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La izbucnirea Primului Război Mondial, România era o țară aflată la finalul unei 
etape, de mai bine de 50 de ani, a unui proces de modernizare structurală. Acest pro-
ces a afectat toate domeniile vieții sociale, dar în mod diferit, astfel încât în primii ani 
ai secolului XX societatea românească cunoștea un nivel de dezvoltare diferit a seg-
mentelor componente. Aceste inegalități și discrepanțe își aveau originea în perma-
nenta oscilare a societății românești, în alegerea modelului de dezvoltare socială, în 
care s-au confruntat două mari tendințe: un model inspirat din experiența Europei 
Occidentale, bazat pe industrializare și urbanizare, menite să determine schimbări ra-
dicale în fiecare aspect al societății românești, iar un al doilea model bazat pe tradiția 
României de țară agricolă și care punea accentul pe menținerea structurilor sociale și 
valorilor culturale tradiționale.1 

În viața politică, regele Carol I a jucat un rol-cheie, prin folosirea discreționară a 
atribuției sale constituționale de a-l numi pe viitorul prim-ministru. „Rotativa guver-
namentală” – bazată pe alternanța la putere a Partidului Național Liberal și Partidului 
Conservator – a fost mecanismul politic unic folosit de rege în această perioadă, atât ca 
modalitate de a trece peste crizele economice și politice serioase, dar și de a-și păstra 
propria putere, prin determinarea celor două partide să se afle în competiție pentru 
favorurile sale. Acest sistem nu a dat posibilitatea de a accede la putere pentru alte 
partide.2 În același timp, sistemul de vot cenzitar făcea ca mari segmente ale popula-

1 Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor, 
Istoria României, București: Editura Enciclopedică, 1998, pp. 389-390.

2 Richard F. Hamilton, Holger H. Herwig, The Origins of World War I, Cambridge: University 
Press, 2003, p. 400.
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ției, cum ar fi mare parte a țărănimii, să fie excluse de la procesul politic,3 făcând ca 
influența lor asupra deciziilor politice să fie redusă.4 Scena internațională la începutul 
secolului XX a fost caracterizată ca fiind o luptă a tuturor împotriva tuturor.5 În ultimul 
deceniu dinaintea declanșării războiului au început să se manifeste tendințele unei 
încercări de reașezare a raporturilor României cu marile puteri europene. Din 1883, 
România era membră a Triplei Alianțe și, pe cale de consecință, în majoritatea situați-
ilor a urmat linia de conduită externă a acesteia, fără mari reușite în a reuși să o influ-
ențeze. Totuși, începând cu criza bosniacă și războaiele balcanice, România a început 
să se distanțeze de pozițiile Triplicei, în special de cele ale Austro-Ungariei. Are loc o 
reorientare în cadrul alianței tot mai mult spre Germania, ca partener preferat, conco-
mitent cu dezvoltarea unui proces de consultare și coordonare a pozițiilor naționale cu 
Italia.6 Concomitent începe și un proces de apropiere de țările Antantei, pe fondul inte-
resului manifestat de acestea, pentru diferite aspecte ale situației din Balcani. Rusia își 
făcuse public obiectivul urmărit în această zonă – stăpânirea strâmtorilor – „drepturi 
speciale” recunoscute ca legitime de Franța, prin prisma sprijinului pe care Rusia i-l 
putea oferi într-un posibil război cu Germania. Deși făceau eforturi pentru a determi-
na ieșirea României din Tripla Alianță, nici Franța nici Marea Britanie, interesul lor 
primordial era de a nu deranja Rusia, astfel încât nu erau dispuse să acorde garanții de 
securitate României într-o astfel de eventualitate.7

La 18/30 octombrie 1883 România a aderat la Tripla Alianță printr-un tratat bila-
teral cu Austro-Ungaria. Tratatul prevedea ca aliații să-și acorde sprijin unul celuilalt 
în cazul unui atac din partea Rusiei (deși aceasta nu era menționată în mod explicit) 
și au promis să nu se alăture unei alte alianțe îndreptate împotriva unuia dintre ei. 
Germania a aderat la acord în aceeași zi, printr-un act separat.8 Alianța cu Puterile 
Centrale a fost piatra de temelie a politicii externe a României timp de treizeci de ani, 
deoarece regele și conducătorii politici liberali și conservatori au perceput Puterile 
Centrale ca fiind cea mai puternică forță militară și economică din Europa.9 Odată cu 
trecerea timpului, în alianța României cu Puterile Centrale au apărut numeroase fisuri. 
Problema românească din Ungaria, în special. Opinia publică românească a devenit 
din ce în ce mai ostilă față de Austro-Ungaria. Războaiele balcanice au constituit testul 

3 Ion Bulei, Sistemul politic al României moderne: Partidul Conservator, București: Editura Politică, 
1987, p. 129.

4 Mircea Iosa, Traian Lungu, Viaţa politică în România, 1899-1910, București: Editura Politică, 
1977, p. 106.

5 Șerban Rădulescu-Zoner, România şi Tripla Alianţă la începutul secolului al XX-lea. 1900-1914, 
București: Editura Litera, 1977, p. 8.

