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DIPlOmatUl ROmÂN gheORghe DavIDeSCU la 
KRemlIN:  „SĂ lĂSĂm IStORIa SĂ JUDeCe...”

Vitalie VăRAtic

  Acum două decenii l-am cunoscut pe reputatul 
şi neobositul istoric român din Basarabia, ION 
ŞIŞCANU. La un moment dat, drumurile noastre 
au avut continuitate diferită, dar am rămas legaţi 
sufleteşte pentru totdeauna. Fiind alături de colegii 
care îl omagiază pe Prietenul meu, propun un subiect 
despre viaţa şi activitatea diplomatului Gheorghe 
Davidescu, pentru care drama Basarabiei la 1940 a 
însemnat şi drama propriei sale vieţii. 

	 În	ziua	de	26	iunie	1940,	Ion	Gigurtu,	ministrul	român	al	Afacerilor	
Străine,	a	transmis	Legaţiei	României	din	capitala	URSS	o	telegramă,	prin	
care	solicita	de	„a	face	pe	 lângă	guvernul	sovietic	un	demers	cu	caracter	
amical,	arătându-i	surprinderea	noastră	de	a	constata	 	că	se	adună	din	ce	
în	ce	mai	multe	 trupe	sovietice	 la	graniţele	noastre	şi	că	pregătirile	ce	se	
fac	de	către	aceste	trupe	au	un	caracter	îngrijorător”1 .	Trimisul	extrordinar	
şI	ministrul	plenipotenţiar	Gheorghe	Davidescu	nu	a	mai	reuşit	să	obţină	
audienţa	 respectivă	 pentru	 a	 aduce	 la	 îndeplinire	 această	 dispoziţie,	 dar,	
spre	surpriza	sa,	avea	să	fie	convocat	de	urgenţă	la	ora	22 .00	a	acelei	zile	de	
comisarul	poporului	pentru	Afa	ce	rile	Stră	ine	al	URSS,	V .	Molotov .	Şeful	
diplomaţiei	de	la	Kremlin	i-a	înmânat	cu	acel	prilej	textul	unei	note	prin	care	
guvernul	sovietic	propunea	guvernu	lui	României	„să	înapoieze	Basarabia	
către	Uniunea	Sovietică”	şi	„să	transmită	Uniunii	Sovietice	partea	de	Nord	
a	Bucovinei” .
	 Era	cea	de-a	şasea	întrevedere	a	lui	V .	Molotov	cu	Gh .	Davidescu	în	
cele	nouă	luni	de	la	sosirea	ministrului	plenipotenţiar	român	la	Moscova2 .	
Evenimentul	 în	sine	a	 fost	menţionat,	practic,	de	 toţi	autorii	publicaţiilor	
privind	anexarea	teritoriilor	româneşti	de	către	URSS	în	vara	anului	19403 .	

1	 AMAE,	fond	71/ 1920-1944. URSS,	vol .	136,	f .	113 .
2	 Întrevederile	anterioare	V .	Molotov	–	Gh .	Davidescu	au	avut	loc	la	8	octombrie	1939,	

17	ianuarie	1940,	2	şi	9	aprilie	1940,	1	iunie	1940 .			
3	 Fl .	Constantiniu,	Între Hitler şi Stalin. România şi pactul Ribbentrop-Molotov,	Bucu-

reşti,	1991;	V .	F .	Dobrinescu,	Bătălia diplomatică pentru Basarabia 1918-1940,	Iaşi,	
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La	 fel	 de	 numeroase	 sunt	 studiile	 despre	 activitatea	 fostului	 comisar	
sovietic	 V .	Molotov,	 în	 schimb,	 personalitatea	 lui	 Gh .	 Davidescu	 a	 fost	
„dată	uitării” .	Este	păcat	ca	omul	care	a	avut	curajul	să-l	înfrunte	pe	temutul	
nr .	2	al	Kremlinului	de	la	acea	vreme,	chiar	în	biroul	acestuia,	prezentând	
argumente	de	netăgăduit	în	favoarea	caracterului	românesc	al	Basarabiei	şi	
părţii	de	Nord	a	Bucovinei,	să	rămână	în	anonimat .
	 Gheorghe	Davidescu4	s-a	născut	la	18/30	martie	1892	la	Braşov .	A	fost	
botezat	 în	ziua	de	24	martie/	5	aprilie	1892	de	protopopul	 I .	Petric	de	 la	
biserica	Sf .	Nicolae	din	Şcheii	Braşovului,	naşa	de	botez	fiind	Raveica	lui	
Arsenie	Badea .	Părinţii	săi,	George	şi	Paraschiva	(cu	numele	de	domnişoară	
Vlaicu),	 români	 ortodocşi,	 aveau	 domiciliul	 pe	 strada	 Coastei	 nr .	 11,	 în	
oraşul	de	la	poalele	Tampei5 .	
	 Viitorul	diplomat	român	avea	să	urmeze	studiile	gimnaziale	şi	liceale	în	
oraşul	natal .	Cu	ocazia	depunerii	cererii	de	angajare	la	Ministerul	Afacerilor	
Străine	în	1920,	Gh .	Davidescu	preciza:	„Mi-am	făcut	studiile	juridice	înainte	
de	 război	 în	 diferite	 capitale,	 trăind	 timp	 îndelungat	 la	Paris,	Budapesta,	
Praga	şi	Viena .	Cunosc	bine	limba	franceză,	cehă,	germană	şi	maghiară	şi	
puţin	cea	italiană” .	În	ziua	de	7	octombrie	1916	Gh .	Davidescu	şi-a	susţinut	
doctoratul	în	drept	la	Universitatea	„Hungarica”	de	la	Budapesta6 .
	 Cu	 ocazia	 declanşării	 Primului	 Război	 Mondial	 în	 vara	 lui	 1914,	
tânărul	Davidescu	fusese	mobilizat	în	armata	austro-ungară,	iar	după	Unirea	
Transilvaniei	cu	România	la	1	decembrie	1918	avea	să	fie	primit	în	armata	
română	cu	gradul	de	locotenent	în	rezervă	în	Regimentul	89	Infanterie .	În	
această	calitate,	în	perioada	aprilie	–	decembrie	1919	a	participat	la	campania	
armatei	române	împotriva	agresiunii	forţelor	comuniste	ale	lui	Bela	Kun7,	
ajungând	până	la	Budapesta .	Pentru	curajul	şi	bărbăţia	în	luptele	de	pe	Tisa,	

1991;	Ioan	Scurtu,	Constantin	Hlihor,	Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nis-
tru,	Bucureşti,	1992;	Ion	Şişcanu,	Raptul Basarabiei,	Chişinău,	1993;	idem,	Uniunea 
Sovietică – România. 1940,	Chişinău,	1995;	Gh .	Buzatu,	România şi războiul mondial 
din 1939-1945 .	Iaşi,	1995;	Oprea	I .	România şi Imperiul rus .	Vol .	II	(1924-1947),	Bu-
cureşti,	2003;	Gh .	Buzatu,	Hitler, Stalin, Antonescu .	Ploieşti,	2005 .

4	 Conform	 „Matricolei	 Botezaţilor	 comunei	 bisericeşti	 ortodoxe	 române	 Sf .	 Nicolae,	
Braşov	–	Scheiu”,	Tom .	V,	pag .	9,	nr .	31,	copilul	născut	în	familia	Davidescu	în	ziua	de	
18	martie	1892	(calendarul	iulian),	a	primit	numele	de	botez	„George”	şi	nu	„Gheor-
ghe”,	cum	avea	să	apară	în	documentele	ulterioare .	

5	 AMAE,	fond	77/ Personale,	dosar		D–32 .
6	 Ibidem .
7	 Pe	larg,	la	Dumitru	Preda,	Vasile	Alexandrescu,	Costică	Prodan,	În apărarea României 

Mari. Campania armatei române din 1919,	Bucureşti,	1994,	passim .
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Gh .	Davidescu	a	 fost	decorat	cu	ordinul	„Coroana	României”	 în	grad	de	
cavaler,	cu	spade	şi	panglica	„Virtuţii	militare”8 .
	 Revenind	 la	 viaţa	 civilă,	 a	 susţinut,	 în	 iunie	 1920,	 examenul	 pentru	
magistraţi	şi	avocaţi,	fiind	angajat	ca	grefier	la	Înalta	Curte	de	Casaţie	şi	Justiţie	
a	României .	La	16	septembrie	1920,	Davidescu	a	adresat	lui	Take	Ionescu,	
ministrul	Afacerilor	 Străine9	 un	memoriu	 în	 vederea	 admiterii	 sale	 „într-
unul	din	posturile	vacante”	ale	serviciului	diplomatic	român .	Semnificativ	
în	acest	sens	este	referatul,	redactat	deja	a	doua	zi,	17	septembrie	1920,	cu	
următorul	conţinut:	„Cel mai propriu din toţi transilvănenii care au solicitat 
să intre în diplomaţie – atât ca fizic, cât şi ca, calităţi – pentru a fi numit 
într-un post de secretar II la vre-o Legaţie din oricare ţară. Când s-ar ivi 
nevoia de un secretar la Praga, ar fi cel mai nimerit, fiindcă cunoaşte limba 
cehă. Decorat în război cu coroana. Fost elev al Sorbonei”10 .	
	 Studiile	 temeinice,	 stăpânirea	 mai	 multor	 limbi	 străine,	 maturitatea	
profesională	 şi	 ataşamenul	 faţă	 de	 cauza	 românească	 au	 reprezentat	
principalele	argumente	în	favoarea	semnării	de	către	Regele	Ferdinand	I	a	
Înaltului	Decret	cu	nr .	5191	prin	care	Gh .	Davidescu	era	numit	„pe	ziua	de	
1	decembrie	1920	secretar	de	legaţiune	clasa	III	în	Administraţia	Centrală	
a	 Ministerului	 Afacerilor	 Străine” .	 În	 ziua	 de	 13	 decembrie	 1920,	 Gh .	
Davidescu	jura	„credinţă	Regelui,	supunere	instituţiunii	şi	legilor	poporului	
român”,	iar	la	20	ianuarie	1921	era	transferat	în	aceiaşi	calitate	la	Legaţia	
României	 din	 Budapesta,	 unde	 avea	 să	 funcţioneze	 până	 la	 24	 ianuarie	
192511 .
	 În	cei	patru	ani	de	activitate	în	cadrul	misiunii	din	capitala	Ungariei,	
Gh .	Davidescu	a	fost	rechemat	de	mai	multe	ori	 in	Centrala	Ministerului	
(1	 februarie	 1922,	 15	 octombrie	 1923,	 1	 ianuarie	 1924),	 dar	 de	 fiecare	
dată	Traian	Stârcea,	şeful	misiunii	a	solicitat	rămânerea	sa	în	continuare	la	
post .	Astfel,	la	17	octombrie	1923	acesta	îi	scria	lui	I .	Gh .	Duca,	ministrul	
Afacerilor	Străine:	„Am	onoarea	a	ruga	pe	Excelenţa	Voastră	să	binevoiască	
a	aproba	ca	domnul	secretar	de	legaţiune	Davidescu	să	rămână	încă	până	la	
1	aprilie	1924	la	postul	ce	ocupă,	deoarece	Domnia-sa,	cunoscând	perfect	
limba	ungară,	este	necesar	Legaţiunii,	mai	cu	seamă	în	timpul	de	faţă,	când	

8	 Ordinul	 i-a	fost	conferit	prin	Decretul	nr .	7955	din	5	aprilie	1920	al	Ministerului	de	
Război .	

9	 Take	(Dumitru)	Ionescu	a	fost	ministru	al	Afacerilor	Străine	al	României	în	perioada	13	
iunie	1920	–	16	decembrie	1921 .

