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GENERALUL PAUL TEODORESCU ÎN JURNALUL 
LUI VICTOR SLĂVESCU (1937)

Victor Slăvescu face parte din elita financiar-bancară a 
României interbelice, unde s-a remarcat ca un bun admi-
nistrator al societăţilor pe care le-a condus, un bun cadru 
didactic la Academia de Studii Economice 
(ASE) și un bun ministru la departamen-
tele unde a fost numit. Născut la Rucăr, 
judeţul Muscel (5 iunie 1891), a urmat 
studii în Franţa și Germania, iar doctoratul 
l-a susţinut la Universitatea din Halle cu 
subiectul „Chestiunea agrară din România”. 
Revenit în ţară participă la Războiul de 
Întregire (1916-1919), apoi se înscrie în 
Partidul Naţional Liberal (PNL), fiind admi-
ratorul lui Constantin (Dinu) I.C. Brătianu. 
Din 1923 este numit director al Societăţii 
Naţionale de Credit Industrial (intrată în uz 
sub denumirea Creditul Industrial), în 1925 
începe cariera didactică la ASE, în 1927 
este ales pentru prima dată deputat, în 
1936 este ales președinte al Uniunii Gene-
rale a Industriașilor din România (UGIR), iar în 1937 devine 
vicepreședinte al Consiliului Superior Bancar și al Consi-
liului Economic, dar și membru corespondent al Academiei 
Române (unde va deveni membru titular în 1939). Între timp 
a fost numit subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe 
(14 noiembrie 1933-5 ianuarie 1934) și ministru de Finanţe 
(5 ianuarie 1934-1 februarie 1935), după care va reveni în 
guvern ca ministru al Înzestrării Armatei (1 februarie 1939-4 
iulie 1940).   

Jurnalul său care acoperă perioada interbelică (1923-
1939) este aproape telegrafic, înregistrează evenimente, 
fapte, persoane, dar rareori are timp de analize și caracte-
rizări. Menţionează nuanţe ale prezentului, face aprecieri/
critici pe baza a ce cunoaște la momentul acela, iar după o 
perioadă mai lungă sau mai scurtă, pe baza altor date, păre-
rile iniţiale se modifică, unele în mod radical. Evocarea unor 
sentimente este rară și aceasta numai faţă de cei apropiaţi 
(familie și câţiva amici). Omul este prins între activităţi finan-
ciare în diverse organisme și conducere, consilii de adminis-
traţie, activităţi didactice și politice. Timpul liber pare să nu 
existe, până și discuţiile amicale au un germene politic sau 
economic și singurele evadări sunt cele de la Cotești, moșie 
obţinută de la socru, marele liberal Mihai Orleanu, unde se 
simte bine, dar trebuie să se ocupe și de administraţie, și de 
politica partidului în regiune.

În acest peisaj a apărut și Paul Teodorescu, la început 
timid, apoi din ce în ce mai des. Prima menţiune despre 
viitorul ministru al Aerului și Marinei apare la 8 iunie 1930, 
când Gheorghe Brătianu, istoric și fiul fostului premier Ion 

(Ionel) I.C. Brătianu, a fost chemat de principele Carol prin colo-
nelul Teodorescu2. Data de 8 iunie va deveni serbarea Resta-
uraţiei, iar principele se va încorona ca Regele Carol al II-lea. 

Abia peste trei ani, la 11 noiembrie 1933, are 
loc o întrevedere, din care rezultă că relaţiile 
au devenit cordiale între cei doi. Invitat în 
casa familiei Slăvescu, între 19,30 și 20,30, 
colonelul Teodorescu discută cu șeful fami-
liei situaţia politică prezentă şi viitoare3. O 
situaţie politică în care se pregătea venirea 
la putere a PNL și în care Victor Slăvescu va 
ocupa pentru prima dată un scaun ministe-
rial. Aici se opresc însemnările despre Paul 
Teodorescu, viitor subsecretar de stat la 
Ministerul Apărării și ministru al Aerului și 
Marinei, care nu vor fi reluate decât la înce-
putul anului 1937, unul extrem de eferves-
cent pentru ambele personaje. 

