la 1 decembrie 1933 acesta fusese înaintat la rangul diplomatic
de ministru plenipotenþiar cls. II — plãcuta veste fiindu-i anunþatã telefonic la
Viena de cãtre unul din subsecretarii de Stat ai Ministerului Afacerilor Externe,
Savel Rãdulescu. Aºa încât Titulescu a fãcut cea mai potrivitã alegere atunci
când l-a desemnat pe Bossy sã prezideze de la Helsinki reluarea legãturilor di-
plomatice cu Finlanda la nivel de Legaþie (înfiinþatã la 15 februarie 1921 ºi desfi-
inþatã la 1 aprilie 1922, din motive economice, împreunã cu alte ºase Legaþii).
R. Bossy a luat drumul spre Finlanda la 9 aprilie 1934. Misiunea sa la Helsinki

a fost beneficã, atât pentru dezvoltarea relaþiilor româno-finlandeze pe multiple
planuri, cât ºi pentru informarea Guvernului român, a ministrului Titulescu, în
special, asupra manevrelor diplomatice ale sovieticilor ºi ale balticilor.
Dupã un stagiu meritoriu de doi ani ºi jumãtate în capitala finlandezã, mi-

nistrul de Externe român Nicolea Titulescu a considerat cã-i va putea de acum
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încredinþa lui Raoul Bossy, unul dintre cele mai dificile, dacã nu cel mai dificil
post din diplomaþia românã, acela de ministru al României la Budapesta. Este
adevãrat cã Titulescu n-a mai apucat sã semneze decretul de numire al lui Bossy
— fiind debarcat de la Externe în mod brutal ºi cu totul surprinzãtor de cãtre Re-
gele Carol al II-lea ºi de prim-ministrul Gh. Tãtãrescu, în august 1936 — însã
acesta a fost totuºi acreditat ca trimis extraordinar ºi ministru plenipotenþiar al
României în Ungaria, începând cu 1 noiembrie 1936.
Timp de aproape trei ani, Raoul Bossy a avut de îndeplinit la Budapesta o mi-

siune pe cât de grea, de plinã de rãspundere, pe atât de reuºitã, întrucât prin legã-
turile excelente întreþinute cu oficialitãþile ungare, prin atitudinile inspirate ºi
prin acþiunile diplomatice energice dar pline de tact ºi mãsurã — a contribuit la
îmbunãtãþirea simþitoare a relaþiilor româno-ungare, într-o perioadã bântuitã to-
tuºi de tot felul de crize, alimentate de adepþii revanºismului ºi revizionismului.
Devenit ministru plenipotenþiar cls. I (din 1 aprilie 1939), Bossy a fost mai apoi

transferat ca ºef al Legaþiei române la Roma (septembrie 1939 – septembrie 1940).
ªi misiunea sa diplomaticã în Italia a fost deosebit de delicatã. În primul rând

Bossy a urmãrit sã calmeze ieºirile intempestive revizioniste— în dauna României
— ale Ducelui Mussolini, sã niveleze asperitãþile întreþinute artificial ºi sã apropie
pe cât posibil interesele imediate ºi aspiraþiile celor douã State de gintã latinã.
Personal, ministrul Bossy a fost preþuit ºi stimat la Roma, atât în cercurile poli-
tice diriguitoare în Stat, cât ºi în lumea diplomaticã. Dar, într-o Europã intratã
într-o derivã apocalipticã, purtãtorul de cuvânt ºi apãrãtorul cauzei naþionale ro-
mâneºti la Roma n-a fost scutit de amara dezamãgire din partea Italiei oficiale în
privinþa arbitrajului de la Viena, prin care se rãºluia silnic parte din trupul Ro-
mâniei nord-vestice.
Deºi funcþionase ani îndelungaþi la Legaþiile României din Viena ºi din Buda-

pesta, Bossy nu avusese nefericirea sã asiste la vreun act major de lezare a inte-
gritãþii teritoriale a Statului român. La Roma fiind, a luat cunoºtinþã îndurerat ºi
neputincios, de modul cum ne-au fost rãpite de cãtre sovietici, în înþelegere cu
Hitler, Basarabia ºi Nordul Bucovinei. ªi tot de la Roma a fost convocat la
Viena, pentru a fi de faþã — aºa cerea protocolul — la criminalul arbitraj ger-
mano-italian (30 august 1940), când ni s-au smuls din trupul României Mari pã-
mânt ºi fraþi în favoarea Ungariei.
Indignat peste mãsurã de târgul imperialist de la Viena, Bossy nota: „În mo-