10	 AMAE,	fond	77/ Personale,	dosar		D–32 .
11	 Prin	Decretul	 regal	nr .	2345	din	9	 iulie	1924	a	 fost	 înaintat	 la	gradul	de	secretar	de	

legaţiune	clasa	II
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încep	tratativele	şi	cercetările	 în	vederea	aprobării	 împrumutului	cerut	de	
guvernul	ungar”12 .	Două	luni	mai	târziu,	ministrul	român	de	la	Budapesta	
se	 adresa	 din	 nou	 cu	 rugămintea	 de	 „a	 lua	 în	 considerare	 aglomerarea	
permanentă	 a	 grelelor	 lucrări	 ce	 această	 Legaţiune	 are	 de	 executat	 şi	 a	
aproba	 ca	 domnul	 secretar	 de	 legaţiune	 Davidescu,	 care	 posedă	 perfect	
limba	ungară,	să	continue	a	face	serviciu	pe	lângă	acest	oficiu	diplomatic” .	
În	ianuarie	1925,	acelaşi	Stârcea	solicita	din	nou	ministrului	I .	Gh .	Duca	„a	
aproba	rămânerea	la	Budapesta	a	lui	Davidescu	până	la	1	martie,	Domnia-sa	
fiind	însărcinat	şi	lucrând	deja	la	clasarea	şi	trierea	arhivei	fostei	Comisiuni	
de	lichidare,	care	în	întregime	conţine	reclamaţiuni	în	ungureşte” .	În	pofida	
numeroaselor	 aprecieri	 asupra	 calităţilor	 sale	 profesionale,	 la	 începutul	
lui	 1925,	 Gh .	 Davidescu,	 a	 fost	 rechemat	 în	 Centrala	 Ministerului	 la	
Bucureşti13 .	
	 Doi	 ani	mai	 târziu,	 conform	deciziei	 din	 5	 iunie	 1927	 a	ministrului	
Afacerilor	 Străine,	 Ion	 M .	 Mitilineu,	 Gh .	 Davidescu	 era	 transferat	 cu	
începere	 din	 aceeaşi	 zi	 la	 Legaţia	României	 din	Varşovia .	 La	 1	 ianuarie	
1928	era	avansat	la	gradul	de	secretar	de	legaţiune	clasa	I .	
	 O	recapitulare	a	activităţii	lui	Gh .	Davidescu	în	perioada	mandatului	
său	la	Varşovia	aparţine	lui	Victor	Cădere,	 trimis	extraordinar	şi	ministru	
plenipotenţiar	 în	capitala	Poloniei,	care,	 la	5	 iulie	1932,	adresându-se	 lui	
Alexandru	Vaida-Voevod,	preşedintele	Consiliului	de	Miniştri	 şi	ministru	
al	Afacerilor	Străine,	cu	propunerea	înaintării	lui	Gh .	Davidescu	la	gradul	
de	 consilier	 de	 legaţie,	 preciza:	 „În tot timpul funcţionării sale pe lângă 
Legaţiunea din Varşovia, D-sa a dat dovadă, după cum reiese şi din aprecierile 
foştilor săi şefi, de o pregătire serioasă şi a dezvoltat o activitate depăşind 
cu mult cadrul obişnuit. Cum D-sa a funcţionat în mod intermitent timp 
de aproape 2 ani ca Însărcinat cu Afaceri, într-un post în care problemele 
dificile nu sunt rare, Departamentul Excelenţei Voastre a putut aprecia 
modul în care Domnul Prim Secretar de Legaţiiune G. Davidescu a ştiut a 
duce la capăt misiunile ce i s-au încredinţat. Dintre numeroasele chestiuni, 
la a căror rezolvare a avut o parte activă şi D-sa, amintesc aci semnarea 
la Moscova a Protocolului Litvinov, încheierea Convenţiunilor Comerciale 
cu Polonia în 1929 şi 1930, negocierile pentru Convenţia traficului de 
frontieră în 1930 şi îndeosebi prelungirea Tratatului de alianţă cu Polonia 
în ianuarie 1931” .	

12	 Tot	cu	acea	ocazie,	Traian	Stârcea	sublinia:	„ . . .prezenţa	domnului	Davidescu	rămâne	
necesară	din	punctul	de	vedere	al	amploarei	lucrului” .	

13	 Prin	ordinul	ministrului	cu	nr .	4257	din	20	ianuarie	1925,	Gh .	Davidescu	a	fost	„orân-
duit	cu	serviciul	la	Direcţia	Presei	şi	Propagandei” .
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	 În	 continuare,	V .	Cădere	 sugera:	 „Având	 în	 vedere	 cele	 de	mai	 sus,	
precum	 şi	 faptul	 că	Domnul	G .	Davidescu	 are	 preţioase	 relaţiuni	 atât	 în	
cercurile	diplomatice	de	aici,	cât	şi	în	societatea	polonă,	cred	că	ar	fi	bine	
a	 se	acorda	gradul	de	Consilier	de	Legaţiune	acestui	 funcţionar	 încercat,	
chemat	 să	 secondeze	 şi	 să	 înlocuiască	 adeseori	 ca	 Însărcinat	 cu	Afaceri	
pe	Ministrul	României,	într-un	post,	în	care	statele	mari	au	şase	ambasade	
şi	 unde	 rivalităţile	 de	 prestigiu	 între	 diferitele	misiuni	 se	 resimt	 la	 orice	
prilej” .	În	urma	acestui	demers,	precum	şi	a	raportului	cu	nr .	40867/	1932	
a	Primului	Ministru	Al .	Vaida-Voevod,	Regele	Carol	al	II-lea	a	semnat,	la	
1	august	1932	Decretul	nr .	2370,	prin	care	se	stabilea:	„Domnul	Gheorghe	
Davidescu,	actual	Secretar	de	Legaţiune	clasa	I,	este	înaintat,	pe	ziua	de	1	
iulie	1932,	la	gradul	de	Consilier	de	Legaţiune”14 .	
	 Exact	peste	un	an,	 la	1	 iulie	1933,	Gh .	Davidescu	avea	să	revenă	 în	
Administraţia	 Centrală	 a	Ministerului	Afacerilor	 Străine,	 fiind	 repartizat	
la	 Direcţia	 Politică,	 unde	 experienţa	 şi	 profesionalismul	 său	 au	 fost	 atît	
de	 necesare	 serviciului	 diplomatic	 român	 într-o	 perioadă	 când	 tendinţele	
revanşarde	şi	revizioniste	se	făceau	simţite	tot	mai	mult	în	Europa .	România,	
adoptând	o	poziţie	deschisă	şi	consecventă	de	respingere	a	revizionismului,	
a	 promovat	 sub	 conducerea	 experimentatului	 său	 ministru	 al	Afacerilor	
Străine,	Nicolae	Titulescu,	o	politică	de	apropiere	şi	cooperare	cu	statele	
care	împărtăşeau	principiile	respective .	În	acest	context	s-a	înscris	decizia	
guvernului	român	din	1935	de	a	deschide	legaţia	de	la	Tallinn15 .		În	urma	
unei	 corespondenţe	 între	 guvernele	României	 şi	Estoniei	 din	 vara	 anului	
1935,	purtată	prin	intermediul	lui	H .	Marcus,	trimis	extraordinar	şi	ministru	
plenipotenţiar	 al	 Estoniei	 în	 România,	 cu	 reşedinţa	 la	 Varşovia,	 partea	
română	a	solicitat	agrementul	pentru	trimiterea	lui	Gh .	Davidescu	în	fruntea	
misiunii	române	din	capitala	estoniană .	Prin	scrisoarea	din	26	iulie	1935,	
adresată	lui	N .	Titulescu,	guvernul	Estoniei	a	comunicat	că	„este	fericit	a	

14	 Fiind,	probabil,	 informat	despre	demersul	Ministerului	Afacerilor	Străine,	Gh .	Davi-
descu	a	adresat	în	ziua	de	31	iulie	1932	de	la	Varşovia	următoarea	telegramă	lui	Gr .	
Gafencu,	 subsecretar	 de	 Stat	 la	MAS:	 „Rog	Excelenţa	Voastră	 a	 primi	 expresiunea	
sentimentelor	mele	recunoscătoare	şi	asigurarea	respectuosului	meu	devotament” .