La 25 noiembrie 1936 o scurtă însem-
nare menţionează că unul din membri de 

frunte ai PNL, Petre Bejan4, era furios5 pe premierul Gheorghe 
Tătărescu din cauza numirii lui Nicolae Caranfil6 în funcţia de 
ministru al Aerului și Marinei. Caranfil fusese subsecretar de 
stat al Aerului în Ministerul Apărării din 27 aprilie 1935, în 
urma demisiei lui Radu Irimescu7. Câteva zile mai târziu, la 
9 mai 1935, Petre Bejan a fost numit subsecretar de stat la 
Ministerul Apărării cu atribuţii în domeniul armamentului. 
La 13 noiembrie 1936 a fost înfiinţat Ministerul Aerului și 
Marinei, iar prima numire în funcţie a fost cea a lui Caranfil, 
în detrimentul lui Bejan. Totuși, mandatul lui Caranfil a fost 
scurt, din moment ce la 1 ianuarie 1937 acesta și-a dat 
demisia. A doua zi după eveniment Victor Slăvescu, deși 
nu știa în amănunt situaţia, a notat că acesta a fost silit să 
demisioneze, fiind acuzat de procedee incorecte în legătură cu 
o comandă de avioane. O adevărată prăbuşire. După ce acum 
patru luni fusese împins de Rege la minister, acum cade lamen-
tabil. Regele – cu toate intenţiile lui bune – n-are mână bună în 
alegerea oamenilor8. La 7 ianuarie 1937 premierul l-a numit 
în locul lui Caranfil pe Radu Irimescu, care revenea în guvern 
fiind considerat un specialist în domeniul aviaţiei. Cu o zi 
înainte familia Slăvescu organizase un dejun cu mulţi invitaţi, 
ocazie cu care apar informaţii contradictorii9 asupra demisiei 
lui Caranfil. Aceste evenimente arată că Ministerul Aerului și 
Marinei a avut, încă de la înfiinţare, de luptat cu două mari 
probleme: numirea unui titular al departamentului, onest și 
profesionist în aceeași măsură, respectiv achiziţia de echipa-
mente pentru cele două arme, extrem de scumpe de altfel, 
unde se primeau tot felul de propuneri și se înghesuiau 
intermediarii cu oferte mai mult sau mai puţin dubioase.   

Mitiţă Constantinescu
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În 1937 colonelul Paul Teodorescu este comandantul 
Școlii Superioare de Război și are deja proiectul unui nou 
sediu pentru instituţie, unul magnific și impozant. Aprobă-
rile au fost luate, acum rămâne să facă rost de bani. Apro-
pierea de Victor Slăvescu și cultivarea sa nu erau dezinte-
resate, ci calculate. Slăvescu poate oferi credite, subvenţii, 
sponsorizări și, mai important, are relaţii în mediul financiar-
bancar, mai ales la Banca Naţională a României (BNR), pentru 
a susţine acest proiect. La 3 ianuarie 1937 Paul Teodorescu îl 
vizitează pe finanţist și îi spune că Chouche Ghica se laudă 
în high life-ul bucureștean că este prietenă 
cu Slăvescu și știe cauzele demisiei sale din 
guvern, în 1935: Regele mi-a cerut 200 mili-
oane şi eu am refuzat să-i dau10. Memoria-
listul ţine să noteze că nu o cunoaște deloc 
pe Chouche Ghica, deci nu putea să-i facă o 
astfel de confidenţă. A doua zi liderul Credi-
tului Industrial are o întrevedere cu Mitiţă 
Constantinescu11, guvernatorul BNR, ocazie 
cu care discută și despre construirea Palatului 
Școlii Superioare de Război potrivit planului 
întocmit de colonelul Paul Teodorescu12. Deci, 
la data respectivă, lucrurile erau avansate 
în privinţa proiectului, banii fiind problema 
stringentă. Pentru o mai bună relaţionare, 
colonelul Teodorescu i-a propus lui Slăvescu, cadru didactic 
la ASE, să predea un curs la Școala Superioară de Război. 
Acesta a propus subiectul „Potenţialul de război economic și 
financiar al României”, încadrat în 8 prelegeri. Pentru memo-
rialist, încântat de propunere, subiectul a reclamat multă 
muncă şi documentări13, iar rezultatul a fost pe măsură. 