dul acesta, miºeleºte, prin fraudã ºi surprindere, ca de tâlhari în miez de codru,
a fost vremelnic ucisã România Mare, mai întâi de Stalin, iar apoi de Hitler ºi
Mussolini prin uneltele lor Ribbentrop ºi Ciano. Dar dreapta aºezare a Istoriei a
adus o primã vindecare a rãnilor suferite de România ºi Ardealul întreg s-a întors
la matca patriei-mame, în aºteptarea zilei când ºi celelalte þinuturi rupte din tru-
pul þãrii îºi vor regãsi locul fixat de Istorie.“
În lunile de guvernare a „Statului naþional-legionar“, Raoul Bossy a fost în-

locuit din fruntea Legaþiei de la Roma (la 23 septembrie 1940) cu legionarul
Victor Vojen ºi numit ministru plenipotenþiar în Elveþia, cu reºedinþa la Berna
(începând cu 16 octombrie 1940).
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Dupã înãbuºirea Rebeliunii legionare din ianuarie 1941, Raoul Bossy a fost
desemnat de cãtre Ion ºi Mihai Antonescu sã conducã o altã extrem de dificilã
Legaþie românã (cea mai dificilã a momentului), cea de la Berlin, înlocuindu-l
acolo pe legionarul Costin Grecianu. Reputatul diplomat de carierã Raoul Bossy
s-a strãduit sã susþinã cât mai bine interesele de Stat ale României, s-a ferit de
orice lunecare în partizanate politice ºi a fost un factor de luciditate ºi de echi-
libru în delicatele relaþii româno-germane din acel timp.
Simultan, R. Bossy a girat ºi afacerile Legaþiei române de la Copenhaga, rã-

masã fãrã titular dupã 15 octombrie 1940, când Danemarca a fost cotropitã de
armatele naziste.
La drept vorbind, Raoul Bossy — adept declarat al valorilor democratice —

s-a simþit mai mereu încorsetat de un regim militar nevoit sã guverneze în stare
de rãzboi, iar atunci când n-a mai putut înþelege ºi accepta motivaþiile mareºa-
lului Antonescu de a întârzia fatal alãturi de Hitler, experimentatul diplomat
patriot Bossy ºi-a repetat demisia irevocabilã din postul de la Berlin — pentru
ca de la 15 iunie 1943 sã se retragã definitiv, considerîndu-se în concediu din oficiu.
Dupã o amânare de câteva luni, Antoneºtii au aprobat în fine demisia lui

Bossy, dar pentru a salva aparenþele unui refuz de solidarizare, Conducãtorul
Statului ºi ministrul sãu de Externe au stãruit ca Raoul Bossy sã primeascã
(începând cu 15 septembrie 1943) postul de trimis extraordinar ºi ministru pleni-
potenþiar al României pe lângã Sfântul Scaun de la Roma. A fost chiar semnat
un Decret Regal în acest sens.
Însã Bossy — aflat în vãditã nepotrivire de pãreri cu conducãtorii politici de

la Bucureºti — a declinat decizia stipulatã de Decretul publicat înMonitorul Ofi-
cial nr. 197 din 24 august 1943; nu s-a prezentat la post, pentru instalare, pre-
ferând sã rãmânã în Elveþia, unde a contribuit la acþiunile diplomatice pentru
scoaterea României din vâltoarea rãzboiului hitlerist.
Dar mai bine sã redãm mãrturisirile lui R. Bossy însuºi, în legãturã cu ava-

tarele ultimelor sale misiuni în strãinãtate, însemnãri autografe inserate de repu-
tatul ambasador român în anul 1946:
„Postul de la Berlin l-am refuzat, din motive politice, prin mai multe tele-