6 Radu Vasile, Economia mondială. Drumuri şi etape ale modernizării, București: Editura Albatros, 
1987, p. 328.

7 *** Istoria militară a poporului român, vol. V, București: Editura Militară, 1989.
8 Ioan Calafeteanu, Cristian Popișteanu, Politica externă a României. Dicţionar cronologic, 

București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1986, p. 143.
9 Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor, op.

cit., p. 143.
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cel mai sever al alianței României cu Austro-Ungaria. În al Doilea Război Balcanic, 
acțiunile României nu au primit sprijinul scontat din partea Imperiului Habsburgic, 
care avea ca obiectiv principal atragerea Bulgariei în Tripla Alianță. În același timp, s-a 
produs o încălzire a relațiile oficiale dintre România și Franța după ce aceasta a susți-
nut și aprobat acțiunile României și a aprobat termenii tratatului de la București.10 În 
cei doi ani care au urmat ambele tabere vor depune eforturi intense, pentru atragerea 
României de partea lor. Pe de altă parte, nici noul rege Ferdinand, nici primul-minis-
tru Ion I.C. Brătianu – ale cărui simpatii înclinau spre Antantă – nu aveau vreo intenție 
de a abandona starea de neutralitate până în momentul în care cursul războiului deve-
nea clar și ei puteau fi siguri că-și vor realiza obiectivele naționale.11

Pe fondul acestor evenimente interne și internaționale, o dată cu începutul lunii 
februarie 1907, redactorul șef al Luptei, părăsește ziarul și trece ca secretar-interpret la 
Consulatul românesc din Budapesta, astfel încât în numărul din 18/1907, V. Macrea 
apare drept redactor responsabil. Deși perioada de activitate în fruntea oficiosului 
P.N.R. din Transilvania a fost relativ scurtă, totuși, Augustin Paul are meritul de a fi 
însărcinat cu conducerea de la început a ziarului, care intenționase să devină cel mai 
important la vremea respectivă, fapt care întărește autoritatea și calitatea și calitatea 
ziaristului format în ambianța redacțională a Gazetei Transilvaniei.12

Augustin Paul la masa de lucru pe timpul șederii la Budapesta, 190713

Funcția de secretar-interpret, echivalentă aproximativ celei de atașat de presă as-
tăzi, face ca Augustin Paul să urmeze în funcție unor predecesori iluștri, precum I. 
Poruțiu sau O.C. Tăslăuanu. Din cauza materialului arhivistic puțin bogat despre ac-
tivitatea lui Augustin Paul până la 1916, trebuie să rezumăm analiza documentelor 
aflate în Arhiva M.A.E. și a celor din Colecţia personală Augustin Paul Delaletca aflate la 

10 Keith Hitchins, România 1866-1947, București: Editura Humanitas, 2013, pp. 157-161.
11 Ibidem, p. 295.
12 Stelian Mândruț, „Paul Augustin (1866-1920) – Încercare de schiță monografică”, Acta Musei 

Porolissensis, Zalău, VIII/1984, pp. 615-642.
13 Ibidem, Colecția Fotografică, dos. Nr. 8.



257

Serviciul Județean Arhivele Naționale Sălaj. Augustin Paul avea sarcina să urmărească 
presa oficială austro-ungară și să traducă ori conspecteze articolele care interesau fo-
rurile de resort, fie că prezentau fie că se refereau la politica externă habsburgică, fie că 
reprezentau situația românilor din Monarhie.

Mai jos, sunt cele 3 scrisori ale lui Augustin Paul adresate Ministrului Afacerilor 
Externe D.A. Sturdza din anul 1907, în chestiuni referitoare la vizita Excelenței sale 
în Transilvania, a doua la unele referiri din presa străină despre Majestatea Sa, Carol 
I, iar în cea ce-a treia scrisoare sunt traduse anumite proiecte de lege și discursul 
Ministrului de Comerț Kossuth.

1.
„CONSULATUL GENERAL AL Budapesta 11/24 Sept. 1907
 ROMÂNIEI
Nr. 918.