15	 Relaţiile	diplomatice	dintre	România	şi	Estonia	au	fost	stabilite	în	1924	prin	acredita-
rea	ministrului	României,	Al .	Florescu,	de	la	Varşovia	şi	la	Tallinn .	La	1	ianuarie	1925	
Alexandru	N .	Iacovaky	a	fost	numit	ca	trimis	extraordinar	şi	ministru	plenipotenţiar	al	
României	pe	lângă	guvernele	Poloniei,	Letoniei	şi	Estoniei .	În	1927,	a	fost	înfiinţată	
prima	legaţie	a	României	în	Letonia	şi	Estonia	al	cărei	prim	şef	de	misiune	a	fost	Mihail	
Sturdza,	cu	sediul	la	Riga .
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da	agrementul	pentru	numirea	lui	Gh .	Davidescu	ca	trimis	extraordinar	şi	
ministru	plenipotenţiar	al	României	la	Tallinn”16 .	
	 Numit	prin	Decretul	Regal	nr .	2256	din	1	octombrie	în	această	nouă	
calitate,	Gh .	Davidescu	a	sosit	în	capitala	Estoniei	la	24	noiembrie	1935	şi	
a	remis	scrisorile	de	acreditare	Preşedintelui	estonian,	Constantin	Paets	în	
data	de	3	decembrie	1935 .	În	telegrama	transmisă	la	Bucureşti,	tot	în	acea	zi	
asupra	ceremoniei	şi	discuţiei	cu	Preşedintele	estonian,	Davidescu	sesiza	şi	
o	nuanţă	în	poziţia	acestuia,	făcând	următoarea	precizare:	„ . . .pe	când	eu	am	
amintit	în	discursul	pronunţat	participarea	României	şi	Estoniei	la	eforturile	
Societăţii	Naţiunilor	de	a	asigura	respectarea	tratatelor,	Preşedintele	a	evitat	
parafrazarea,	 declarând,	 în	 schimb,	 că	 Estonia	 urmăreşte	 cu	 cel	mai	 viu	
interes	acţiunea		internaţională	întreprinsă	de	bărbaţii	de	Stat	români	pentru	
a	dezvolta	spiritul	de	colaborare	între	popoare	şi	a	asigura	pacea,	căci	aceste	
aspiraţiuni	 sunt	unanim	ale	 sale” .	Era	o	 aluzie	 la	 eforturile	României,	 în	
special	a	lui	N .	Titulescu,	de	restabilire	a	relaţiilor	diplomatice	cu	Uniunea	
Sovietică,	încununate	cu	succes	cu	un	an	înainte,	la	Geneva17 .		
	 Mandatul	lui	Gh .	Davidescu	în	Estonia	s-a	încheiat	la	1	martie	1939,	
iar	 la	 revenire	 în	 ţară	 a	 fost	 desemnat	 în	 funcţia	 de	 director	 al	Direcţiei	
Politice	a	Ministerului	Afacerilor	Străine .	Din	acest	moment	în	activitatea	
diplomatică	a	 lui	Gh .	Davidescu	aveau	să	survenă	o	serie	de	evenimente	
extrem	de	controversate,	care	vor	marca	restul	vieţii	sale .
	 În	pofida	restabilirii	în	1934	a	relaţiilor	diplomatice	româno-sovietice,	
raporturile	 cu	 vecinul	 din	 Est	 mai	 purtau	 amprenta	 tensiunii	 cauzată	 de	
problema	 Basarabiei .	 Pe	 fondul	 reorientării	 direcţiilor	 politicii	 externe	
sovietice	şi	a	modificării	principiilor	de	promovare	a	intereselor	URSS	în	
plan	extern,	dar	mai	ales	după	înlăturarea	lui	M .Litvinov	în	mai	1939	din	
fruntea	serviciului	diplomatic	sovietic18,	s-au	făcut	simţite	primele	„mişcări	
tectonice”	în	zona	edificiului	destul	de	şubred	al	relaţiilor	dintre	Bucureşti	

16	 Tot	cu	acea	ocazie,	partea	estoniană	preciza:	„Crearea	unei	legaţii	independente	la	Tal-
linn	nu	va	lipsi	a	adânci	legăturile	de	amiciţie	ce	există	deja	între	ambele	ţări,	legate	de	
aceleaşi	interese	şi	de	aceeaş	politică	de	pace” .

17 Relaţii româno-sovietice. Documente,	vol .	I	1917-1934,	1999,	p .	428-430 .
18	 În	urma	şedinţei	Biroului	Politic	al	CC	al	PC(b)	din	URSS	din	3	mai	1939,	I .	Stalin	a	

anunţat	personal	misiunile	diplomatice	sovietice,	printr-o	telegramă	circulară,	despre	
„satisfacerea	cererii	de	eliberare	din	funcţie”	a	lui	M .M .	Litvinov,	precizând	că	această	
înlocuire	fusese	determinată	de	„conflictul	serios	dintre	preşedintele	Consiliului	Comi-
sarilor	Poporului,	 tov .	Molotov,	şi	comisarul	poporului	pentru	Afacerile	Străine,	 tov .	
Litvinov,	izbucnit	din	cauza	atitudinii	neloiale	a	tov .	Litvinov	faţă	de	Consiliul	Comi-
sarilor	Poporului	din	URSS” .	Apud	Poдина,	nr .	10,	1993,	p .	48 .
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şi	Moscova .	La	28	iunie	1939	s-a	consumat	prima	„împuşcătură	cu	cartuş	
orb”	a	operaţiunii	ce	avea	să	se	desfăşoare	exact	peste	un	an .	Comisariatul	
Poporului	 pentru	Afacerile	 Străine	 a	 refuzat	 să	 preia	 o	 Notă	 a	 Legaţiei	
României	 din	 capitala	 sovietică	 pe	 motivul	 că	 în	 textul	 acesteia	 fusese	
întrebuinţat	termenul	„teritoriu	românesc”	pentru	spaţiul	Basarabiei19 .	
	 Cazul	 a	 alertat	 conducerea	 Ministerului	 Afacerilor	 Străine	 român .	
Fiind	 solicitat	 să	ofere	explicaţii	 asupra	cazului	 respectiv,	Nicolae	Dianu	
şi-a	 exprimat	 convingerea	că	 restituirea	notei	nu	era	 altceva	decât	 „noua	
lor	 politică	 [sovietică]	 de	după	venirea	d-lui	Molotov	de	 intransigenţă	 şi	
duritate”,	care	„se	manifestă	 faţă	de	noi	mai	ales	prin	 repunerea	pe	 tapet	
a	 chestiunii	 Basarabiei” .	 El	 a	 precizat	 că	 „Sovietele	 nu	 au	 renunţat	 la	
Basarabia”	şi	vor	pune	această	problemă	„atunci	când	le	va	veni	la	îndemână	
şi	în	modul	cum	li	se	va	părea	mai	folositor”20 .	
	 Într-un	raport	redactat	special	asupra	„incidentului	creat	de	D-l	ministru	
Dianu”,	Al .	 Cretzianu,	 Secretarul	 General	 al	 ministerului,	 a	 apreciat	 că	
trimisul	 român	 în	 capitala	 sovietică,	 prin	 utilizarea	 acelor	 termeni,	 nu	 a	
respectat	instrucţiunile	ce	i-au	fost	date	de	de	la	Bucureşti .	N .	Dianu	şi-a	
înaintat	demisia	şi	după	mai	mulţi	ani	avea	să	explice	gestul	său	astfel:	„La	
8	iulie	demisionez,	nevoind	să	mă	solidarizez	cu	o	politică	cu	capul	în	nisip,	
ca	struţul,	sperând	să	treacă	furtuna”21 .	
	 Dianu	 avea	 să	 fie	 rechemat	 de	 la	Moscova	 prin	 Decretul	 Regal	 cu	
nr .	3386	din	13	septembrie	193922 .	Până	atunci,	 însă,	 se	 impunea	găsirea	
succesorului .	Ceea	ce	 în	 împrejurările	complexe	şi	dramatice	din	 toamna	
acelui	 an,	 invadarea	 Poloniei	 şi	 declanşarea	 celui	 de-al	 Doilea	 Război	
Mondial,	s-a	produs	imediat:	Grigore	Gafencu,	ministrul	Afacerilor	Străine,	
a	propus,	iar	Regele	Carol	al	II-lea	a	semnat	Decretul	cu	nr .	3387	tot	din	
13	septembrie	1939	prin	care	Gh .	Davidescu	era	numit	trimis	extraordinar	
şi	ministru	plenipotenţiar	al	României	la	Moscova	cu	începere	din	data	de	
1	octombrie	193923 .	Până	în	prezent	nu	se	cunosc	cu	certudine	argumentele	
care	 au	 cântărit	 în	mod	decisiv	 în	 favoarea	 luării	 unei	 asemenea	decizii .	
Nu	este	exclus	ca	în	aceste	momente	dificile	pentru	relaţia	cu	URSS	să	se	

19	 În	opinia	lui	Nicolae	Dianu	ministrul	plenipotenţiar	la	Moscova,	era	„o	notă	fără	im-
portanţă,	unde	se	întrebuinţează	termenii	de	«frontiera	Nistrului»	sau	«frontiera	româ-
nească»,	aşa	cum	de	altfel	se	procedase	în	zeci	de	cazuri	de	un	an	de	zile” .	Vezi:	Vocile 
exilului,	Bucureşti,	1998,	p .	224 .