Domnul și doamna Slăvescu sunt invitaţi la ceai de colo-
nelul Teodorescu (7 ianuarie 1937), ocazie cu care se întâl-
nesc cu locotenentul-colonel Radu Miclescu14, atașat militar 
adjunct la Paris și alţi diplomaţi cu care socializează și discută 
probleme la ordinea zilei. O săptămână mai târziu Slăvescu 
are o întâlnire cu Radu Irimescu, ministrul Aerului și Marinei, 
care afirmă că după ce a studiat dosarul predecesorul său, 
Caranfil, a ajuns la concluzia că acesta este nevinovat de 
acuzaţiile care i se aduc. Irimescu l-a informat și pe rege, 
care ar fi răspuns: Se poate să fie formal nevinovat15. Finan-
ţistul notează scurt îl cred o simplă victimă16, ceea ce atestă 
o schimbare radicală de opinie faţă de Caranfil. Cazul aces-
tuia a ajuns și în Parlament generând o dispută între majo-
ritate și opoziţia grupată în jurul Partidului Naţional Ţărănist 
(PNL). Virgil Madgearu a remarcat „bizara situaţie” în care 
un ministru este scos din guvern fără a i se reproșa ceva, iar 
Grigore Iunian a exprimat concluzii politice în caz. Premierul 
Tătărescu aduce elogii17 fostului ministru și acuză opoziţia de 
ingerinţe și dorinţă de destabilizare a guvernului. Slăvescu 
este un liberal pur-sânge, dar asta nu-l împiedică să noteze 
că ministrul Apărării, generalul Paul Angelescu18, caracterizat 
drept ultima expresie a ramolismentului19 a lovit în Caranfil, 
un om de valoare, cu ajutorul unei femei. La rândul său, 
Armand Călinescu, un politician foarte bine informat, a aflat 
că un oarecare Dormann, fost colonel în armata ţaristă și în 
cea a generalului Vranghel, refugiat în România și devenit 
directorul societăţii Româno-Africană, a propus Ministe-
rului Aerului și Marinei cumpărarea de echipamente militare 
pentru Mexic, însă în realitate acestea trebuiau să ajungă 
la armata Spaniei republicane. Marele Stat Major, în urma 

cercetărilor, s-a opus la un asemenea contract, iar premierul 
Tătărescu i-a interzis lui Caranfil să vândă echipamentele. 
Pentru reușita acţiunii Dormann a făcut intervenţii la gene-
ralul Angelescu prin doamna S., prietena intimă a acestuia, 
însă aceasta l-a prevenit că poate fi compromis prin înche-
ierea contractului și că trebuie să găsească un ţap ispășitor. 
În final au apărut manifeste împotriva ministrului Aerului 
și Marinei, iar „trădarea” lui Caranfil a devenit notorie, deşi el 
nu încheiase contractul20. După plecarea din guvern Caranfil 
s-a reîntors la Societatea de Gaz și Electricitate, unde fusese 

director din 1930 și și-a reluat activitatea. 
În luna martie 1937 l-a contactat pe Victor 
Slăvescu pentru acordarea unui credit de 120 
de milioane de lei societăţii în vederea extin-
derea reţelelor de utilităţi.

Cursul la Școala Superioară de Război 
începe la 28 ianuarie 1937, iar prima impresie 
e una deosebită. Paul Teodorescu îl întâm-
pină pe profesor la Clubul Militar, îl prezintă 
elevilor, iar acesta are ocazia să se întâlnească 
cu colonelul Boiţeanu, fostul său comandant 
de baterie din Războiul de Întregire. Prima 
prelegere a produs o bună impresie21, îi afirmă 
comandantul școlii la plecare.

În ultima zi a lunii ianuarie 1937 memori-
alistul stă acasă și lucrează la cursul pentru militari, iar spre 
seară are ca invitaţi pe Mihai Lăzeanu, un colaborator apro-
piat și Paul Teodorescu. La 5 februarie 1937 urmează o altă 
prelegere la Școala Superioară de Război, unde constată 
acelaşi bun succes22 și îl felicită pe Paul Teodorescu pentru 
avansarea la gradul de general de brigadă. Două zile mai 
târziu (7 februarie 1937) Slăvescu a primit o pulpă de mistreţ 
de la generalul Radu Rosetti23, directorul Bibliotecii Acade-
miei Românei și se simte obligat să-l invite la ceai. La discuţie 
participă și generalul Teodorescu, apreciat drept un om de 
frumoasă cultură şi de un admirabil caracter. Îmi este foarte 
drag şi am pentru dânsul o deosebită stimă24.