Primit 18 Sept. 1907
Ziare ungureşti despre vizita în Transilvania

Domnule Preşedinte al Consiliului,
Ca urmare la telegrama mea cifrată Nr. 917, am onoare a vă înainta aici-alăturat în tradu-

cere românească, două articole ale ziarului “Budapesti Hirlap”, referitoare la pretinsa vizită a 
Excelenţei Voastre în Transilvania.

Primiţi, vă rog, Domnule Preşedinte al Consiliului, asigurarea prea înaltei mele considera-
ţiuni.

 Gerant: Augustin Paul
Excelenţei Sale Domnului
D.A. Sturdza, Preşedinte al Consiliului,
Ministru al afacerilor Stăine,
Bucureşti14

2.
CONSULATUL GENERAL AL Budapesta 21-Sept.-4 Oct. 1907
 ROMÂNIEI
Nr. 951.

Primit 29 Sept. 1907
Domnule Preşedinte al Consiliului,
Dl general Turr, publică astăzi în “Magyar Hirlap”un prim articol în care făcând com-

paraţie între simpatiile de cari se bucurau odiniară compatrioţii săi în Europa şi între epoca 
de azi (cazul Bjornson), recapitulează unele misiuni ale sale la Bucureşti şi Belgrad la 1866. 
Articolulu dealtmintrea fără importanţă deosebită, conţine un pasagiu referitor la Mejestatea 
Sa, Regele nostru. Mă grăbesc a înainta Excelenţei Voastre, aci-alăturat, articolul sus-scris, 
însoţit de traducerea pasajului respectiv.

14 Stelian Mândruț, op.cit., pp. 615-642. 
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Primiţi vă rog, Domnule Preşedinte al Consiliului, asigurarea prea înaltei mele considera-
ţiuni.

 Gerant: Augustin Paul
Excelenţei Sale Domnului
D.A.Sturdza, Preşedinte al Consiliului,
Ministru al afacerilor Stăine,
Bucureşti15

3.
CONSULATUL GENERAL AL Budapesta 5/18 Oct. 1907
 ROMÂNIEI
Nr. 989.

Primit 6 Oct. 1907
Domnule Preşedinte al Consiliului,
Am onoare a vă înainta, aci-alăturat, un estras din ziarul “Pester Lloyd” având în supli-

ment textele proiectelor de legi referitoare la transacţiunea între cele două state dualiste ale 
Monarhiei. În partidul independist aceste proiecte au provocat la început oarecari nemulţumiri 
şi se svonia chiar de o scisiune de partid.

Nemulţumirile însă s-au mai calmat în urma conferinţei acestui partid, ţinută în localul 
clubului său în seara de 17 oct. N.

În această conferinţă, leaderul partidului, Ministru de Comerciu Kossuth, într-un discurs 
mai lung, a arătat, că în grava situaţie în care se află actualmente ţara, a fost absolut imposibil 
a obţine concesiuni mai mari. Pe de altă parte, zice Kossuth,, analizând transacţiunea reiese, 
că aceasta este mult mai favorabilă, mai ales din punctul de vedere al independenţei Ungariei, 
decât s-ar părea la prima vedere.

Textul acestui discurs, întrerupt adesea de aplause, am onoare a-l anexa, aci-alăturat, în 
traducere germană.

Primiţi vă rog, Domnule Preşedinte al Consiliului, asigurarea prea înaltei mele considera-
ţiuni.

 Gerant: Augustin Paul
Excelenţei Sale Domnului
D.A. Sturdza, Preşedinte al Consiliului,
Ministru al afacerilor Stăine,
Bucureşti”16

Materiale întocmite cu acest prilej dovedesc faptul că autorul avea informații exce-
lente și se dovedeau un foarte bun specialist al stărilor de fapt existente. Notele infor-
mative înregistrate de arhivă denotă spiritul critic, concizia și sobrietatea celui care le 
redactase în timp util, pentru documentarea ministerului respectiv, interesat de politi-
ca internă și externă austro-ungară. 

15 Ibidem.
16 Ibidem.



259

În anul următor, 1908, același secretar al Consulatului Român la Budapesta, 
Augustin Paul, trimite o serie de informări referitoare la cursurile de vară de la Vălenii 
de Munte și Iași și un articol referitor la Prințul Moștenitor Ferdinand. De această dată 
scrisorile sunt adresate lui Ion I.C. Brătianu, Ministru de Interne și interimar Ministru 
al Afacerilor Externe.