20	 AMAE,	fond	71/ 1920-1944. URSS,	vol .	86,	f .	440-441 .
21 Vocile exilului,	p .	224
22	 AMAE,	fond	77/ Personale,	dosar	D–22
23	 Ibidem .
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pună	problema	desemnării	în	fruntea	misiunii	române	de	la	Moscova	a	unei	
persoane	cu	calităţi	pe	care	le	întrunea	Gh .	Davidescu:	studii	în	universităţi	
europene,	erudiţie,	experienţă	profesională,	cunoaşterea	spaţiului	Europei	
de	Est .
	 Acesta	 a	 plecat	 spre	 Moscova	 la	 27	 septembrie	 1939 .	 A	 doua	 zi,	
ministrul	 român	 al	 Afacerilor	 Străine,	 în	 cadrul	 unei	 întrevederi	 cu	 P .	
Kukolev,	 însărcinat	cu	afaceri	a .i .	al	URSS	 la	Bucureşti	 ţinea	să	declare:	
„Nădăjduiesc	că	d-l	Davidescu,	care	a	plecat	ieri	la	Moscova,	va	fi	primit	
cu	toată	încrederea,	fiindcă	va	reprezenta	acolo	cu	autoritatea	unui	diplomat	
român,	care	urmăreşte	să	întărească	raporturile	ţării	de	bună	înţelegere	şi	de	
bună	vecinătate	cu	Uniunea	Sovietică .	D-l	Ministru	Davidescu	face	parte	
[ . . .]	din	elita	diplomaţiei	noastre	şi	a	fost	 în	măsură,	mai	mult	ca	oricine,	
în	calitate	de	Director	Politic	[ . . .]	să	cunoască	politica	pe	care	o	urmărim	
în	 Balcani	 şi	 în	 Estul	 european”24 .	 P .	 Kukolev,	 la	 rândul	 său,	 informa	
comisariatul	 sovietic:	 „Pentru	 a	 sublinia	 importanţa	 acestei	 desemnări,	
întreaga	presă	[română]	de	astăzi	 [28	septembrie]	a	publicat	comunicatul	
despre	plecarea	lui	Davidescu	la	Moscova	şi	despre	prezenţa	mea	la	gară	cu	
cazia	plecării	sale	din	Bucureşti .	Acelaşi	comuicat	a	fost	transmis	în	cursul	
zilei	la	radio”25 .
	 Sosit	 în	 capitala	 sovietică	 în	 ziua	 de	 1	 octombrie,	 ministrul	
plenipotenţiar	 român	 a	 anunţat	 Centrala	 Ministerului	 Afacerilor	 Străine	
despre	 preluarea	 conducerii	 legaţiei,	 iar	 la	 6	 octombrie	 transmitea:	 „Din	
cauza	vizitelor	miniştrilor	de	Externe	baltici	la	Moscova	şi	a	negocierilor	
turco-sovietice,	 audienţa	 mea	 la	 Domnul	Molotov	 nu	 a	 fost	 încă	 fixată .	
Cred	că	remiterea	scrisorilor	de	acreditare	va	avea	loc	deabia	la	începutul	
săptămânii	 viitoare”26 .	Gh .	Davidescu	 a	 fost	 primit	 într-o	 audienţă	 de	 15	
minute	 la	 V .	 Molotov	 în	 după-amiaza	 zilei	 de	 8	 octombrie	 1939	 (orele	
16 .00)	mai	mult	din	necesitatea	respectării	uzuanţelor	protocolare:	noul	şef	
de	misiune	era	obligat	să	depună	copiile	scrisorilor	de	acreditare	pentru	a	
putea	 intra	 în	 exerciţiul	 funcţiunii27 .	Relaţia	 cu	România	 în	 acel	moment	

24	 Fără	 să-i	 comunice	 interlocutorului	 său,	Gr .	Gafencu	preciza	 în	notă	de	 convorbire,	
redactată	după	încheierea	discuţiei:	„Am	ţinut	să	dau	aceste	 lămuriri	D-lui	Kukolev,	
deoarece	din	rândurile	Legaţiunii	sovietice	la	Bucureşti	ne-au	venit	anumite	zvonuri,	
că	d-l	Davidescu	nu	ar	avea	o	personalitate	politică	îndestulătoare	pentru	a	reprezenta	
în	aceste	momente	România	la	Moscova” .	(Relaţii româno-sovietice. Documente .	Vol .	
II	1935-1941,	Bucureşti,	2003,	p .	258-259) .

25 Документы внешней политики,	Том	XXII,	Книга	2,	Москва,	1992,	р .	141 .
26	 AMAE,	fond	71/ 1920-1944. U.R.S.S .,	vol .	87,	f .	260 .
27 Ibidem,	f .	269-271 .						
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încă	nu	era	de	actualitate	pentru	URSS .	Alte	direcţii	reprezentau	priorităţile	
politicii	externe	sovietice .	Noul	ministru	plenipotenţiar	al	României	a	sosit	
la	Moscova	 exact	 în	momentul	 când	 se	 încheiase	 cea	 de-a	 doua	 vizită	 a	
delegaţiei	guvernamentale	germane	condusă	de	Joachim	von	Ribbentrop,	în	
cadrul	căreia	fuseseră	definitivate	aranjamentele	sovieto-germane	cu	privire	
la	delimitarea	sferelor	de	interese	în	Europa	de	Est28 .
	 A	doua	zi	după	sosirea	sa	la	Moscova,	Gh .	Davidescu	se	întâlnise	deja,	
la	Ambasada	Turciei	din	capitala	sovietică,	cu	Sükrü	Saracioglu,	ministrul	
Afacerilor	Străine	turc,	care,	de	asemenea,	făcea	„anticamera”	la	V .	Molotov,	
în	 aşteptarea	 finalizării	 negocierilor	 bilaterale .	 Înaltul	 demnitar	 turc	 l-a	
informat	 asupra	 mersului	 negocierilor	 cu	 V .	 Molotov,	 fără	 să	 precizeze	
că	 în	 ajun	 la	 discuţii	 participase	 şi	 Iosif	 V .	 Stalin .	 Ministrul	Afacerilor	
Străine	turc	s-a	limitat	a	aprecia	că	obligaţiile	de	consultare	între	URSS	şi	
Germania	ar	reprezenta	„o	ameninţare	în	toate	împrejurările,	ameninţare	ce	
s-ar	putea	traduce	în	fapt,	ducând	până	la	o	colaborare	militară”29 .	A		evitat	
însă,	să-i	comunice	lui	Gh .	Davidescu	cel	mai	important	moment	cu	privire	
la	România .	În	încercarea	de	a	împiedica	o	eventuală	alianţă	turco-română,	
I .	Stalin	a	declarat	cu	acel	prilej:	„Relaţia	URSS	cu	România	s-a	complicat	
din	cauza	Basarabiei .	Noi	nu	intenţionăm	să-i	atacăm	pe	români,	dar	nici	nu	
le	vom	face	cadou	Basarabia;	iarăşi	este	un	conflict .	Cred	că	România,	ca	şi	
Polonia,	a	înhăţat	multe	pământuri .	Cine	se	leagă	de	România	prin	asistenţă	
mutuală,	 va	 trebui	 să-şi	 scoată	 sabia	 din	 teacă:	 aici	 e	 Ungaria,	 poate	 şi	
altcineva,	aşa	că	acest	lucru	nu	este	convenabil	pentru	Turcia”30 .	Era	un	nou	
indiciu	că,	sub	aparenţa	unui	conflict	îngheţat	în	relaţia	româno-sovietică,	
Moscova	adoptase	tactica	modificării	treptate	a	comportamentului	său	faţă	
de	România .	
	 În	 cadrul	 unei	 întrevederi	 din	 7	 octombrie	 1939	 la	 Bucureşti	 cu	
ministrul	Afacerilor	Străine	român,	ambasadorul	Franţei,	Adrien	Thierry	i-a	
comunicat	„o	informaţie	primită	la	Quay	d’Orsay	de	la	Moscova,	după	care	
Stalin	ar	fi	declarat	D-lui	Saracioglu	că	Rusia	nu	ar	avea	intenţiunea	să	se	
războiască	cu	România,	dar	nici	dorinţa	să-i	facă	un	cadou” .	Gr .	Gafencu	
i-a	cerut	imediat	lui	Gh .	Davidescu	„să	controleze	această	informaţie”31 .	În	

28	 Negocierile	sovieto-germane	s-au	desfăşurat	la	Moscova	în	perioada	27-28	septembrie	
1939,	încheindu-se	cu	semnarea	Tratatul despre prietenie şi hotar	prin	care	a	fost	„le-
galizată”	cea	de-a	patra	împărţire	a	Poloniei .

29	 AMAE,	fond	71/ 1920-1944. URSS,	vol .	87,	f .	227-228 .
30 Документы внешней политики,	Том	XXII,	Книга	2,	р .	149 .
31	 AMAE,	fond	71/ 1920-1944. URSS,	vol .	87,	f .	265 .
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scopul	identificării	adevărului,	ministrul	plenipotenţiar	român	la	Moscova	a	
avut	a	doua	zi	o	întâlnire	cu	ambasadorul	Turciei,	Ali	Haydar	Aktai,	care	l-a	
asigurat	pe	Gh .	Davidescu	„că	a	fost	de	faţă	la	toate	întrevederile	Domnului	
Saracioglu	şi	că	niciodată	nu	a	auzit	pronunţându-se	vreo	frază	ce	ar	fi	trădat	
intenţii	agresive	contra	României”32 .	Cazul	este	relevant	pentru	a	înţelegele	
condiţiile	 deosebit	 de	 grele	 în	 care	 ministrul	 plenipotenţiar	 român,	 Gh .	
Davidescu	a	fost	obligat	să-şi	desfăşoare	activitatea	la	Moscova .
	 După	cum	se	ştie,	 în	urma	negocierilor	 sovieto-germane	din	august-
septembrie	1939,	I .	Stalin	a	obţinut	mână	liberă	în	exercitarea	presiunilor	
şi	 aservirea	Ţărilor	Baltice .	 În	 acest	 scop,	Uniunea	Sovietică	 a	 aplicat	 o	
procedură	„legală”,	impunând	încheierea	unor	documente	bilaterale .	Prima	
a	căzut	victimă	Estonia,	care	a	fost	obligată	să	semneze	Pactul	de	asistenţă	
mutuală	cu	URSS	la	28	septembrie	1939,	urmată	de	Letonia	la	5	octombrie	
1939	şi	Lituania	la	10	octombrie	1939 .	Cele	trei	pacte	au	fost	urmate	de	o	
serie	de	acorduri	şi	protocoale	secrete,	care	instituiau	statutul	de	protectorat	
militar	şi	economic	al	Uniunii	Sovietice	asupra	Ţărilor	Baltice33 .	
	 Negocierile	iniţiate	de	către	conducerea	sovietică	cu	Ţările	Baltice	şi	
Finlanda34,	mijloacele	utilizate	de	partea	sovietică	şi	formele	de	rezistenţă	
ale	acestor	state	faţă	de	politica	înfeudării	lor	puteau	oferi	României	sugestii	
extrem	de	utile	pentru	coordonarea	politicii	 sale	 în	 relaţia	cu	vecinul	din	
Răsărit	 într-un	 viitor	 apropiat .	 Analiza	 acestui	 compartiment	 al	 rela	ţii-
lor	 internaţionale	 în	 Europa	 de	 Est	 din	 toamna	 anului	 1939	 şi	 tragerea	
unor	 concluzii	 adecva	te	 au	 fost	 împiedicate	 de	 schimbarea	 ministrului	
plenipotenţiar	român	la	Moscva .	Lui	Gh .	Davidescu	i-au	lipsit	informaţiile	
necesare .	Proaspăt	 sosit,	 el	 nu	 avea	 cum	 să	dispună	de	 relaţiile	 necesare	
pentru	a	se	informa	asupra	acestor	negocieri .	
	 Declanşarea	 războiul	 sovieto-finlan	dez	 a	 determinat	 o	 atitudine	
promptă	din	partea	statelor	europene,	unele	rechemându-şi	şefii	de	misiuni	

