GRIGORE GAFENCU SAU RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA: "CE
ESTE UN DIPLOMAT?"
ANDREI LUCACI
În ciuda numeroaselor încercări de definire a diplomatului, într-o fonnulare cât mai
completă şi mai ales unanim acceptată, răspunsul întârzie să apară..
Resimţită de numeroşi specialişti în domeniul relaţiilor internaţionale, tentaţia întrebării
şi implicit a răspunsului s-a materializat într-o multitudine de definiţii.
În funcţie de autori sunt subliniate ca fundamentale, fie pregătirea de specialitate şi
calităţile umane (inclusiv fizice), fie calităţile intelectuale şi caracterul, toţi însă, fhră excepţie,
inducând ideea că diplomatul reprezintă cadrul de normalitate şi raporturile dintre state.
Acceptată în timp de pace definiţia este lovită de nulitate în timp de război, când
diplomatul nu numai că nu dispare, ci se manifestă cu şi mai multă pregnantă, iar activitatea sa
devine extrem de delicată şi mai ales deosebit de complicată.
Circumstanţă cu variante multiple şi diversificate ca problematică, situaţia unui
diplomat acreditat într-o ţară cu care fhră ştirea lui propriul stat intră în război, cum este de
exemplu cazul lui Grigore Gafencu, este cu atât mai dramatică, cu cât lipsa de informare a
acestuia se suprapune cu o serie întreagă de probleme între care: teritorii abuziv ocupate şi
cetăţeni deznaţionalizaţi împreună cu frecvente incidente de frontieră, reprezintă doar câteva
enumerări.
Într-un astfel de cadru, defmirea activităţii diplomatului primeşte un impresionant şi
surprinzător răspuns prin însăşi activitatea lui Grigore Gafencu ca reprezentant al României la
Moscova.
Produs al unei inspiraţii de mare profesionist în relaţiile internaţionale şi al unui intelectual
învăţat să pătrundă în esenţa fenomenelor, activitatea diplomatică desfllşurată de Gafencu
reprezintă dincolo de educaţia şi dăruirea totală pentru ţara sa "atitudinea unui soldat al ţării"1 aşa
cum se va autodefini în ultima întâlnire avută cu Viaceslav Mihailovici Molotov, Comisarul
poporului pentru Afacerile Externe al Uniunii Sovietice, desfllşurate în ziua de 24 iunie 194 1 .
În faţa uriaşului număr de documente care î l înfhţişează pe marele nostru diplomat ca
pe una din cele mai ilustre personalităţi diplomatice româneşt� o privire retrospectivă asupra
devenirii sale până la inalta demnitate care 1-a consacrat se impune de la sine.
Născut în Bucureşti, la 30 ianuarie 1 892, ca fiu al lui Alexandru Gafencu (1843- 1 929)
şi al Ralucăi Costache ( 1 852-1945), Grigore Gafencu are ca bunic patern un englez, Saunders,
devenit Gafencu prin căsătoria cu bunica sa, nepoata rnitropolitului Veniamin Costache2.
Îşi începe studiile în oraşul natal şi le continuă la Geneva şi Paris, finalizându-le în anul
1914 prin obţinerea unui strălucit doctorat în ştiinţe juridice.
În vara anului 1 9 1 3 se întoarce în ţară pentru satisfacerea stagiului militar, ocazie cu
care participă la Campania din Bulgaria cu gradul de sublocotenent în cadrul Regimentului 10
lnfanterie din Divizia a 2-a.
Odată cu intrarea României în război, în august 19 16, Grigore Gafencu îşi va aduce
contribuţia la realizarea idealului de unitate participând la majoritatea operaţiunilor militare din
1 Grigore Gafencu, Jurnal iunie 1940-iulie 1942, Bucureşti, 1991, p. 152.
2 Nicolae Petrescu, Catalogul expoziţiei Grigore Gafencu, Bucureşti, 1997, p. 7.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