„1.
CONSULATUL GENERAL AL Budapesta 12/25 Iulie 1908
 ROMÂNIEI
Nr. 741

Primit 14 Iulie. 1908
Domnule Ministru,
Am onoare a vă înainta, aci-alăturat, în traducere românească un articol publicat în 

Budapesti Hirlap cu privire la cursurile de vară de la Vălenii de Munte şi Iaşi.
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţiuni.
 Gerant: Augustin Paul
Excelenţei Sale Domnului
Ion I.C. Brătianu, Ministru de Interne şi
Ad Interim al Afacerilor Străine
Bucureşti17

2.
CONSULATUL GENERAL AL Budapesta 23 iulie/5 aug. 1908
 ROMÂNIEI
Nr. 772
Primit 25 Iulie. 1908
Domnule Ministru,
Am onoare a vă înainta aci-alăturat în traducere ungară, un estras din articolul de fond 

al ziarului, Budapesti Hirlap numărul de astăzi în care ocupându-se de manifestaţiunea de 
simpatie ce i s-ar fi făcut Principelui nostru moştenitor pe linia Arad- numitul ziar pretinde că 
aceasta ar fi un simptom de iredentism.

Crezând că ar putea să intereseze pe Excelenţa Voastră acest articol, mă grăbesc a vi-l îna-
inta şi profit de ocasiune spre a vă reînnoi, Domnule Ministru, încredinţarea prea înaltei mele 
consideraţiuni.

 Gerant: Augustin Paul
Excelenţei Sale Domnului
Ion I.C. Brătianu, Ministru de Interne şi
Ad Interim al Afacerilor Străine
Bucureşti”.18

17 Colecţia Personală Augustin V. Paul Delaletca, Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Naționale, 
nr. 132, fond 67, între anii 1791-1973, dos. nr. 68.

18 Ibidem.
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Această muncă de birou este destul de extenuantă și neplăcută, încă de la început, 
pentru sufletul liber și călător al lui Augustin Paul, după cum el însuși îi mărturisește 
amicului său Elie Dăianu într-o scrisoare în 1907, iar mai apoi lui Amos Frâncu în 1913.

“Budapesta 11 Noiembrie.1907
“/.../P.S./ Eu încă am avut o vară grea, Nici dumineca nu m-am putut mişca de aici. Am 

fost Gerant contra tuturor obişnuinţelor de până acum. Altădată se trimetea cineva de la 
Bucureşti sau Viena. Mi-a fost teamă să nu păţesc ceva... Zilele trecute s-a întors consulul şi 
m-a felicitat, aducându-mi felicitări şi de Domnul Duiliu Zamfirescu, Secretarul General...”19

“Budapesta, 15 Martie 1913
Iubite Amice,
Am primit scrisoarea Ta din 10 Martie şi îţi mulţumesc pentru aprecierea călduroasă ce 

faci într-însa modestei mele activităţi de altă –dată în ogorul destul de părăginit încă, al jur-
nalismului ardelenesc. Vai, aş dori să reintru cu câte o Filă ruptă din carnet, specialitatea mea 
de la Gazetă şi prin care mi-am câştigat aprecierea şi simpatia câtorva scumpi prieteni. Tu care 
ai muncit mult în viaţă vei şti însă ce va să zică când omul e ţintuit, în al şaptelea an deja la 
biroul său, fără concediu, fără variaţie, de mare şi de munte, de oameni şi idei.

Cu toate acestea dacă voiu reîncepe a scrie, să mă crezi că în primul loc va fi, fiindcă atât Tu 
cât şi Elie, verbal şi în scris, de repetiţie ori, m-aţi îndemnat să reiau condeiul. Mi-am propus 
să o facă aceasta cât mai curând, şi bine înţeles că în Solia Satelor din care rog a dispune să mi 
se trimită de pe acum un esemplar, rămânând ca să achit abonamentul ulterior/.../ vechiu şi 
devotat prieten, Augustin Paul”.20

Consulatul constituia, astfel, placa turnată între factorii politici de la București și cei 
ai mișcării naționale transilvane, apărând destul de probabil faptul ca Augustin Paul 
să se fi implicat în multe din relațiile cu caracter politic, semnalate destul de târziu 
de autorități, ca depășind sfera competenței reprezentanților diplomatici. Majoritatea 
scrisorilor interpretului consular nu se rezumă doar la informarea seacă, ci conțin și 
observațiile sale personale, pertinente și foarte importante, întrucât sunt impregnate 
de impresia momentului, a împrejurărilor specifice spațiului și mentalității maghiare, 
pe care guvernanții de la București nu aveau posibilitatea de a le percepe întocmai. 
Personalitatea lui Augustin Paul s-a impus în cadrul serviciului consular românesc, 
superiorii lui lărgindu-i sfera însărcinărilor. În câteva cazuri a fost reprezentantul 
Consulatului, rămas în fruntea instituției atunci când consulul efectua deplasări în afa-
ra Budapestei.21

19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Elena Muscă, Doru E. Goron, „Augustin Paul – Publicist și diplomat român”, Țara Bârsei, nr. 