32	 Ibidem,	f .	276 .
33 Полпреды сообщают.. .	 Сборник	 документов	 об	 отношениях	 СССР	 с	 Латвией,	

Литвой	и	Эстонией .	Август	1939	-	август	1940,	Moscova,	1990,	passim .
34	 Negocierile	 sovieto-finlandeze	 din	 acea	 perioadă,	 în	 cadrul	 cărora	Moscova	 îşi	 pro-

punea	să	obţină		mo	di		ficarea	frontierei	şi	consolidarea	prezenţei	militare	sovietice	în	
spaţiul	finlandez	terestru	şi	maritim,	au	in	trat	în	impas	datorită	poziţiei	hotărâte	a	guver-
nului	de	la	Helsinki	de	a	nu	ceda	în	faţa	presiunilor,	rezultatul	fiind	provocarea	de	către	
Uniunea	Sovietică	a	agresiunii	militare	împotriva	Finlandei	la	30	nov .	1939 .	(E .Bold,	
I .	Seftiuc,	Pactul Ribbentrop-Molotov. Antecedente şi consecinţe,	 Iaşi,	1998,	p .	213-
232;	Карл	Густав	Маннергейм,	Мемуары,	Москва,	1999,	р .	239-257;	Зимняя война 
1939-1940,	Книга	1,	Москва,	1999,	р .	93-141) .
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de	la	Moscova35,	astfel	fiind	limitate	şi	mai	mult	posibilităţile	noului	ministru	
român	în	stabilirea	şi	promovarea	de	relaţii	necesare	în	capitala	sovietică .	
Un	 mo	ment	 mai	 nefast	 pentru	 schimbarea	 unui	 ministru	 plenipotenţiar	
român,	precum	a	fost	cel	de	la	Moscova	de	la	sfârşitul	lui	septembrie	1939,	
este,	 probabil,	 greu	 de	 găsit .	 După	 misiunile	 sale	 anterioare	 în	 capitale	
europene,	desfăşurate	pe	timp	de	pace,	Gh .	Da	vi		descu	a	trebuit	să	depună	
eforturi	 susţinute	 pentru	 a	 se	 adapta	 la	 condiţiile	 dificile	 ale	 precipitării	
evenimentelor	 pe	 continentul	 european,	 ale	 modificării	 politicii	 URSS	
faţă	 de	 statele	 vecine,	 ca	 rezultat	 al	 apropierii	 de	 Germania	 nazistă,	 ale	
transformării	 Comisariatului	 Afacerilor	 Străine	 într-o	 simplă	 unealtă	 a	
lui	Stalin .	Politi	ca	externă	sovietică	de	până	la	demiterea	lui	M .	Litvinov,	
cu	o	aparenţă	de	respectare	a	prin	ci	piilor	europene,	a	fost	substituită	prin	
noul	 curs,	 când	 rigiditatea	 şi	 intransigenţa	 deveni	se	 cuvânt	 de	 ordine	 în	
Comisariatul	Afacerilor,	iar	negocierile	cu	reprezentanţii	Uniunii	Sovietice	
trebuiau	să	se	încheie,	obligatoriu,	în	opinia	acestora,	doar	cu	acceptarea	de	
către	partener	a	punctului	de	vedere	sovietic .
	 În	ziua	de	14	octombrie	1939,	mai	exact,	la	două	săptămâni	de	la	sosirea	
sa	în	capitala	URSS,	Gh .	Da	vi		descu	şi-a	prezentat	scrisorile	de	acreditare	
„după	 formele	 protocolului	 sovietic,	 adică	 fără	 nici	 un	 ceremonial” .	 A	
făcut	 chiar	 şi	 ceva	 „anticameră”	 în	 cabinetul	 secretariatului	preşedintelui	
Prezidiului	Sovietului	Suprem,	Mihail	I .	Kalinin	care	i-a	ieşit	în	întâmpinare,	
însoţit	 de	 Vladimir	 P .	 Potemkin,	 vice-comisarul	 de	 la	 externe .	 Cum	 nu	
era	 obişnuit	 să	 nu	 rostească	 un	 discurs	 în	 asemenea	momente,	ministrul	
plenipotenţiar	român	a	adresat	„câteva	cuvinte”,	apoi	a	transmis	scrisorile	
de	acreditare .	Abia	după	aceasta	a	fost	invitat	de	către	M .	Kalinin	în	biroul	
său	pentru	o	discuţie	de	aproximativ	un	sfert	de	oră .	Intuiţia	nu	l-a	înşelat	
pe	 experimentatul	 diplomat	Gh .	Da	vi		descu,	 care	 şi-a	 încheiat	 telegrama,	
transmisă	 în	 acea	 zi	 la	 Bucureşti,	 cu	 următoarea	 apreciere:	 „Audienţa 

35	 Declanşarea	 războiului	 sovieto-finlandez	 la	 începutul	 iernii	 1939/1940	 a	 provocat	 o	
reacţie	deschisă	a	ma	jo	ri	tăţii	statelor	 lumii .	Guvernul	sovietic	a	desconsiderat	aceste	
atitudini,	sfidând	opinia	publică	mondia	lă	şi	recurgând	la	acte	inamice	pe	linie	diplo-
matică .	Spre	exemplu,	prin	telegrama	lui	Molotov	din	9	dec .	1939,	a	fost	rechemat	N .V .	
Gorelkin,	proaspăt	numit	reprezentant	plenipotenţiar	al	U .R .S .S .	la	Roma,	care	nici	mă-
car	nu	reuşise	să-şi	depună	scrisorile	de	acreditare .	La	sfârşitul	anului	1939	–	începutul	
anului	1940,	au	fost	 rechemaţi	de	 la	Moscova	ambasadorii	Marii	Britanii	 (W .	Sids),	
Franţei	(Paul-Emile	Naggiar)	şi	Italiei	(Augusto	Rosso) .	În	următoarea	perioadă	aceste	
ţări	au	 fost	 reprezentate	 în	capitala	sovietică	de	către	 însărcinaţii	cu	afaceri .	Abia	 la	
începutul	verii	anului	1940,	Franţa	şi	Marea	Britanie	şi-au	trimis	noii	ambasadori,	Eric	
Pierre	Labonne	şi	Sir	Richard	Stafford	Crips,	care	şi-au	depus	scrisorile	de	acreditare	la	
14	şi,	respectiv,	26	iunie .	În	calitate	de	ambasador	al	Italiei	a	revenit	tot	A .	Rosso .	
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a contribuit a-mi întări impresiunea că în momentele actuale URSS este 
extrem de atentă a-şi păstra deschise toate posibilităţile şi după aranjarea 
problemelor baltice şi încheierea acordului cu Turcia, preocuparea ei în 
direcţia statelor balcanice va putea lua o formă mai insistentă”36 .
	 Gheorghe	Da	vi		descu	a	avut	neşansa	de	a	conduce	Legaţia	României	
la	Moscova	exact	în	perioada	celor	zece	luni	de	„război	al	nervilor”,	când	
informaţiile	 şi	 zvonurile	 privind	 interesul	 sau	dezinteresul	URSS	 faţă	 de	
Basarabia	au	inundat,	practic,	domeniul	opiniei	publice	din	întreaga	lume,	
când	declaraţiile	reprezentanţilor	oficiali	sovietici	în	acest	sens	de	cele	mai	
multe	ori	contraveneau	realităţilor .	El	şi-a	demonstrat	capacităţile	sale	de	
adevărat	diplomat	prin	discernământul	cu	care	a	selectat	informaţiile	cele	
mai	apropiate	de	adevăr .	Astfel,	imediat	după	declanşarea	războiului	sovieto-
finlandez,	ministrul	plenipotenţiar	român	a	comunicat	la	Bucureşti	despre	
noua	găselniţă	a	conducerii	sovietice	în	încercările	acesteia	de	a	revendica	
Basarabia:	declaraţia	lui	Potemkin,	comisar	adjunct	al	Afacerilor	Străine	al	
URSS,	potrivit	căreia	Odessa	ar	fi	„un	port	fără	viaţă	deoarece	şi-a	pierdut	
hinterlandul,	[ . . .]	iar	adevăratul	hinterland	al	acestui	port	este	Basarabia”37 .
	 Gh .	Da	vi		descu	a	fost	extrem	de	atent	faţă	de	evoluţia	relaţiei	sovieto-
germane,	 sesizând	 diverse	 aspecte	 importante,	 capabile	 să	 influenţeze	
raporturile	sovieto-române38 .	Atacarea	Finlandei	de	către	trupele	sovietice	şi	
poziţia	adoptată	de	Germania	lui	Hitler	cu	această	ocazie	l-au	preocupat	pe	
ministrul	român	în	mod	special .	În	poziţia	pe	care	o	avea,	el	şi-a	dat	seama	că	
„guvernul	german	nu	ar	putea	sacrifica	colaborarea	cu	URSS	pentru	a	veni	
în	ajutorul	unui	stat	atacat,	oricare	ar	fi	el:	exemplu,	cazul	Finlandei	care	
a	nutrit	sentimente	constante	de	prietenie	faţă	de	Germania”39 .	Dovada	că	

36	 AMAE,	fond	71/ 1920-1944. URSS,	vol .	87,	f .	324-325 .
37	 Sursa	acestei	informaţii	a	fost	ambasadorul	Franţei,	P .	Naggiar .	În	finalul	discuţiei	cu	

Gh .	Davidescu,	acesta	şi-a	exprimat	convingerea	că	„dacă	acţiunea	sovietică	în	Finlan-
da	se	va	încheia	rapid, . . .	guvernul	sovietic	va	ridica	fără	întârziere	problema	Basarabi-
ei”,	iar	României	i	„se	va	cere	retrocedarea	pur	şi	simplu	a	provinciei	fără	nici	o	ofertă	
de	compensaţii” .	AMAE,	fond	71/ 1920-1944. URSS,	vol .	9,	f .	253-254 .