grame înregistrate oficial în care arãtam cã nu era în însuºi interesul Guvernului
de a fi reprezentat într-un post al Axei de cãtre un diplomat care-ºi fãcuse în-
treaga carierã sub semnul politicii de strânsã alianþã cu Puterile democratice din
Apus ºi cu Mica Înþelegere ºi Înþelegerea Balcanicã. A trebuit însã sã primesc
ulterior misiunea din cauza presiunilor Guvernului. A contribuit mult în aceastã
privinþã ºi îndemnul stãruitor al prietenului meu, Alexandru Creþianu, pe atunci
secretar general al Ministerului Afacerilor Strãine, care a insistat telegrafic ºi te-
lefonic nu numai asupra serviciilor ce aº putea aduce, ca fost ministru la Budapesta,
într-un post unde se punea în primul rând chestiunea Transilvaniei, dar ºi asupra
interpretãrii ce s-ar da ºi a urmãrilor ce m-ar aºtepta în urma unui refuz de ser-
viciu opus Guvernului care tocmai înãbuºise revoluþia legionarã. Ca ºi colegul
meu de la Moscova, Grigore Gafencu, am fost lãsat, în timpul misiunii la Berlin,
în totalã ignoranþã a înþelegerii secrete ce se închega între Guvernul român de
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atunci ºi cel german. Rapoartele prin care semnalam la Bucureºti primejdia înde-
pãrtãrii de aliaþii fireºti ºi tradiþionali ai României au fost folosite acum — ºi
unul chiar citat întreg — alãturi de acelea ale lui Gafencu, în Actul de acuzare
intentat fostului regim dictatorial din Bucureºti. Dupã intrarea oficialã a Româ-
niei în Rãzboi, mi-am dat în mai multe rânduri demisia, stãruind asupra ei atât
verbal cât ºi prin rapoarte ºi telegrame înregistrate oficial ºi care se aflã în arhiva
Ministerului Afacerilor Strãine din Bucureºti. Cum constatam cã, în ciuda pro-
misiunilor ºi a sfaturilor de rãbdare, nu se dãdea urmare demisiei mele prin nu-
mirea unui succesor, am pãrãsit Germania, instalându-mã în Elveþia. Când s-a
pus în sfarºit capãt misiunii mele, s-a publicat concomitent în Monitorul Oficial
numirea mea ca ministru la Vatican. Nevrând însã sã continui a servi sub un re-
gim ca acel de atunci ºi spre a mã desolidariza de o politicã pe care nu mã
sfiisem s-o dezaprob în rapoartele mele, am refuzat postul de la Vatican (precum
ºi acela de la Madrid ce mi s-a oferit în urmã), rãmânând în Elveþia unde mã aflu
acum de trei ani ºi jumãtate ºi unde reprezint Crucea Roºie Românã pe lângã
Crucea Roºie Internaþionalã. Am avut în acest timp o misiune oficioasã de
îndeplinit, din partea patrioþilor de la noi — sau a «rezistenþei», cum se spune
astãzi —, ceea ce m-a adus în legãturã cu reprezentanþii Aliaþilor din Elveþia,
cãrora aveam comunicãri de transmis ºi rãspunsuri de primit pentru a le
împãrtãºi acasã. Eram fireºte în contact permanent cu compatrioþii noºtri din
Elveþia care gândeau la fel ºi care lucrau pentru eliberarea þãrii.“

Istoricul, publicistul

Pe lângã strãlucita sa carierã diplomaticã Raoul Bossy a fost ºi un dotat isto-
ric. A început cu studii ºi articole ce tratau momente din istoria diplomaþiei ro-
mâne, pentru ca mai apoi sã elaboreze cãrþi substanþiale cu subiecte inedite din
istoria românilor.
În toate capitalele europene, unde a funcþionat ca diplomat ºi ºi-a îndeplinit

în mod ireproºabil misiunile, Raoul Bossy a fost atras ºi de Arhivele sau Biblio-
tecile Naþionale ale Statelor respective, în care a studiat cu sârg fondurile docu-
mentare cu referiri exprese la România.
Pe când s-a aflat în prima sa misiune diplomaticã, la Roma, a redactat studiul

La parte dell’Italia nella storia diplomatica romena, tipãrit în revista România
(ce apãrea la Roma), anul III, nr. 2 din 31 ianuarie 1922.
Trei ani mai târziu, aflându-se pentru a doua oarã în misiune diplomaticã la

Roma, Bossy a scris un studiu de referinþã — Candidaþi strãini la Tronurile ro-
mâne în secolele XVIII ºi XIX, pe care l-a publicat în revista Convorbiri Literare,
anul 57, decembrie 1925, p. 833 – 847. Din cercetãrile întreprinse, R. Bossy a
depistat nu mai puþin de nouã astfel de „candiaþi“.
Primul era Principele Henric al Prusiei, frate al Regelui Frederic al II-lea cel