O altă prelegere la Școala Superioară de Război (11 
februarie 1937) are între auditori pe generalul Ioan Sichitiu25, 
șeful Marelui Stat Major. În ziua următoare Paul Teodorescu 
și colonelul Stoenescu l-au vizitat pe finanţist la birou și au 
discutat despre creditul necesar26 construirii noului local al 
Școlii Superioare de Război. Peste două zile comandantul 
școlii este invitat la masă la familia Slăvescu, cu care discută 
despre curs, dar și despre întinderea mișcării legionare. Este 
impresionat de întinderea mişcării legionare şi nu admite cu 
nici un preţ violenţa ca armă de luptă în viaţa politică. Ştie şi 
el că în mişcare sunt mulţi ofiţeri27 – notează gazda. Discuţiile 
par a fi fost fructuoase și pline de substanţă din moment 
ce a doua zi, 15 februarie 1937, cei doi merg împreună la 
BNR, unde împreună cu guvernatorul Mitiţă Constantinescu 
aranjăm modalitatea deschiderii unui credit de 60 de milioane 
de lei28 pentru începerea lucrărilor la Palatul Școlii Superioare 
de Război. 

În următoarele trei luni numele lui Paul Teodorescu 
nu mai apare în jurnalul lui Victor Slăvescu. Totuși, relaţiile 
dintre cei doi se apropie și devin din ce în ce mai calde. Așa 
se explică cum la 6-7 mai 1937 generalul este invitat la moșia 
lui Slăvescu de la Cotești unde se arată încântat de aşezarea 
noastră29. În activităţile de destindere oaspetele se amuză 
mult30 de tragerea la semn practicată de gazdele sale.

Nicolae Caranfil
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La 26 mai 1937 directorul Creditului Industrial este 
invitat la Capșa de amicul său, ocazie cu care se întâlnește 
cu Mircea Cancicov31, ministru de Finanţe, Mitiţă Constanti-
nescu, guvernatorul BNR, Al. G. Donescu, primarul Capitalei, 
generalul Alexandru Glatz32, subsecretar de stat la Ministerul 
Apărării, Anastasescu, primarul sectorului Albastru și colo-
nelul Stoenescu. Masa îmbelșugată a fost o recompensă 
pentru sprijinul oferit de invitaţi la construcţia Școlii Superi-
oare de Război. Slăvescu nu ratează ocazia să se evidenţieze: 
Obţin pentru ofiţerii care pleacă în călătorii de studii în Franţa 
ajutor bănesc de la Mitiţă Constantinescu şi 
Mircea Cancicov. Paul Teodorescu îmi mulţu-
meşte călduros!33.

Aniversarea Restauraţiei (8 iunie 1937) îi 
oferă memorialistului o revedere cu amicul 
său militar. Teodorescu a fost atașat pe lângă 
președintele Poloniei, Ignacy Moscicki, iar 
pe uniforma sa strălucea cordonul „Polonia 
Restituta” primit chiar de la înaltul oaspete. 
Zece zile mai târziu familia Slăvescu este invi-
tată la cină de Ion Bastaki, director general 
al IAR, ocazie de a se revedea cu generalul 
Teodorescu și familia Caranfil, fostul ministru 
al Aerului și Marinei. La finalul lunii iunie 
1937 finanţistul și militarul se întreţin asupra 
mersului34 la construcţia Școlii Superioare de Război. Merg 
amândoi pe șantier, vizitează și admiră stadiul lucrărilor 
pentru care i-am dat un concurs atât de mare35, opinează 
Slăvescu. Același subiect va fi reluat de cei doi la 9 august 
1937, în timp ce iau masa în grădina restaurantului Braga-
diru.

Un alt weekend petrecut de cei doi la Cotești (21-22 
august 1937) a avut parte de ceva peripeţii. Slăvescu a plecat 
primul spre Focșani cu trenul, dar a ajuns mai târziu decât 
generalul, plecat mai târziu din Capitală, din cauza defecţi-
unii locomotivei la Zoiţa. Întârziere are și trenul de întoarcere 
spre București, a doua zi, astfel încât călătoria este conside-
rată dezagreabilă36.

La 4 septembrie 1937 generalul Teodorescu este numit 
subsecretar de stat la Ministerul Apărării, cu scopul de a 
impune o reformă de substanţă în rândurile armatei. Peste 
două săptămâni îi devoalează amicului finanţist cum a 
decurs numirea sa: I s-a oferit portofoliul Războiului, dar a 
refuzat. Mi-a spus că s-a îngrozit de prevaricaţiunile ce a găsit 
la armată şi că vrea să facă rânduială37. Această rânduială s-a 
transpus prin elaborarea și introducerea unor norme care să 
permită mai rapid deblocarea (trecerea în rezervă/retragere) 
cadrelor militare. După intrarea în vigoare a noilor norme au 
apărut și reacţiile adverse, pe care Slăvescu le înregistrează 
în propria sa familie. La 23 octombrie 1937 acesta notează că 
vărul său, colonelul Ionel Petroianu38, vine de la Craiova atras 
de bomba legii lui Paul Teodorescu39. Două zile mai târziu vine 
și Romulus Petroianu40 (frate cu Ionel) supărat că nu i se dă 
comanda unui regiment de cavalerie41.