38	 Spre	 exemplu,	Gh .	Davidescu	 a	 surprins	 rumoarea	 provocată	 la	Moscova	 în	 aprilie	
1940	de	acţiunea	 trupelor	germane	 în	Norvegia	şi	Danemarca,	 însă	a	 fost	preocupat	
mai	ales	de	concluzia	ziarului	„Izvestia”	că	„politica	unora	din	micile	ţări	neutre,	care	
ajută	la	izbucnirea	şi	întinderea	războiului,	nu	poate	fi	calificată	alfel	decât	o	politică	de	
sinucidere” .	La	întrebarea	ministrului	plenipotenţiar	român	în	acest	sens,	ambasadorul	
german	von	der	Schulenburg	i-a	răspuns	că	asemenea	preocupări	„nu	sunt	justificate”	
şi	că	„guvernul	sovietic	nu	se	gândeşte	la	nici	o	acţiune	cu	caracter	agresiv	împotriva	
D-voastră” .	AMAE,	fond	71/ 1920-1944. URSS,	vol .	90,	f .	93-98 .	

39	 AMAE,	fond	71/ 1920-1944, URSS,	vol .	9,	f .	255 .
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opiniile	sale	în	acest	sens	au	fost	apreciate	în	Ministerul	Afacerilor	Străine	
o	reprezintă	faptul	că	Gr .	Gafencu	în	pro-memoriul	său,	redactat	la	13	iulie	
1940,	avea	să	respingă	în	termeni	similari	acuzaţiile	ce	i-au	fost	aduse	pentru	
refuzul	de	a	accepta	apropierea	României	de	Germania	hitleristă40 .
	 Un	alt	subiect	de	interes	major	pentru	Gh .	Davidescu	a	fost	problema	
mişcărilor	 şi	 concentrărilor	 de	 trupe	 sovietice	 la	 frontiera	 cu	 România .	
El	 a	 atras	 în	 mod	 special	 atenţia	 Ministerului	Afacerilor	 Străine	 asupra	
momentului	creării	districtului	militar	Odessa,	precizând	la	sfârşitul	anului	
1939	că	„totalul	trupelor	bolşevice	de	la	Odessa	până	în	Finlanda,	împreună	
cu	diviziile	din	Caucaz	înspre	graniţa	turcă,	ar	fi	de	aproximativ	100	divizii,	
din	care	numai	10	ar	fi	angajate	în	prezent	în	operaţiunile	din	Finlanda”41 .	
Informaţiile	privind	pregătirile	mlitare	sovietice	în	zona	Nistrului	în	prima	
jumătate	a	anului	1940	au	ocupat	un	loc	important	în	telegramele	transmise	
de	Davidescu	de	la	Moscova .
	 În	perioada	17	ianuarie	–	1	iunie	1940	au	avut	loc	patru	întrevederi	ale	
lui	Gh .	Davidescu	cu	V .	Molotov .	De	fiecare	dată,	ministrul	plenipotenţiar	
român	a	informat	în	mod	detaliat	Centrala	Ministerului	Afacerilor	Străine	de	
la	Bucureşti	asupra	celor	discutate	cu	comisarul	Afacerilor	Externe	sovietic .	
La	cabinetul	lui	V .	Molotov,	la	fel,	au	fost	redactate	notele	de	convorbire	
respective,	astfel	că	cercetătorii	istorici	pot	compara	modalităţile	de	abordare	
şi	opiniile	exprimate	de	participanţii	la	discuţii,	consemnate	de	fiecare	parte	
în	mod	individual .	
	 Deja	 în	 cadrul	 primei	 întrevederi	 s-a	 putut	 constata	 caracterul	
contradictoriu	 al	 discuţiilor .	 La	 declaraţia	 lui	 Gh .	 Davidescu	 despre	
rezultatul	 nesatisfăcător	 al	 activităţii	 sale	 în	 primele	 luni	 de	 mandat	 şi	
aprecierea	sa	că	desemnarea	ministrului	plenipotenţiar	sovietic	la	Bucureşti	
ar	contribui	foarte	mult	la	apropierea	dintre	URSS	şi	România,	V .	Molotov	
a	 invocat	cazul	Butenko	din	193842,	afirmând	că	acesta	„s-a	consumat	nu	

40	 Fostul	ministru	al	Afacerilor	Străine	român	sublinia:	„Acordurile	semnate	de	Ribben-
trop	vara	şi	toamna	trecută	la	Moscova	,	nu	sunt	decât	realizarea	diplomatică	a	unui	
principiu	 stabilit	 cu	vre-o	15	 ani	 în	 urmă .	Aceste	 acorduri	 au	dovedit	 că	Germania,	
pentru	a	lupta	cu	toate	forţele	ei	în	Apus,	a	jertfit	nu	numai	interesele	unor	prieteni	dar	
chiar	şi	propriile	ei	interese	la	Răsărit .	Ea	a	jertfit	Finlanda,	prietenă	de	totdeauna,	şi	
Statele	Baltice	de	care	se	leagă	de	secole	atâtea	năzuinţe	germane .	A	crede	în	asemenea	
condiţii	că	o	înţelegere	cu	Germania,	înainte	sau	după	acordurile	de	la	Moscova,	ar	fi	
putut	salva	Basarabia,	este	o	copilărie	sau	o	dovadă	de	rea	credinţă” .	AMAE,	fond	71/ 
1920-1944 .	România,	vol .	8,	p .	371-387 .		

41	 AMAE,	fond	71/ 1920-1944. URSS,	vol .	9,	f .	261 .
42	 Theodor	Butenko,	 însărcinatul	 cu	 afaceri	 al	URSS	 la	Bucureşti,	 a	 fugit	 în	 februarie	

1938	în	Italia .	Oficialităţile	de	la	Moscova	au	încercat	în	repetate	rânduri	să	pună	în	
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fără	 participarea	 autorităţilor	 române” .	 În	 faţa	 argumentelor	 ministrului	
plenipotenţiar	 român	care	 a	 amintit	 despre	 rezultatele	 anchetei,	 efectuate	
în	acest	sens	la	Bucureşti	de	către	trimisul	sovietic	special	Alexandrovski,	
el	a	evitat	„să	se	refere	 la	amănunte	privind	cazul	Butenko”43 .	Comisarul	
sovietic	era	cuprins	de	ideea	preconcepută	a	vinovăţiei	României	în	acest	
caz	şi	nu	avea	nevoie	de	argumente,	oricare	ar	fi	fost	caracterul	acestora .	
Dovada	o	constituie	discursul	său	din	29	martie	1940,	când	a	amintit	din	
nou	despre	„rolul,	deloc	convenabil	pe	care	autorităţile	române	l-au	jucat	
în	 1938	 în	 ce	 priveşte	 pe	Butenko”44 .	Cu	ocazia	 unei	 noi	 întrevederi	 din	
2	aprilie	1940,	Gh .	Davidescu	a	precizat	că	„poziţia	autorităţilor	române,	
absolut	corectă,	a	fost	demonstrată	în	modul	cel	mai	clar”,	iar	V .	Molotov	
a	replicat:	„Este	imposibil	a	se	admite	că	nici	o	autoritate	română	nu	a	luat	
parte	la	dispariţia	lui	Butenko	de	la	Legaţie	şi	din	ţară” .	Ca	să	pună	capăt	
discuţiilor	neplăcute,	probabil,	pentru	el,	comisarul	sovietic	a	declarat:	„În	
faţa	Sovietului	Suprem	am	spus	ceea	ce	trebuia	să	spun”45 .
	 Un	alt	subiect,	în	jurul	căruia	s-au	purtat	discuţii	între	Gh .	Davidescu	
şi	V .	Molotov,	a	fost	problema	rolului	şi	 locului	presei	din	ambele	ţări	 în	
evoluţia	relaţiilor	bilaterale .	V .	Molotov	era	de	părere	că	„presa	românească	
a	avut	adeseori	aprecieri	negative	la	adresa	Sovietelor	şi	nu	dovedea	gradul	
de	obiectivitate	ce	se	cerea” .	La	rândul	său,	ministrul	plenipotenţiar	român	
şi-a	exprimat	dezamăgirea	faţă	de	„poziţia	adoptată	de	presa	sovietică	faţă	de	
România” .	V .	Molotov	şi-a	manifestat	nemulţumirea	că	„presa	românească	
publică	mult	material	cu	caracter	ostil	faţă	de	URSS”	şi	că	„acest	lucru	se	face	
adesea	sub	pretextul	prezentării	unor	evenimente	ce	nu	au	legătură	directă	
cu	 relaţiile	 sovieto–române,	 spre	 exemplu,	 evenimentele	 din	 Finlanda” .	
Gh .	 Davidescu	 i-a	 explicat	 comisarului	 sovietic:	 „Există,	 fireşte,	 ziarele	
de	dreapta,	care	 îşi	permit	 intervenţii	dure,	dar	ele	nu	reflectă	punctul	de	
vedere	al	cercurilor	guvernamentale”46 .	Caracterul	discuţiilor	pe	marginea	

seama	autorităţilor	 române	responsabilitatea	pentru	acest	caz .	 Imediat	după	plecarea	
sa	în	Occident,	Th .	Butenko	avea	să	scrie:	„Într-o	declaraţie	oficială	a	agenţiei	TASS,	
responsabilitatea	dispariţiei	mele	a	fost	atribuită	guvernului	român .	Prin	afirmaţia	că	
fusesem	«răpit	sau	asasinat»	de	către	fasciştii	români,	fantezia	textului	Moscovei	nu	
poate	fi	apreciată	altfel	decât	genială…	Ruptura	legăturilor	cu	bolşevicii	era	o	problemă	
exclusiv	personală	pentru	care	nu	cerusem	sprijinul	nici	unui	stat,	adoptând-o	ca	urma-
re	a	liberei	mele	decizii”	(Th .	Butenco,	Rivelazioni su Mosca,	F .	LE	Monnier	–	Firenze,	
1939,	p .	72) .