Mare — propus Principatelor Române de cãtre Împãrãteasa Rusiei, Ecaterina a
II-a la anul 1776. Tot Ecaterinei a II-a îi aparþine ºi o a doua propunere, la anul
1780, în persoana Principelui Grigore Alexandrovici Potemkin — ca Rege al
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Daciei (un fel de Regat al Dunãrii, format din Moldova, Basarabia ºi Muntenia).
Propunerea ca atare era conþinutã într-o scrisoare cãtre Împãratul Iosif al II-lea
de Austria, urmând a cãpãta contur în contextul destrãmãrii Imperiului Otoman.
Ideea a cãzut, întrucât Franþa ºi Anglia nu erau încã interesate într-o nouã crizã
orientalã. O a treia tentativã a aparþinut Împãratului Franþei, Napoleon al III-lea,
în timpul Congresului de la Paris, 1856; la proiectata cãsãtorie între Ducesa de
Parma ºi Principele Carignan, se ofereau ca dar de nuntã Þãrile Române care de-
veneau astfel neatârnate, câºtigând ºi o Dinastie… La un moment dat s-a vân-
turat ideea unui alt „pretendent“: Principele Napoleon, care era nepot de frate al
Împãratului Napoleon I, vãr primar cu Împãratul Napoleon al III-lea ºi cãsãtorit
cu fiica Regelui Italiei, Victor Emmanuel al II-lea. Pe la anul 1858 s-a vorbit ºi
de Ducele de Nassau, care condusese succesiv Ducatele de Nassau ºi de
Luxemburg. Imprevizibilul Napoleon al III-lea uimea Viena, în septembrie
1859, cu propunerea ca locul lui Cuza Vodã sã fie luat de un Arhiduce austriac.
Însuºi Cuza Vodã, simþind cã apogeul domniei sale fusese atins, a nutrit la
aducerea pe Tronul României a unui Prinþ strãin — Serge de Beauharnais Duce
de Leuchtenberg, care prin mamã, Marea Ducesã Maria, era nepot al Þarului
Nicolae I Pavlovici, iar tatãl sãu, Ducele Maximilian de Leuchtenberg, era fiul
Principelui Eugen de Beauharnais (el însuºi fiu adoptiv al lui Napoleon I). De
aici a venit rãceala lui Napoleon al III-lea faþã de Cuza Vodã, care a renunþat la
idee însã în Franþa ºi în România s-a deschis o cruntã campanie anticuzistã pe
tema pretinsei rusofilii a Prinþului Unirii. Dupã detronarea lui Alexandru Ioan I
Cuza, Napoleon al III-lea a fãcut o nouã propunere neaºteptatã Vienei: sã re-
nunþe la teritoriile litigioase în Italia, în schimbul Sileziei, pe care ar primi-o de
la Prusia, aceasta din urmã primind compensaþii în altã parte, iar Suveranii din
Principatele germane ce treceau la Prusia sã fie consolaþi cu Principatele Unite
Române. În fine, un ultim „pretendent“, nominalizat în cercurile politice de la
Bucureºti, autoare ale actului de la 11 februarie 1866, a fost Filip de Flandra —
care ºi-a declinat însã orice dorinþã pentru domnie în România. Am întârziat
întrucâtva asupra acestei elaborãri ºtiinþifice a lui Bossy, fiindcã ea îºi pãstreaza
pânã astãzi ineditul, având o documentaþie temeinicã, irefutabilã.
Într-o gazetã italianã ce apãrea la Roma— Il Piccolo, din 15 septembrie 1926

— Raoul Bossy a publicat articolul Un po’di storia diplomatica italo-romena.
Un studiu interesant — Primele legãturi diplomatice cu Piemontul— a tipã-

rit Bossy în revista Convorbiri Literare, anul 58, octombrie 1926, p. 796 – 806.
Sunt evocate astfel de legãturi pentru anii 1855, 1856, 1857, precum ºi primele
adresãri oficiale ale lui Cuza Vodã cãtre Piemont — cu prilejul misiunii diplo-
matice a lui Vasile Alecsandri — de mulþumire pentru sprijinul acordat în pro-
cesul de recunoaºtere internaþionalã a Unirii Principatelor Romîne.
Pe când se afla în þarã ºi îndeplinea funcþia de secretar general al Înaltei Re-