12/2005, pp. 107-111.
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Datorită muncii cotidiene prestate acum, secretarul de consulat cunoaște treptat me-
diul românesc din Budapesta, participă la multe din manifestările cu caracter cultural, 
semnificative pentru capacitatea de rezistență a intelectualității române existente aici.

Augustin Paul, împreună cu prieteni din Budapesta, 
în perioada ocupării postului de secretar interpret la Consulatul Român 

Deși șeful oficiului diplomatic românesc de la Budapesta este schimbat în anul 
1913, D.G. Derussi fiind urmat de Gr. Bîlciurescu, Secretarul Augustin Paul numit în 
1907, rămâne pe loc, continuându-și acțiunea de înregistrare a opiniei publice oficiale, 
ca și cea de informare exactă a organismului central de la București. 

Pe durata războaielor balcanice și în preajma războiului mondial, când guvernul 
Tisza angajase tratative cu reprezentanții românilor transilvăneni pentru dezvolta-
rea problemei naționale, membrii Consulatului se află permanent în atenția serviciu-
lui contrainformativ ungar. Atitudinea consulului Bîlciurescu ca și cea a secretarului 
Augustin Paul sunt cuprinse și detaliate în notele informative ale Ministerelor de 
externe și interne din capitala Ungariei.22 Nu se știe nimic concret despre situația lui 
Augustin Paul după intrarea României în conflictul armat din anul 1916, doar că în 
acel an revine în țară.

După retragerea serviciului diplomatic românesc de la Budapesta, a urmat pentru 
Augustin Paul un an în care a locuit în România. În anul 1917, primește gradul onorific 
de viceconsul și este trimis la Legația Română din Stockholm, în Suedia. Primele relații 
româno-suedeze datează din secolul al XVI-lea, domnitorii Moldovei având frecven-
te contacte cu regii suedezi. Ca urmare a înfrângerii de la Poltava, 1709, Regele Carl 
al XII-lea al Suediei a petrecut aproape cinci ani la Bender / Tighina (în prezent 
Republica Moldova), timp în care a avut numeroase contacte cu domnitorii de atunci 
ai Moldovei și Țării Românești (Dimitrie Cantemir și Nicolae Mavrocordat, respectiv 
Constantin Brâncoveanu și Ștefan Cantacuzino).

22  Arh. MAE, vol. 28, f. 163, 164; Stelian Mândruț, op.cit., pp. 615-642.
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Augustin Paul împreună cu fratele său, Alexandru Paul în timpul șederii la Budapesta.23

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai ales după Războiul de Independență 
a României, s-au înființat mai multe consulate suedeze în țara noastră (Brăila, consulat 
1852; Galați, viceconsulat 1851, consulat din 1893; București, viceconsulat 1852, consu-
lat general din 1907; Constanța, viceconsulat 1880), precum și consulate românești în 
Suedia (Stockholm, consulat general onorific – 6 martie 1880; Göteborg, consulat ono-
rific-19 decembrie 1889 și Malmö, consulat onorific – 12 decembrie 1901).24

Relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost stabilite, la rang de legație, la 
1 noiembrie 1916, data înființării Legației României la Stockholm și ridicate la rang de 
ambasadă la data de 31 ianuarie 1964.25 În perioada în care a funcționat ca viceconsul 
în cadrul Legației României din Suedia, a desfășurat o bogată corespondență cu ro-
mânii din Franța, Anglia, Rusia și Danemarca. Este recomandat pentru această funcție 
de către Ministrul plenipotențiar la Stockholm, Dl G. Derussi, care îi scrie Ministrului 
Afacerilor Externe, Dl. Take Ionescu despre calitățile lui Augustin Paul și faptul că își 
dorește să colaboreze în continuare cu acesta și la Stockholm. În Colecția personală 
Augustin Paul Delaletca aflată la D.J. Arhivele Naționale Sălaj, există un număr impre-
sionant de scrisori primite de Augustin Paul de la români, în jur de 80 din anii 1917-
1918. Câteva dintre acestea sunt redate mai jos.

23 Colecţia Personală Augustin V. Paul Delaletca, Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Naționale, 
nr. 132, Fond 67, între anii 1791-1973, colecția fotografică, dos. nr. 9 și 163.

24 Colecţia Personală Augustin V. Paul Delaletca, Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Naționale, 
nr. 132, Fond 67, dos. nr. 9 și 163.