43 Relaţii româno-sovietice. Documente,	vol .	II,	p .	290 .	
44 Ibidem,	p .	295 .
45 Ibidem,	p .	298 .
46 Ibidem,	p .	290-291 .
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rolului	presei	era	determinat	de	concepţiile	diferite	ale	protagoniştilor	care	
reprezentau	sisteme	politice	diferite,	cu	viziuni	diferite	asupra	fenomenului	
democraţiei .	 În	România	 guvernată	 de	 regimul	 autoritar	 al	 regelui	Carol	
al	II-lea	apăreau	publicaţii	de	diverse	orientări,	fapt	de	neconceput	pentru	
regimul	totalitar	a	lui	I .	Stalin .	În	esenţă,	V .	Molotov	pretindea	guvernului	
român	instituirea	unei	cenzuri	după	modelul	sovietic	şi	efectuarea	controlului	
asupra	tuturor	materialelor	despre	Uniunea	Sovietică .
	 Confruntarea	decisivă	dintre	Gh .	Davidescu	şi	V .	Molotov	s-a	produs	
în	cadrul	întrevederii,	amintite	la	început,	din	26	iunie	1940	(orele	22 .00) .	
Se	 impune	 precizarea	 că	ministrul	 plenipotenţiar	 român	 s-a	 prezentat	 la	
Kremlin	în	seara	zilei	de	26	iunie	1940,	fără	să	cunoască	motivul	convocării	
sale	şi	nici	poziţia	pe	care	o	va	adopta	conducerea	politică	a	României	faţă	
de	pretenţiile	URSS .	El	 nu	 a	 avut	 instrucţiuni	 concrete	 în	 acest	 sens	din	
partea	 Ministerului	 Afacerilor	 Străine	 român .	 În	 momentul	 când	 păşea	
pragul	 biroului	 lui	 V .	Molotov,	 Gh .	 Davidescu	 cunoştea	 doar	 un	 singur	
lucru:	la	frontierele	de	Est	şi	Nord-Est	ale	României	erau	concentrate	uriaşe	
forţe	militare	sovietice,	pregătite	în	orice	moment	să	intre	în	acţiune .	Mai	
ştia,	probabil,	un	fapt	devenit	la	acea	vrme	subiect	de	discuţii	în	şoaptă:	la	
evacuarea,	 în	 octombrie	 1939,	 a	 corpului	 diplomatic	 polonez	 din	URSS,	
consulul	general	al	acestei	ţări	la	Kiev	„a	dispărut	fără	urmă . . .” .
	 Pentru	excluderea	unor	eventuale	speculaţii	asupra	discuţiei	V .	Molotov	
–	Gh .	Davidescu	 se	 impune	 utilizarea	Notei	 de	 convorbire,	 redactată	 de	
secretarul	lui	V .	Molotov,	B .	Podţerob .	Conform	sursei	sovietice,	după	ce	a	
ascultat	şi	a	preluat	textul	notei	ultimative	sovietice,
	 „ . . .ministrul plenipotenţiar arată că va transmite fără întârziere 
conţinutul acesteia guvernului său. Fără a-şi propune să anticipeze decizia 
ce va fi luată de guvernul său, el se consideră dator a declara că argumentele 
expuse în text sunt de mult cunoscute guvernului român, deoarece negocierile 
între URSS şi România privind această problemă s-au purtat la Varşovia, 
Viena şi Riga. Aceste argumente nu corespund viziunii guvernului român 
în această problemă. În declaraţie se menţionează că  România a ocupat 
Basarabia folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei. Basarabia nu a fost 
ocupată cu forţa. Unirea Basarabiei cu Patria-mamă a fost realizată prin 
hotărârea poporului. În ianuarie 1918, Consiliul Naţional al Basarabiei 
(Sfatul Ţării), în care era reprezentată întreaga populaţie a Basarabiei, a 
luat hotărârea corespunzătoare în această chestiune. Din 120 de membri 
ai Consiliului, 80 au votat în favoarea unirii Basarabiei cu România, 4 au 
fost împotrivă şi 36 s-au abţinut. Decizia finală de unire a Basarabiei cu 
România a fost luată în martie 1918. Astfel, unirea Basarabiei cu România 
nu  poate fi  apreciată ca un act de forţă.
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 În declaraţia guvernului sovietic se menţionează că Basarabia a fost 
parte a teritoriului rusesc. Or, până a fi teritoriu rusesc timp de un secol, 
Basarabia a fost românească timp de cinci secole. Numai în 1812, prin 
înţelegerea dintre Turcia şi Rusia ţaristă, poporului român i s-a amputat 
o parte din trupul său. Turcia s-a angajat să apere integritatea teritoriului 
românesc prin tratatul din 1511. Chiar Petru cel Mare, prin acordul încheiat 
cu Cantemir, domnitorul Moldovei, a recunoscut în anul 1711 frontiera pe 
Nistru.
 În declaraţie se subliniază, de asemenea, că majoritatea populaţiei 
Basarabiei o reprezintă ucrainenii. În realitate, din 3 milioane de locuitori 
ai Basarabiei, 2 300 000 sunt români, 300 000 ucraineni, 60 000 ruşi, 80 
000 germani. În plus, mai sunt bulgari, francezi etc. Românii alcătuiesc 
majoritatea populaţiei din Basarabia. 
 În ceea ce priveşte Bucovina, aceasta a fost desprinsă de la România 
de Habsburgi în 1776. Nedreptatea a fost reparată prin decizia populaţiei 
Bucovinei din noiembrie 1918. În Bucovina sunt 300 000 de ucraineni şi 
700 000 de români, fără a socoti locuitorii de alte naţionalităţi, care nu sunt 
ruşi. Bucovina n-a făcut niciodată parte din Rusia.
 Timp de peste 20 de ani, România a dorit în permanenţă să aibă relaţii 
de bună vecinătate cu URSS. Partea română a fost şi rămâne convinsă că 
o Românie puternică, unită în frontierele ei etnice şi istorice, reprezintă o 
garanţie de securitate pentru toţi vecinii ei. Poporul român a aşteptat mai 
bine de douăzeci de ani un gest prietenesc din partea marelui său vecin. 
Ministrul plenipotenţiar este convins că va fi dificil pentru poporul român 
să accepte poziţia exprimată prin declaraţia guvernului sovietic”47 .
	 Comisarul	sovietic	a	exprimt	dezacordul	său	cu	argumentele	ministrului	
plenipotenţiar	român,	dar	era	conştient	că	risca	să	devină	caraghios	în	faţa	
erudiţiei	 în	 persoană .	V .	Molotov,	 a	 cărui	 ţară	 dispunea	 în	 acel	moment	
de	forţe	militare	capabile	să	strivească	la	propriu	ţara	oponentului	său,	nu	
a	avut	o	altă	 replică	decât	să	declare	că	„dacă	va	fi	necesar,	argumentele	
părţii	sovietice	vor	fi	prezentate	în	cel	mai	detaliat	mod” .	În	faţa	ameninţării	
deschise	la	adresa	României,	exprimată	prin	formula	„slăbiciunea	militară	a	
URSS	este	de	domeniul	trecutului”,	Gh .	Davidescu	a	răspuns	cu	demnitate:	
„să lăsăm istoria să judece cât de corectă este soluţionarea acestei 
probleme” .	În	acea	clipă	Gh .	Davidescu	era	un	învingător	în	confruntarea	cu	
destinul .	Nimeni	până	la	el	nici	după	el	nu	a	cutezat	să	expună	o	demonstraţie	
temeinică	pe	tema	drepturilor	româneşti	în	Basarabia	şi	Bucovina	de	Nord	

47 Ibidem,	p .	325-328 .
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în	faţa	unui	reprezentant	al	conducerii	sovietice	de	nivelul	lui	V .	Molotov .	
În	acelaşi	timp,	Gh .	Davidescu	a	fost	primul	român	care	a	înţeles	că	în	seara	
zilei	de	26	iunie	1940	s-a	pronunţat	sentinţa	la	adresa	integrităţii	României	
din	perioada	interbelică .	
	 Atmosfera	 tensionată	 a	 discuţiilor,	 precum	 şi	 sentimentul	 neputinţei	
în	 faţa	 dictatului	 forţei	 au	 determinat	 refuzul	 ministrului	 plenipotenţiar	
român	de	a	prelua	harta	anexată	la	textul	ultimatumului,	gest	care	avea	să	se	
soldeze	cu	grave	dificultăţi	pentru	militarii	români,	care,	în	timpul	evacuării	
părţii	de	Nord	a	Bucovinei	din	următoarele	zile,	nu	au	putut	să	cunoască	
exact	 linia	până	 la	care	 trebuiau	să	se	retragă	unităţile	armatei48 .	Oricum,	
soarta	Basarabiei	şi	a	părţii	de	Nord	a	Bucovinei	în	acele	zile	nu	mai	putea	
depinde	de	faptul	dacă	şeful	misiunii	române	la	Moscova	ar	fi	luat	sau	nu	
harta	anexată	la	ultimatum .
	 Momentul	 anexării	 Basarabiei	 şi	 a	 părţii	 de	 Nord	 a	 Bucovinei	 l-a	
marcat	puternic	pe	Gh .	Davidescu,	iar	relaţiile	sale	cu	conducerea	sovietică	
au	 cunoscut	 un	 evident	 declin49 .	 La	 două	 săptămâni	 după	 consumarea	
evenimentelor	 tragice,	 din	 proprie	 iniţiativă,	 el	 a	 adresat	 Ministerului	
Afacerilor	Străine	o	telegramă,	prin	care	anunţa	că	„dureroasele	încercări	
din	ultimele	două	săptămâni	şi	discuţiile	ultime	au	creat	o	atmosferă	în	care	
continuarea	 misiunii	 mele	 a	 devenit	 deosebit	 de	 anevoioasă” .	 Ministrul	
român	 preciza	 cu	 această	 ocazie:	 „Nu	 pot	 să	 nu	 remarc	 că	 demersurile	
mele	în	chestiunile	curente	sunt	întâmpinate	cu	o	rea	voinţă	abia	contenită,	
care	 compromite	de	 la	 început	orice	 rezultat” .	 În	final	 el	 a	 solicitat	 „a	fi	
desărcinat	 de	 funcţiile	mele	 aci	 şi	 rechemat	 în	Administraţia	Centrală”50 .	