genþe, Bossy a materializat documentaþia culeasã din arhivele italiene, într-un
volum intitulat Politica externã a României între anii 1873–1880 privitã de la
Agenþia diplomaticã din Roma, apãrutã la Cultura Naþionalã, Bucureºti, 1928, cu
un Studiu de 94 de pagini ºi 118 pagini de Documente (de la I la XCV). Sub Gu-
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vernul condus de Lascãr Catargiu se înfiinþase Agenþia diplomaticã a României
la Roma, începând cu data de 27 aprilie 1873 ºi având ca prim titular pe Petre P.
Carp. În timpul ultimului Guvern condus de Ion C. Brãtianu, Agenþia diplo-
maticã de la Roma a fost ridicatã la rangul de Legaþie, începând cu 14 ianuarie
1880, Nicolae Creþulescu fiind numit trimis extraordinar ºi ministru plenipo-
tenþiar al Romîniei independente la Roma.
În anul 1930, R. Bossy a þinut, la Fundaþia „Regele Carol I“, conferinþa cu ti-

tlul Politica externã a României în timpul Domniei lui Cuza Vodã. Universitatea
liberã din Bucureºti, organizatoarea ciclului de conferinþe dedicate Prinþului
Unirii, a apelat ºi la alþi conferenþiari: Al. Lapedatu (Viaþa politicã internã),
Andrei Rãdulescu (Organizarea Statului), G. Marinescu (Dezvoltarea culturalã
între anii 1848–1866). Textele acestor conferinþe, cãrora le-a fost alãturatã ºi cea
a lui Bossy, au fost tipãrite într-un volum — Alexandru Ioan Cuza 1859–1860
— în anul 1932. Politica externã semnatã de R. Bossy a fost antologatã în volum
la p. 35 – 54.
Preºedintele Senatului Italiei, Tommaso Tittoni, un mare sprijinitor al cau-

zelor naþionale româneºti, a publicat studiul de amplã întindere ºi substanþial
conþinut La Bassarabia, la Romania e l’Italia, Casa Editrice d’Arte Bestelti e
Tumminelli, Roma, 1927, (23 p.) — apãrut iniþial în revista Nuova Antologia, 1
aprilie 1927, p. 257 – 290.
Tommaso Tittoni — în calitãþile sale de ministru de Externe al Guvernului

italian între anii 1903–1909, în perioada iunie–noiembrie 1919 (la Conferinþa de
Pace de la Paris), de ambasador al Italiei la Paris (1910–1916), de preºedinte al
Academiei Italiene (din 1928) ºi de istoric prestigios — a fost statornic sus-
þinãtor ºi apãrãtor al drepturilor naþional-teritoriale ale României. Studiul citat
mai sus a fost tradus ºi tipãrit în revista Convorbiri Literare, anul 59, mai 1927,
precum ºi în broºurã separatã: Basarabia, Romania ºi Italia, Bucureºti, Atelie-
rele Grafice Socec, 1927, 24 p.
La moartea academicianului, istoricului ºi diplomatului italian, în anul 1931,

Raoul Bossy — care îl cunoscuse foarte bine de pe vremea când funcþionase la
Legaþia românã de la Roma— a publicat în revista Convorbiri Literare, anul 63,
aprilie 1931, p. 291–297, articolul Tittoni ºi România, retipãrit în acelaºi an, în
broºurã separatã la Atelierele Grafice Socec din Bucureºti.
Una din lucrãrile de rezistenþã ale istoricului Raoul Bossy este, fãrã îndoialã,

cea intitulatã Agenþia diplomaticã a României în Paris ºi legãturile franco-ro-
mâne sub Cuza Vodã. Cartea a apãrut în 1931 sub auspiciile Fundaþiei „Regele
Ferdinand I“, la Editura Cartea Romîneascã din Bucureºti. Un Studiu de 155 p.
este urmat de anexa Documentelor, 232 p. (de la 1 la CCXXXIV).
În ºedinþa Academiei Române din 5 februarie 1932 a fost prezentat memoriul

ºtiinþific al lui Bossy, cu titlul: Agenþia diplomaticã a României în Belgrad ºi le-
gãturile politice româno-sârbe sub Cuza Vodã. Doi ani mai târziu, acest text a
fost tipãrit la Academia Românã, Memoriile Secþiunii Istorice, Seria III, Tomul
XV, Memoriul I, având 23 p. Studiu ºi 33 p. anexã cu Documente (notate de la
1 la XLII). În acelaºi an, 1934, acest memoriu ºtiinþific a apãrut ºi în broºurã se-
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paratã la Imprimeria Naþionalã din Bucureºti, având înscrisã sub numele auto-
rului, calitatea de ministru plenipotenþiar.
De altfel, Raoul Bossy a fost unul din diplomaþii apreciaþi de Academia Ro-