268

Andrei Lucaci

perioada 1916-1918 în una din cele mai noi şi riscante specialităţi militare ca observator aerian
în cadrul escadrilei româno-franceze ''Farman VII''.
Constituită după sosirea în ţară în octombrie 1916 a Misiunii Militare Franceze condusă
de generalul Henri Mathias Berthelot, Escadrila F-7 comandată de căpitanul Andre Gaulin
avea ca misiun� atât observarea-recunoaşterea şi reglajul tirului artilerie� cât şi fotografierea
dispozitivului inamic.
Dotate cu mitraliere, avioanele Farman40 puteau face faţă şi unor confruntări aeriene
în condiţiile întâlnirii pe timpul misiunilor a avioanelor inamice de tip Fokker aşa cum se va
întâmpla pe câmpul de Ia Mărăşeşt� în ziua de 4 august când vor doborî un avion inamic,
motiv pentru care Gafencu va fi felicitat şi decorat cu "Coroana României"3.
Zburând "cu moartea ascunsă între aripi'"', Grigore Gafencu va participa la istoricul
raid Salonic-Iaşi (22 octombrie-3 noiembrie 1 9 1 8), care trecând peste liniile germano-bulgare
din Balcani, îl va aduce în ţară pe Victor Antonescu - ministrul României Ia Paris - cu ultimele
recomandări ale lui Clemenceau şi Franchet d'Esperey privind reintrarea în război şi
colaborarea cu trupele franceze.
Referindu-se la activitatea sa în timpul primului război mondial, în 1 934 Grigore
Gafencu scria: "Era în ultimele zile ale războiului nostru la Tecuci. Coboram din avion după o
recunoaştere pe front Doi civili aşteptau pe câmpul de aterizare ştirile aduse prin vazduh - doi
miniştri. Unul era Vintilă Brătianu, celălalt l.G. DUca Venind spre mine Duca mi-a strâns
mâna şi mi-a zis cu glas de prietenească aprobare «Primejdioasă armă ţi-ai ales»'.s.
Pentru faptele sale de armă din timpul primului războ� adevărate file de cmaj şi
patriotism, alături de "Coroana României" Grigore Gafencu va primi "Crucea de R!zboi"
britanică şi cea mai înaltă distincţie românească de război: Ordinul militar de război ''Mihai
Viteazul" clasa a ill-a
Peste ani, în aprilie 1 939, cu ocazia Iungului turneu diplomatic Varşovia - Berlin 
Bruxelles - Londra - Paris - Roma - Belgrad la finele căruia va conchide că Ewupa se află în
''ultimele zile" ale e� cu ocazia escalei în capitala Franţe� un moment deosebit de plăcut îl va
constitui reîntâlnirea cu fostul său comandant Andre Gaulin şi cu alţi comandanţi, alături de
care, rememorând evenimentele din anii grei ai războiului va face şi ştirea zilei în presa

pariziană

Perioadă distinctă în viaţa lui - prestaţia militară din timpul primului război mondial se
doreşte a fi o subliniere clară a faptului că viitorul mare diplomat român era mai întâi de toate
un patriot cu veritabile calităţi de erou sau cum avea să spună mai târziu în 8 iunie 1 940
Nicolae Iorga în Neamul Românesc: ''Un bun soldat al României".
După încheierea războiului Grigore Gafencu se va dedica profesiei pentru care se
pregătise în Elveţia şi la Paris, avocatura, simţindu-se din ce în ce mai chemat atât spre
jurnalistică, cât şi spre politică.
În domeniul publicistic va trece foarte rapid de la stadiul de redactor la cel de fondator
de ziare, de numele său legându-se apariţia unui număr impresionant de publicaţii: Revista
Vremii (de Ia înfiinţare - 1 92 1 - până la încetarea apariţiei - 1924); Argus (preluat şi dezvoltat
ca publicaţie a cercmilor financiare şi economice ce va apare până în 1948)� Tunpul (fondat în
1 93 7 ca ziar de mare tiraj - veritabil cotidian, ce va fi publicat până în 1 948) .
3 Vasile Tudor, Grigore Gafenc:u - observator aerian in rAzboiul de intregire naţionali, în RJM, 1 ,