48	 Se	impune	precizarea	că	în	finalul	telegramei	din	noaptea	de	26/	27	iunie	1940,	transmi-
să	cu	întrerupere	de	mai	multe	ore,	Gh .	Davidescu	a	precizat	traseul	frontierei	pretinse	
de	sovietici	în	Bucovina:	„În	ce	priveşte	graniţa	ce	ni	se	cere	în	Bucovina	şi	care	mi-a	
fost	arătată	pe	hartă,	ea	ar	fi	următoarea:	de	 la	punctul	extrem	Sud-Vest,	 fost	polon,	
spre	Şipotele,	în	lungul	râului	Suceava,	până	la	cotul	râului	spre	Sud,	apoi	la	Nord	de	
Frătăuţii	Noi	în	direcţia	Nord-Est,	până	la	frontiera	spre	Basarabia,	în	regiunea	comunei	
Herţa .	Mi-a	precizat	că	linia	de	cale	ferată	de	la	Suceava	spre	Rădăuţi	ar	rămâne	Româ-
niei” .	Ibidem,	p .	335 .

49	 Din	momentul	pătrunderii	primelor	unităţi	 sovietice	 în	spaţiul	 românesc,	ministrului	
plenipotenţiar	la	Moscova	i-a	fost	rezervat	doar	rolul	de	a	semnala	guvernului	sovietic	
cazurile	nerespectării	de	către	trupele	invadatoare	a	garanţiilor	date	de	V .	Molotov .	Co-
misarul	sovietic	fiind,	probabil,	convins	că	misiunea	sa	în	chestiunea	Basarabiei	era	în-
cheiată,	a	mai	acceptat	o	întrevedere	cu	Gh .	Davidescu	la	29	iunie,	după	care	ministrul	
plenipotenţiar	român	a	fost	primit	doar	de	V .	Dekanozov,	comisar	adjunct	al	Afacerilor	
Străine	sau	A .	Sobolev,	secretarul	general	al	Comisariatului .

50	 AMAE,	fond	77/ Personale,	dosar	D	–	32 .
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În	aceste	condiţii,	 la	24	iulie	1940	a	fost	semnat	decretul	de	rechemare	a	
sa	cu	data	de	10	august	1940 .	Davidescu	a	plecat	din	capitala	sovietică	la	
7	august,	urmând	a	se	întâlni	cu	succesorul	său,	Gr .	Gafencu	la	Odessa,	de	
unde	a	revenit	în	ţară	la	bordul	vaporului	„Regele	Carol”51 .
	 La	30	 septembrie	1940	a	 fost	delegat	 a	 îndeplini	 funcţia	de	director	
al	 Direcţiei	 Tratatelor	 din	 cadrul	 Ministerului	 Afacerilor	 Străine;	 la	 25	
februarie	 1941	 după	 înăbuşirea	 rebeliunii	 legionare,	 a	 preluat	 funcţia	 de	
director	al	Afacerilor	Politice .	Două	zile	mai	 târziu,	conform	unei	decizii	
a	Ministerului	Afacerilor	Străine,	avea	să	fie	numit,	 alături	de	 I .	Christu,	
Gh .	Lecca	şi	Fr .	Nanu,	membru	 în	Comisia	consultativă	pentru	 înaintări,	
al	cărei	preşedinte	va	deveni	la	23	martie	1943 .	Ca	o	dovadă	a	aprecierii	
capacităţilor	sale	profesionale,	la	11	octombrie	1941	a	fost	desemnat	Secretar	
General	al	Ministerului	Afacerilor	Străine,	funcţie	în	care	va	rămâne	până	la	
1	octombrie	1944	şi	se	va	retrage	la	cererea	proprie52 .	
	 Prin	 decizia	 Ministerului	 Afacerilor	 Străine	 din	 1	 februarie	 1945,	
ministrul	 plenipotenţiar	 cl .	 I	 Gh .	 Davidescu	 a	 fost	 numit	 membru	 în	
Comisia	pentru	studiul	materialului	şi	pregătirea	documentelor	în	vederea	
Conferinţei	de	Pacede	la	Paris,	însă	activitatea	sa	în	această	comisie	a	fost	
de	scurtă	durată .	La	24	iulie	1945,	ministrul	Afacerilor	Străine,	Gheorghe	
Tătărescu	a	semnat	o	decizie	privind	trecerea	„în	cadrul	de	reorganizare	a	
Statului”	a	unui	grup	de	angajaţi	ai	ministerului,	Gh .	Davidescu	fiind	primul	
pe	listă .	La	20	februarie	1947,	Davidescu	a	fost	anunţat	că	„în	conformitate	
cu	dispoziţiunile	Legii	nr .	932	pentru	funcţionarea	Consiliului	de	Miniştri	
şi	organizarea	Preşedinţiei	Consiliului	de	Miniştri,	publicat	în	«Monitorul	
Oficial»,	nr .	272	din	23	noiembrie	1946,	aţi	fost	pus	în	disponibilitate	pe	
data	de	23	noiembrie	1946,	cu	acordarea	salariului	şi	accesoriilor	respective	
pe	timp	de	un	an”53 .	
	 Iată	 cum	 în	 împrejurările	 cunoscute	 de	 întărire	 a	 controlului	 URSS	
în	 ţară	 şi	 de	 creştere	 a	 rolului	 comuniştilor	 în	 viaţa	 politică	 a	României,	

51	 Ibidem,	fond	71/ 1920-1944. URSS,	vol .	92,	f .	10,	13 .
52	 La	20	septembrie	1944,	Gh .	Davidescu	a	adresat	o	scrisoare	ministrului	Afacerilor	Stră-

ine	Gr .	Niculescu-Buzeşti,	 în	care	preciza:	„Se	 împlinesc	 în	curând	3	ai	de	când,	 în	
octombrie	1941,	mi	s-au	încredinţat	atribuţiunile	de	Secretar	General	al	Ministerului	
Afacerilor	Străine	[ . . .]	Credincios	însă	tradiţiilor	acestui	Minister,	socot	că	a	sosit	mo-	[ . . .]	Credincios	însă	tradiţiilor	acestui	Minister,	socot	că	a	sosit	mo- . . .]	Credincios	însă	tradiţiilor	acestui	Minister,	socot	că	a	sosit	mo-
mentul	ca	atribuţiunile	de	Secretar	General	al	Ministerului	să	fie	trecute	pe	alţi	umeri” .	
AMAE,	fond	77/ Personale,	dosar	D	–	32 .		

53	 Alături	de	Gh .	Davidescu,	în	lista	celor	disponibilizaţi	se	mai	regăseau	asemenea	nume	
sonore	ai	generaţiei	de	diplomaţi	din	perioada	interbelică,	precum	Frederic	Nanu,	Bru-
tus	Coste,	Gr .	Niculescu-Buzeşti,	Emanuel	Krupenski,	Dan	Geblescu .	
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s-a	 încheiat	activitatea	diplomatlui	 român	Gheorghe	Davidescu .	Dealtfel,	
după	 intrarea	 trupelor	 sovietice	 pe	 teritoriul	 României,	Gh .	Davidescu	 a	
suportat	la	adresa	sa	unele	atacuri	în	presă,	fiind	acuzat	că	„este	autorul	unor	
faimoase	rapoarte	înaintate	guvernului	român	pe	timpul	când	era	ministru	la	
Moscova”,	că	„din	conţinutul	total	lipsit	de	obiectivitate	şi	vădit	tendenţios	
al	acestor	rapoarte,	au	decurs	în	ultimii	ani	consecinţele	catastrofale	pentru	
ţară”54 .	A	reuşit,	se	pare,	să	evite	detenţia .	
	 În	decembrie	1956,	Gh .	Davidescu	în	calitate	de	secretar	al	Biroului	
Colectiv	de	Asistenţă	Juridică	din	Rupea,	a	solicitat	Ministerului	de	Externe	
eliberarea	 unui	 certificat	 care	 să	 facă	 dovada	 că	 a	 „servit	 în	 Ministerul	
Afacerilor	Străine	în	diferite	grade,	ca	funcţionar	de	carieră,	fără	întrerupere,	
de	 la	 data	 de	 1	 decembrie	 1920	 până	 la	 sfârşitul	 lunii	 februarie	 1947” .	
Certificatul	era	necesar	„în	sprijinul	cererii	de	pensionare” .	După	aproape	
patru	luni	de	tergiversări,	ministerul	a	transmis	o	adresă	către	Sfatul	Popular	
al	raionului	Rupea,	regiunea	Stalin	în	care	se	menţiona	că	„salariaţii	care	
cer	drepturile	de	pensie,	pentru	calcularea	lor	se	cere	să	se	dea	salariu	sau	
funcţia	pe	care	cel	 în	cauză	a	ocupat-o	 în	ultimile	12	sau	24	 luni	 lucrate	
înaintea	introducerii	cererii	de	pensie”55 .
	 Gh .	Davidescu	a	decedat	la	3	ianuarie	1973 .	Ultimii	săi	ani	din	viaţă	au	
fost	marcaţi	de	o	situaţie	materială	destul	de	modestă .	La	14	octombrie	1974,	
Petra	Davidescu,	soţia	sa,	adresa	ministrului	Afacerilor	Externe	următoarele	
rânduri:	„Rog	respectuos	ca	în	baza	activităţii	depuse	în	Ministerul	Afacerilor	
Externe	a	soţului	meu,	Davidescu	Gheorghe,	decedat	 în	anul	1973,	să	se	
facă	propunerea	ca	susbsemnata,	urmaşă	a	soţului	meu,	să	mi	se	stabilească	
o	 pensie	 echitabilă,	 deoarece	 în	 prezent	 primesc	 o	 pensie	 lunară	 de	 495	
lei” .	
	 Această	pensie	de	urmaş	 reprezenta	50%	din	cuantumul	de	pensie	a	
diplomatului	Gh .	Davidescu,	care	a	avut	curajul	să	apere	cauza	Basarabiei	
chiar	la	Kremlin	în	momente	de	grea	cumpănă	pentru	ţară .

54	 „Ardealul”	din	30	decembrie	1944 .
55	 AMAE,	fond	77/ Personale,	dosar	D	–	32 .