25 Ibidem.
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1.
„Odessa, Noiembrie 1917
Dragă Domnule,
Am primit cu plăcere cartea trimisă de Dl Neţianu, precum şi pe cea pe care mi-aţi adre-

sat-o. Vă mulţumesc din toată inima pentru marele bine pe care mi-l faceţi. Eu cred că deja 
v-am spus că am intenţia de a vă vizita , de îndată ce evenimentele îmi vor permite. Dar, mai 
înainte vă rog de a avea bunăvoinţă, de a mă informa dacă îmi va fi permis a locui acolo, sau 
într-o altă localitate a Suediei, Norvegiei sau Danemarcei. 

Cumnatul meu pune la dispoziţiei mijloacele, dar aş vrea să ştiu care este cursul rublei şi 
leului nostru. 

Cele mai bune salutări din partea cunoştinţelor şi din a noastră, foarte devotat,
Alexandru Străvoiu”.26 

2.
„Odessa , 25 noiembrie 1917
Dragă Paul,
Din nou, noi te rugăm să trimiţi la Bucureşti următoarea scrisoare: prin Crucea Roşie din 

Stockholm.
Maria, Cornel, toţi din Galaţi sănătoşi cer veşti de la mama lor Teodora Teodorescu, Str, Sf. 

Ionică 9 – Bucureşti şi să ia 2000 de franci de la Inacu sau de la Elena Stanasiu.
Adresa: Crucea Roşie din Stockholm sau Consulatul Român, cum crezi tu mai bine.
Mii de mulţumiri,
Corneliu Săvulescu,
Consulatul Român Odessa”.27 

3.
„18 Decembrie 1917
Iubite Domnule Paul,
Am predat personal Domnului Mihai Popoviciu, care a fost înaintat căpitan, scrisoarea 

care era anexată la aceea a dumitale din 15/28 Oct, a.c. precum şi încă una care a sosit acum 
de curând.

El este totdeauna foarte recunoscător pentru serviciile ce i le faci şi mai se pare că el va pă-
răsi curând ţara spre a se duce într-o misiune la Londra şi la Roma. Probabil că a trece atunci 
şi prin Stockholm.

Azi ducem o viaţă foarte grea în privinţa alimentaţiunei şi a lucrurilor necesare la îmbrăca-
re şi la întreaga viaţă zilnică probă şi aceste hârtii de scrisori care se vând cu 7 lei cutia.

Totdeauna la dispoziţia Dtale.
Rămân al Dtale devotat”.28 

26 Ibidem, dos. nr. 201.
27 Ibidem, dos. nr. 210.
28 Ibidem, dos. nr. 203.
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4.
„Odessa, 28 Decembrie 1917.
Stimate Dle Paul,
Ai fost bun şi ai înlesnit ca unii dintre bieţii noştri ardeleni să poată da de ştire la ai lor 

unde se află.
Te rog mult, ca unică la părinţi, trimite ştire din partea mea, în forma cea mai potrivită, la 

Găvoşdia- Lugoj, învăţătorului penzionat, Nicolae Ianculescu, că Sidonia se află cu toţi ai săi, 
sănătoasă în Odessa, Hotel Slaviaskaja.

Mulţumind din tot sufletul pentru tot ce veţi putea face”.29

Augustin Paul pe timpul șederii la Stockholm.30

Tot pe timpul șederii la Stockholm, după cum aflăm într-o scrisoare adresată Dlui 
Bărboiu, că Augustin Paul a fost păgubit de suma de 1.200 de coroane de către un 
necunoscut care i-ar fi deschis cu o cheie falsă, seiful de valori, în care își păstra ba-
nii. Astfel, Dl Bărboiu este rugat să intervină în grăbirea procesului, care s-a prelungit 
mult peste un, iar viceconsulul este nevoit să părăsească Stockholm-ul, fără speranța 
de a reveni:

„Dragă Domnule Bărboiu,
A trecut mai mult de un an de când viceconsulul delegaţiei Dumneavoastră, Augustin 

Paul a fost victima unui furt la Centralbadet. Un excroc pe care poliţia n-a putut să-l găsească, 
a deschis cu o cheie falsă caseta depusă la biroul de fise al imobilului fără ca funcţionara să-l fi 

29 Ibidem.
30 Ibidem. Colecția fotografică, dos. nr. 6.
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zărit şi a sustras portofoliul D-lui Paul, conţinând o sumă de 1200 coroane, reprezentând toate 
economiile viceconsulului Dumneavostră.

Domnul Paul, care nu are pentru a trăi decât salariul său, a trebuit să se adreseze justiţiei 
pentru a obţine de la Direcţia Centralbadet-ului, restituirea acestei sume, de care instituţia 
publică în cauză era responsabilă, în mod firesc fiindcă banii au fost depuşi la casa de bani 
într-una din casetele destinate în mod special pentru depunerea obiectelor de valoare ale celor 
veniţi la...[?].