mânã, sub a cãrei cupolã ºi-a prezentat câteva memorii ºi comunicãri, tipãrite
dupã aceea în publicaþii ale înaltului For. Lucrãri ºtiinþifice ale lui Raoul Bossy
au purtat girul Academiei Române ori au fost premiate de cãtre aceasta. De ase-
menea, pe când funcþiona ca ambasador în strãinãtate, Bossy a fost de câteva ori
mandatat de Academia Românã s-o reprezinte la diferite reuniuni ºtiinþifice sau
culturale. Aºa de pildã, în anul 1934, pe când era trimis extraordinar ºi ministru
plenipotenþiar al României la Helsinki, în cadrul festivitãþilor naþionale finlan-
deze prilejuite de sãrbãtorirea centenarului naºterii mareului scriitor Kivi, Bossy
a prezentat salutul omagial al Academiei Române. În prealabil, Raoul Bossy
avusese grijã sã publice în revista Convorbiri Literare, anul LXVII — 1, oc-
tombrie 1934, p. 799-801, o evocare Aleksis Kivi, cu trimitere expresã la ziua de
10 octombrie 1934, când se împlineau 100 de ani de la naºterea celui mai mare
scriitor finlandez (mort în anul 1872).
În timpul stagiului diplomatic la Helsinki, neobositul cercetãtor Raoul Bossy

a fãcut douã descoperiri de senzaþie, devenite obiect de comunicare ºtiinþificã la
Academia Românã, în ºedinþa din 18 decembrie 1936, sub titlul incitant Urme
româneºti la Miazãnoapte. Era vorba de a opta replicã a celebrului tablou pictat
Francken — semnalatã pentru prima oarã de Bossy în Muzeul Ermitaj din
Leningrad (dupã o vizitã întreprinsã de la Helsinki) — acel tablou alegoric
Cresus arãtându-ºi bogãþiile lui Solon, reprezentând personajele de la Curtea din
Praga a Împãratului Rudolf al II-lea, printre care ºi Domnitorul român Mihai Vi-
teazul (portret contemporan cu cel gravat de Aegidus Sadeler la 1601).
Cel de-al doilea subiect al comunicãrii academice l-a constituit Cheia Cetãþii

Hotinului, aflatã de ministrul plenipotenþiar Bossy în casa feldmareºalului baron
Karl Gustav Mannerheim, fost ªef de Stat al Finlandei, care în timpul primului
Rãzboi mondial comandase o divizie ruseasca pe frontul din România. Era, se pare,
o cheie simbolicã, în genul celor care se remiteau Suveranilor sau comandanþilor de
oºti, la intrarea acestora în cetate. Comunicarea a apãrut sub auspiciile Academiei
Române, înMemoriile Secþiunii Istorice, Seria III, Tomul XIX, Memoriul 3, p. 1-5.
Anii petrecuþi la Legaþia românã din Helsinki au fost, prin urmare, rodnici ºi

din punctul de vedere al cercetãtorului ºi scriitorului de istorie Raoul Bossy. Sub
egida Aºezãmântului Cultural „Ion C. Brãtianu“, a apãrut o importantã con-
tribuþie ºtiinþificã a lui Bossy, volumulMãrturii finlandeze despre România, Edi-
tura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1937, Introducere (17 p.) ºiMãrturii (140 p.).
Dupã cum se cunoaºte, de la 1809 la 1918, Finlanda a fost alipitã Imperiului
Þarist, ca Ducat autonom, dupã Pacea de la Fredrichshamm. În timpul rãzboa-
ielor ruso-otomane din 1828–1829, 1877–1878, mulþi finlandezi au fost înrolaþi
în armata þaristã, cu care prilejuri nordicii au strãbãtut ºi teritoriul Principatelor
Române. Din corespondenþa trimisã de ei în patrie ºi din alte relatãri a fost în-
tocmit de cãtre Bossy volumul de mãrturisiri finlandeze despre România.
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Cu ocazia misiunii sale diplomatice în Austria, Raoul Bossy a fãcut migã-
loase cercetãri în arhivele vieneze. Eforturile acestea au fost încununate de suc-
ces printr-o primã carte, tipãritã la Bucureºti, în 1938, în limba francezã —
L’Autriche et les Principautés Unies — în colecþia „Études et Recherches“ a
Academiei Române. Lucrarea conþine un Studiu de 188 p. ºi o anexã de 220 p.
cu Documente (de la I la CCXLIX). De fapt este o contribuþie originalã ºi per-
tinentã la studierea relaþiilor româno-austriece în epoca lui Cuza Vodã. Sunt re-
levate asepecte privind momentele Unirii Principatelor, devenirii României; re-
laþiile diplomatice; atitudinea Vienei faþã de Cuza Vodã; activitatea întâiului ºi
singurului Domnitor pãmântean al României pentru câºtigarea indepedenþei ºi
înfãptuirea unirii tuturor românilor; personalitatea Prinþului Unirii; chestiunea
Prinþului strãin pe Tronul României; contextul general european al vremii. În
orice caz este una din cele douã-trei cãrþi ale lui Raoul Bossy care ar trebui cu
prioritate retipãrite pentru publicul larg cititor din zilele noastre.
R. Bossy a reluat tema relaþiilor româno-austriece ºi într-un memoriu ºtiin-