1998, p . 38.
4 Nicolae Petrescu, op.ci.t., p. 7.
5 Grigore Gafenw, op.dt., p. 7.
6 1��,,-� in�er_..,!lri poiit:� 1�9-1039, Bucureşti, 1991, p. 353-354.
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De asemenea, va fi ini�ator al primei agen�i telegrafice de presă "Orient Radio"
(RAOOR) care înfiin� în 192 1 va fi până la desfiinţarea ei, în 1 949, o veritabilă agenţie de
ştiri guvernamentale La redacţia acestor publicaţii va avea întâlniri şi lungi discu�i cu
majoritatea publiciştilor şi scriitorilor vremii între care se nurnăn1: Cezar Petrescu, Mihail Jora,
Nicolae Carandino, Carnii Petrescu, Lucia Demetoicu, Nicolae Iorga, Gheorghe Brătianu ş.a
Ca jurist în paralel cu avocatura, pe care o va practica cu real succes, datorită stilului
său ordonat şi mai ales profundelor cunoştinţe economice specific româneşti, va fi cooptat în
consiliile de administra�e ale unor societăţi industriale şi bănci.
Începând cu 1 926 îl găsim în rândurile Partidului Na�onal Ţărănesc, căruia îi rămâne
fidel până Ia sfărşitul vieţii, unde datorită calită�lor sale deosebite primeşte o serie întreagă de
funcţii ministeriale, de la secretar general la externe şi secretar de stat la diferite ministere până
la Preşiden�a Consiliului de Miniştri, încununate cu cele nu mai puţin de cinci portofolii
consecutive la externe, în perioada dictaturii lui Carol al IT-lea, începând cu 2 1 . 12. 1 938, cu
Miron Cristea ca premier şi terminând în 03 ,07. 1940 cu Gh. Tătărăscu ca şef al guvemului8•
Înzestrat cu un deosebit simţ analitic exprimat atât în presa timpului şi în diferite
discursuri, cât mai ales în notele sale politice, Grigore Gafencu mmâne autorul dureroasei
concluzii potrivit căreia "manevrele regale inspirate ocult de camarila omnipotentă au dus la
declinul vădit al dinastiei româneşti"9•
Cronicar fidel al vieţii politice interbelice, Gafencu este probabil autorul celor mai
reuşite "radiografii" ale dezbaterilor parlamentare din epocă, caracterizate atât de pătimaşele
dueluri oratorice specifice vremii, cât şi de solemnitatea adunărilor de doliu despre care cu
ironie spunea că: "se crează preţ de câteva ceasuri pacea peste teatrul confruntărilor acerbe
dintre Putere şi Opozi�e"10•
Confinnări ale înaltei preţuiri de care s-a bucurat în epocă stau amintirile şi însemnările
zilnice ale celor mai importanţi oameni politici ai timpului cum ar fi spre exemplu Nicolae
Iorga, I.G. Duca, Mihai Călinescu, Miron Cristea, Octavian Goga, Mihai Manoilescu,
Constantin Argentoianu, C.I.C. Brătianu, N. Petrescu Comnen, Regele Carol al U-Iea ş.a.
Pe plan extern Gafencu a fost în contact cu aproape toate personalită�le politice şi
diplomatice ale vemii, discuţiile şi întâlnirile cu aceştia fiind prezentate în veritabile portrete,
din care radiază deopotrivă atât diversitatea lor, cât mai ales ra�onalul analistului şi perfecta
cunoaştere a psihicului uman. Relevantă în susţinerea acestei idei, memorabila lucrare Ultimele
zile ale Europei prezintă cititorului cu fidelitatea unui analist de profunzime imaginea
''principialului colonel Beck în faţa unui Hitler" secundat de von Ribbentrop şi Go!!ring; a lui
Churchill şi Halifax asumându-şi responsabilitatea continentului, a lui Daladier şi Bonnet,
finalizând cu opoziţia Regelui Victor Emanuel în faţa cuplului Mussolini-Ciano, şi mai ales cu
nobila figură a Papei Pius al XII-lea.
Văzând şi cunoscând atâtea personalităţi, Gafencu şi-a permis aproape de fiecare dată
să anticipeze mişcările, oferind atât soluţii de compromis, cât mai ales ieşiri memorabile din
partea ţării pe care o reprezenta.
Aceste ultime calităţi, alături de cunoaşterea perfectă a istoricului relaţiilor româno-ruse
se vor constitui în tot atâtea argumente profesionale pe baza cărora în contact cu Molotov,
Gafencu va fi deopotrivă respectat şi apreciat.