Iată că mai bine de un an procesul este în curs de judecată, iar Direcţia Centralbadet-ului 
recurge la toate şicanele procedurale pentru a-l tărăgăna cât mai mult timp posibil.

Întru-cât Dl Paul este forţat să părăsească Stockholm-ul, şi cum e puţin probabil ca el să re-
vină aici, îmi permit să semnalez această problemă atenţiei Dumneavoastră binevoitoare. Fără a 
vrea să influenţez orice ar fi mersul justiţiei, v-aş fi recunoscător dacă aţi binevoi să examinaţi, 
dacă ar exista un mijloc de a accelera mersul acestui proces, care a desconsiderat modestele 
economii ale unuia din foştii şi cei mai onorabili funcţionari ai Dumneavoastră. Procesul se 
găseşte în curs de judecare în faţa tribunalului Svea Hoffrat, şi avocatul Domnului Paul este 
Domnul Ivan Astmer”.31

Nu avem informații dacă Augustin Paul a fost despăgubit și dacă procesul a fost 
soluționat, până la întoarcerea lui în țară. La întoarcerea în România, în anul 1918, 
Augustin Paul cere permisiunea Legației Regatului Unit al Marii Britanii la Stockholm, 
de a călători pe drumul său de întoarcere prin Marea Britanie înspre Paris. În acest sens, 
îi este emis un document de liberă trecere în 2 aprilie 1919.32 În anul 1919 Augustin 
Paul este trimis la Legația Română din Danemarca pentru a contribui la repatrierea 
românilor aflați în prizonierat în Germania. În aprilie 1919 avea să se întoarcă definitiv 
în patrie. După reîntoarcerea în țară, va trăi momente grele în continuare, neavând , 
pentru o perioadă dată, siguranța zilei de mâine. Face demersuri multiple în privin-
ța situației sale și pentru reluarea activităților diplomatice. Din toamna anului 1919, 
deține temporar funcția de Consilier în Comisia internațională pentru reglementarea 
problemelor de graniță cu Ungaria, pentru ca mai apoi la intervenția lui Octavia Goga, 
să fie angajat în Ministerul Industriei și Comerțului în iunie 1920. În iulie 1920, este 
numit de către regele Ferdinand în funcția de consul, funcție ce o va deține până se va 
stinge din viață. Viața agitată trăită, activitatea intensă și puțin scutită de vicisitudinile 
existențiale, îndeosebi în ultimii ani, contribuiseră la înrăutățirea sănătății ziaristului 
aflat din toamna anului 1920, spitalizat în Cluj.

Înainte de a merge să se interneze la Cluj îi scrie o scrisoare fratelui său Alexandru:33

31 Ibidem, dos. nr. 227.
32 Ibidem, dos. nr. 289.
33 Ibidem, dos. nr. 325.
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„Bucureşti 25 Decembrie 1920
Iubite frate,
Am cam întârziat cu plecarea din Bucureşti şi te-am cam neglijat şi cu scrisorile. Aş fi dorit 

mult să fiu iară la Crăciun acasă, dar mi se pare că anul acesta nu se va putea realiza dorinţa 
mea.

Cam pe la 30 sau 31 am de gând să plec cu ajutorul lui Dumnezeu la Cluj. A fost adică 
nepotul Silviu (care locuieşte la Cluj strada Malom nr. 28) pe la Bucureşti şi dânsul mi-a dat 
ideea şi m-a convins că ar fi mai bine, decât să stau la Bucureşti unde la hotel n-am nici o în-
grijire, - să mă duc la Cluj unde s-a angajat să-mi facă rost de un loc la un sanatoriu. În adevăr 
după sosirea sa în Cluj, s-a interesat şi mi-a găsit loc chiar la clinică. Aici pentru taxa de 50 de 
lei pe zi voiu avea cameră separată, mâncare cl. I şi îngrijire medicală. Va să zică mai avantajos 
de cât la Bucureşti unde cu bacşişuri cu tot numai camera mă costă 30 de lei pe zi. şi voiu fi mai 
aproape de acasă, aşa că din când în când veţi putea veni să mă vedeţi. Și profesorii l-au asigu-
rat pe Silviu, că dacă voiu sta sub îngrijirea lor, garantează că mă vor tămădui. Ar fi şi timpul 
căci altminteri viaţa nu face o ceapă degerată.

Acum e vorba să găsesc vagon lit, căci drumul până la Cluj, e lung şi astfel nu l-aş putea 
face. Voi călători cu Victor Varvary împreună. Dacă reuşim să obţinem vagonul cu pat, şi pe 
Dumineca viitoare, pe 1-2 ianuarie sper să fiu în Cluj.