þific — Propaganda austriacã împotriva Unirii Principatelor — expus în
ºedinþa supremului For academic din 11 iulie 1941 ºi publicat în Analele Aca-
demiei Române, Memoriile Secþiunii Istorice, Seria III, Tomul XXIV, Memoriul
2/1941–1942, p. 1–9.
Cu un an în urmã, la 9 februarie 1940, Bossy prezentase în ºedinþa Academiei

Române un alt memoriu ºtiinþific, referitor la Vechi nãzuinþe federaliste în sud-
estul Europei, ºi acesta tipãrit ulterior în Memoriile Secþiunii Istorice, Seria III,
Tomul XXII, Memoriul 18, p. 1–14. În perspectiva istoriei, acele nãzuinþe de fe-
deralizare îºi au semnificaþia lor. Fuseserã pe atunci câºtigaþi ideii atât Napoleon
al III-lea ºi Principele Napoleon, cât ºi Victor Emmanuel, Cavour, Garibaldi,
Mazzini ºi Canini — care voiau reluarea Veneþiei de la austrieci; deci era bine-
venitã o diversiune de proporþii în sud-estul Europei care sã macine, sã isto-
veascã forþele Imperiului Habsburgic. Dintre români, ideea a fost împãrtãºitã de
Nicolae Bãlcescu, Ion Ghica, fraþii Golescu. La unguri: Klapka, Pulszky,
Ladislau Teleki, Kossuth. Aºadar se cãuta federalizarea sud-est europeanã în
care sã intre ºi slavii de nord, de sud, grecii… La anul 1850 chiar Bãlcescu pro-
punea generalului Klapka „un proiect menit a aduce în valea Dunãrii împãciu-
irea duhurilor ºi înfrãþirea faþã de primejdiile din afarã“.
Ultimul memoriu ºtiinþific al lui Raoul Bossy, admis în ºedinþa din 11 iulie

1941 a Academiei Române, a fost cel intitulatr Un drumeþ danez în Principate,
tipãrit în revista Analele Academiei, Memoriile Secþiunii Istorice, Seria III, To-
mul XXIV, Memoriul 1, p.1–18. Concret, în discuþie era istoricul danez
Frederick Schiern care întreprinsese o cãlãtorie pe Valea Dunãrii, din Viena la
Sulina prin Porþile de Fier, pe la Adakaleh ºi poposind câteva zile la Orºova ºi
Turnu Severin. Impresiile despre români ale lui Schiern sunt cu atât mai inte-
resante, cu cât profesorul de istorie (n. 1916) de la Copenhaga, un împãtimit cã-
lãtor, era interesat în scrierile sale mai mult de curentele de idei decât de faptele
concrete, pasionat de problemele naþionale ºi etnografice ale popoarelor (dovadã
cartea sa de rãsunet din 1851, Rasele Europei).
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Din martie 1941, Raoul Bossy fusese numit ºeful Legaþiei României la Ber-
lin, el fiind în acelaºi timp ºi trimis extraordinar ºi ministru plenipotenþiar pentru
Danemarca, cu reºedinþã în capitala Germaniei. Comunicarea sa academicã des-
pre drumeþul Schiern în Principate era ºi un gest de compasiune pentru soarta
poporului danez aflat sub cotropire strãinã. Astfel se încheie activitatea publi-
cisticã de istoric publicist a lui Raoul Bossy în România.