7 Idem, Ultimele zile ale Europei, Bucureşti, 1992, p. 6-7.
8 Nicolae Petrescu, op.dt., p. 19.
9 Grigore Gafencu, Însemnliri poHtice. . . , p. 353.
10 Ibidem, p. 354.
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Trimis Ia Moscova într-o perioadă în care raporturile dintre România şi U.R.S.S.
fuseseră în mod esenţial influenţate de actul de forţă de la sfârşitul lunii iunie 1940, Gafencu va
veni nu numai să reprezinte cu demnitate statul român, cât mai ales prin tact şi îmbinarea
strălucită a diplomaţiei ca ştiinţă cu arta negocierilor, să diminueze suferinţele celor 40.000 de
repatriaţi reuşind ca odată cu 22 iunie 1 941 să părăsească Uniunea Sovietică, aşa cum se spune,
pe uşa din faţă.
Vizionar extrem de perspicace, va pără<ii ţara Ia 1 5 noiembrie 1 94 1 considerând că din
afară îi va putea aduce mult mai multe servicii decât din interior, mai ales că după propria-i
convingere "războiul nostru naţional se opreşte la Nistru" 1 1 •
Optând pentru Elveţia, se va stabili l a Geneva, de unde, pe baza audienţei mereu
crescânde de care se va bucura în cercul aliaţilor, va milita pentru ieşirea României din războ�
mai ales că luciditatea sa specifică îl va face să înţeleagă mult mai devreme decât alţii rolul
rezervat U.R.S.S. în cadrul viitoarei ordini mondiale.
Reputaţia de analist politic se va consolida în timp prin mulţimea articolelor publicate,
fapt ce îl va individualiza ca pe un veritabil lider al românilor din exil, concluzie la care ajunge
recenta lucrare semnată de Aurel Sergiu Marinescu, O contribuţie la istoria exilului
românesc, publicată de Editura Vremea din Bucureşti şi vemisată cu tot fastul presupus de un
astfel de efort istoriografic de Muzeul de Istorie Naţională a României în ianuarie 1 999.
Înţelegând noul curs al evenimentelor de după 1948 când "Cortina de Fier'' va izola
jurnătale din Europa, Grigore Gafencu îşi va dedica tot restul vieţii, sfârşite în 30 ianuarie
(curioasă coincidenţă cu ziua de naştere) 1958, militând cu convingere pentru unificarea
europeană.
Azi, când ultimele gânduri cu care Grigore Gafencu a plecat dintre noi au început să
prindă contur - unificare europeană, păstrăm în memorie alături de portretul unui brav şi
adevărat român, ideea că alături de artiş� istorici şi inventatori de renume mondial ca Brâncuş�
Iorga sau Coandă, România a avut şi un ilustru diplomat în persoana celui care a fost Grigore
Gafencu.

Grigore Gafencu ou la reponse a la question: qu'est-ce que ce un diplomat?
Resume
Ex-ministre des Affaires Etrangeres de Ia Roumanie (1938-1940), ex-numstre a
Moscou pendant la deuxieme guerre mondiale (1940-194 1) et leader incontesre de la diaspore
rournaine (1942-1 957), Grigore Gafencu offre un eclatante exemple d'homrne politique et
diplomate.
Chapitre distinct d'une ouvrage foundamentee sur les dernieres documents et
publications de specialite, cet article presente au lecteur une image suggestive sur le portret
d'une diplomate, donnant comrne definition )'exemple de ce qu'il y a ete Grigore Gafencu.
Il

• • •,

ldem, Jurnal

p. 201.
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