Finanţistul este cel care merge la ministrul Paul Teodo-
rescu, în biroul său de la Ministerul Apărării, pentru a discuta 
diferite chestiuni, la 28 octombrie 1937. Câteva zile mai 
târziu, la 3 noiembrie 1937, Slăvescu îl vizitează din nou pe 
general, de data aceasta pentru a-i înmâna cecul de 5 mili-
oane, donaţia Creditului Industrial pentru fortificaţiile de vest. 
Îmi spune că este îngrozit de cererile personale ale ofiţerilor 

superiori ai armatei. Ce s-ar putea face în această ţară, îmi 
spunea el amărât, dacă toţi banii ţării ar merge la destinaţiile 
lor42. Cei doi reiau discuţiile și la 22 noiembrie 1937, chiar 
până la 12,30 noaptea, despre problemele armatei. Gazda îl 
găsește plin de zel. Îmi spune ce enorme abuzuri se întâmplă în 
administraţia armatei43.

Relaţiile strânse permit recomandări de oameni capabili 
pentru a fi de folos în alte domenii. Generalul Ștefan Ores-
covici44, fost comandant al Corpului 6 Armată teritorial de 
la Sibiu, trecut în rezervă, este trimis de Paul Teodorescu la 

finanţist să-i dăm, eventual, o întrebuinţare 
industrială. Mi-a făcut o impresie excelentă. 
Avea lacrimi în ochi şi multă demnitate în 
atitudine45. Ajutorul a venit sub forma numirii 
ca membru în Comitetul de direcţie al Admi-
nistraţiei Publice Autonome a Arsenalului 
Armatei, unde Orescovici va rămâne până în 
1940.

Cu o zi înaintea Crăciunului (23 decem-
brie 1937) subsecretarul de stat vine la cină 
la familia Slăvescu, ocazie cu care pare îngân-
durat şi de proastă dispoziţie. Socoate guvernul 
slab. Nu trebuia să se ajungă în această situaţie. 
Îi spun nemulţumirea mea de felul cum s-au 
comportat ofiţerii. Îi arăt că ofiţerii sunt nemul-

ţumiţi de legea înaintărilor. Aceasta îl indispune. Pledează cu 
căldură pentru legea lui. Îi spun că a fost prea brutal şi că n-a 
ţinut seama de psihologia ofiţerilor, conducându-se numai de 
principii abstracte46. În a doua zi de Crăciun (26 decembrie 
1937) Asra Bercovici47, directorul ziarului „L’Independence 
Roumaine”, îl informează pe Slăvescu despre dizgraţia regală 
a lui Paul Teodorescu, motiv pentru care a primit un concediu 
de 3 luni. Îmi pare rău pentru eşecul lui – notează memoria-
listul. I-am spus să fie atent şi prudent şi să ia totul cu tact şi 
prin etape succesive48. În opinia sa cariera politică a lui Paul 
Teodorescu se afla la final, iar reforma sistemului militar pe 
care a elaborat-o și a implementat-o i-a adus mulţi dușmani 
și o opoziţie din ce în ce mai dură care, în final, l-au învins. 

Anul 1938 va aduce multe schimbări în evoluţiile politice 
ale celor doi, însă relaţiile vor rămâne la fel de bune, bazate 
pe stimă reciprocă și interese comune în înzestrarea Armatei 
Române cu echipamente fiabile, competitive și la preţuri 
avantajoase.

GENERAL PAUL TEODORESCU IN VICTOR 
SLĂVESCU’S JOURNAL (1937)

Victor Slăvescu, a financier liberal politician, met Paul 
Teodorescu in 1930, but they became closer in 1937. Teodo-
rescu was the commander of the War Superior School and 
he wanted to build a new headquarters and Slăvescu had 
the possibility to provide loans and had connections for 
obtaining grant. This year, Teodorescu has become Deputy 
Minister of the Ministry of National Defence and he shared 
some of his impressions with his friend.

Keywords: Paul Teodorescu, Victor Slăvescu, the War 

Superior School, the Ministry of National Defence, politician

Victor Slăvescu
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