În exil pânã la moarte

Dupã cel de-al doilea Rãzboi mondial, Raoul Bossy n-a mai putut sã revinã
în patrie. Lunga acoladã-eroare comunistã a pus stãpânire pe fiinþa neamului
românesc, motiv pentru care R. Bossy a fost nevoit sã-ºi petreacã tot restul vieþii
în exil, dimpreunã cu întreaga sa familie.
În anii 1944–1947, Raoul Bossy a fost delegat al Crucii Roºii Române la Co-

mitetul Internaþional de Cruce Roºie de la Geneva. În intervalul 1950–1951 a
activat în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, cu sediul la Geneva.
O lungã perioadã de timp, R. Bossy a avut colaborãri foarte frecvente ºi sub-

stanþiale cu Secþia Românã de la Radio Europa Liberã; în New York, anii
1952–1965; în Paris anii 1966–1970.
Am mai reþinut din densa biografie a ilustrului diplomat român ºi alte res-

ponsabilitãþi revelatoare: membru al Adunãrii Naþiunilor Captive Europene
(A.C.E.N.), în anii 1957–1965, la New York; de asemenea, membru în
„Caroman“ — o societate internaþionalã de caritate pentru ajutorarea refugiaþilor
români în Paris ºi New York.
De-a lungul întregii cariere, pe lângã diferite decoraþii de rang diplomatic, lui

Raoul Bossy i s-au conferit: Ordinul Steaua României în grad de Comandor; Or-
dinul Coroana României în grad de Mare Ofiþer; Officier de la Lègion d’Honneur.
Cu toatã viaþa de privaþiuni din exil, lui Raoul Bossy i-a rãmas intactã pasiu-

nea pentru studiu, pentru scris ºi pentru publicisticã în general. A redactat ºi ti-
pãrit o serie de studii ºi articole în reviste de prestigiu internaþional. Vom exem-
plifica aceastã ultimã parte din publicistica lui Bossy cu câteva titluri: Romania
barrier nation, în International Journal, no. 1, vol. VII, 1951–1952, p. 24–29;
Gobineau et la politique des nationalités, în Revue d’Histoire Diplomatique, no.
1, Janvier–Mars 1964, p.1–6; Les roumains et l’idée fédéraliste au XIXe siécle,
în Revue d’Histoire Diplomatique, no. 2, Avril–Juin 1967, p. 1–8; Projet de Bloc
Neutre an 1939, în Revue d’Histoire Diplomatique, no. 4, Octobre–Decembre
1968, p. 1–11.
Cum am putea sã încheiem mai bine acest segment important al activitãþii lui

Raoul Bossy, decât citind profeticul final din studiul sãu România: naþiune-scut,
apãrut la Paris în 1952: „Ar fi inabil sã discutãm acum dacã România va reuºi
sau nu sã scape din situaþia cumplitã în care se aflã astãzi. Este de altfel o situaþie
în care se aflã mai multe þãri est-europene ºi e puþin probabil ca ea sã fie rezol-
vatã altfel decât prin intervenþie din afarã ºi în contextul unor dezvoltãri interna-
þionale mai largi. Când va sosi ora acestor dezvoltãri, România va deveni o ve-
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rigã esenþialã în reunirea pãrþilor rãsãritene ºi apusene ale structurii europene în
lumea libertãþii ºi democraþiei pe care se strãduie s-o construiascã naþiunile libere“.
Rândurile acestea, dupã cum consemna autorul, au fost scrise la Toronto, în

noiembrie 1951. În anul de graþie 1989 lumea comunistã a intrat în cãdere liberã,
iar previziunile diplomatului ºi istoricului Raoul Bossy catã astãzi a se împlini.

Tot luptând cu greutãþile inerente ale unui exil prelungit dincolo de orice
închipuire, dezmoºteniþii comunismului din România s-au stins din viaþã încet,
pe rând ºi în uitare. Raoul Bossy a fost rãpus de o boalã nemiloasã, încetând din
viaþã la 31 august 1975, în localitatea elveþianã Saanen — unde-ºi aflã ºi astãzi
mormântul.
În România i-au fost publicate lui Bossy ciclul de Amintiri din viaþa di-

plomaticã (în anul 1993) ºi Jurnalul (în anul 2001). În continuare este de aºteptat
sã i se retipãreascã acestui merituos diplomat ºi om de culturã, întreaga operã de
istoric ºi publicist — foarte valoroasã ºi actualã prin tematica ºi erudiþia ei.
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