Mi-a scris şi Dna Hossu şi Veturica şi nepotul Gusti că sunteţi bine cu toţii.
Vă sărut cu drag,
Iubitor frate,
Augustin”.34

Ultima fotografie a lui Augustin Paul alături de Ilie Dăianu.35

34 Ibidem.
35 Ibidem. Colecția fotografică dos. nr. 1.
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În data de 2 februarie 1921, Augustin Paul moare la Cluj în spital. Poetul Emil Isac 
afirma la răspândirea veștii triste, că „Da, a fost un om cumsecade! Nu a fost mai mult; 
a fost un exemplu al cinstei! ... Și ne-a părăsit căutându-şi steaua odihnei! S-a retras ca un 
maestru al modestiei: pas de larmes ... A murit cu exemplul celor mari: tăcut și liniștit ...”.36 
Activitatea diplomatică pe care a desfășurat-o în perioada 1907-1918, este probabil cel 
mai important aspect al carierei lui Augustin Paul, drept pentru care a fost și recunos-
cut de către statul român ca unul dintre cei mai importanți diplomați din istoria popo-
rului român. În perioada exercitării profesiei sale ca diplomat, s-a evidențiat ca un bun 
mijlocitor între nevoile cetățenilor și autoritățile statului înlesnind comunicarea dintre 
cei plecați pe front în timpul Primului Război Mondial sau a refugiaților și a familiilor 
acestora rămași acasă.

36 Stelian Mândruț, op.cit., pp. 615-642. 
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Augustin Paul (Delaletca) – Activitatea diplomatică (1907-1921)

Rezumat: Augustin Paul Delaletca, mai puțin pomenit în istoriografia românească, a fost sălăjeanul, 
cu studii filologice și teologice, care a reprezentat România în relațiile internaționale. În plan cultural 
Augustin Paul Delaletca, a realizat un demers de conștientizare a evoluției neamului românesc, a origi-
nilor latine a acestuia și a avut și un remarcabil talent scriitoricesc. Încă din anul 1907 funcționează ca și 
secretar–interpret pe lângă Consulatul României la Budapesta, ca mai apoi din 1916, să ajungă vice-con-
sul al Legației României la Stockholm și mai apoi Copenhaga până în 1918 când se întoarce în țară.

Augustin Paul Delaletca a făcut parte din elita specială și culturală a țării, într-o perioadă istorică 
foarte tensionată și fragilă pentru națiuni. Rolul său a fost remarcabil fiind apreciat și medaliat. A fost 
numit prin decret regal membru al Coroanei României cu gradul de cavaler. În anul 1913 primește de la 
Carol I medalia „Răsplata muncii pentru învățământ” clasa a doua, în același an fiind numit, prin ordin 
regal, membru al „Ordinului Steaua României” în grad de cavaler. În anul 1916 regele Ferdinand I îi 
acordă diploma, prin care îi este conferită cetățenia română.

Viața intensă și activitatea remarcabilă a lui Augustin Paul Delaletca îl înscrie în panteonul național, 
care reprezintă gardianul memoriei naționale, ipostaza monumentală a marilor noștri făuritori de țară.

Cuvinte cheie: diplomat, relații internaționale, consul, politică externă, corespondență.

Augustin Paul (Delaletca) – Diplomatic activity (1907-1921)

Abstract: Augustin Paul Delaletca, less mentioned in Romanian historiography, was the personal-
ity of Sălaj County, with philological and theological studies, who represented Romania in international 
relations. On cultural plan Augustin Paul Delaletca, he made an effort to raise awareness of the evo-
lution of the Romanian nation, its Latin origins and had a remarkable writer talent. As early as 1907, 
he worked as a secretary-interpreter at the Consulate of Romania in Budapest, and later in 1916, to 
become Deputy Consul of the Romanian Legation in Stockholm and then Copenhagen until 1918 when 
he returned to the country.

Augustin Paul Delaletca was part of the country’s special and cultural elite, in a very tense and 
fragile historical period for nations. His role was remarkable being appreciated and rewarded. He was 
named by royal decree member of the Crown of Romania with the degree of knight. In 1913 he received 
from King Carol I the medal “The Reward of Labor for Education”, second grade, in the same year be-
ing appointed, by royal order, member of the “Order of the Star of Romania” as a knight. In 1916, King 
Ferdinand I awarded him the diploma by which he was granted Romanian citizenship.

The intense life and remarkable work of Augustin Paul Delaletca marks him in the national pantheon, 
the guardian of national memory, the monumental hypostasis of our great country-makers.

Keywords: diplomat, international relations, consul, foreign policy, correspondence.


