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INTRODUCERE

În istoria relaţiilor internaţionale interbelice, anul 1937 a fost uneori caracterizat ca un an

de tranziţie, ca un interval de acalmie premergător marilor crize ale anului 1938. Nu e nicio îndoială

că în aceste 12 luni nu are loc o criză comparabilă cu remilitarizarea Renaniei sau anexarea Austriei.

Dacă nu a fost un an al crizelor majore, 1937 a fost, pentru diplomaţia românească, un an de criză.

Într-un context marcat de rearanjarea sistemului internaţional după crizele anilor 1935 – 1936,

România a trebuit să-şi modeleze politica externă ţinând seama de reducerea influenţei franceze,

amplificată de dezinteresul britanic pentru estul Europei, de suspiciunea crescândă faţă de Uniunea

Sovietică şi, mai ales, de apropierea tot mai clară dintre Germania şi Italia. 

Declinul Franţei, mult mai clar privit cu avantajul perspectivei, ni se relevă a fi mult mai

subiectiv în ochii contemporanilor şi aceasta explică în bună măsură, alături de lipsa unor alternative

uşor imaginabile, ambiguitatea aşa-numitei „reorientări” a politicii externe româneşti. La fel de

dificil de înţeles în contextul sfârşitului anului 1937 era măsura în care Franţa era dispusă să cedeze

Marii Britanii iniţiativa în gestionarea tensiunilor din estul continentului. Vizita lordului Halifax la

Berlin şi cea a lui Chautemps şi Delbos la Londra în noiembrie 1937 nu puteau să nu ofere motive

de îngrijorare în condiţiile în care, aşa cum reiese în mod repetat din documentele din volum, statele

est-europene erau descumpănite de refuzul Marii Britanii de a susţine deschis stabilitatea regională.

Degradarea relaţiilor cu Uniunea Sovietică, neîntreruptă după august 1936, s-a dovedit

imposibil de oprit în contextul constrângerilor create de politica internă şi cea de alianţe a

României. Chestiunea Basarabiei a rămas o rană deschisă în condiţiile în care, în contextul marilor

epurări, cele mai rele previziuni despre evoluţia regimului sovietic erau din nou confirmate. Pentru

eventualul acord între cele două state nu exista în realitate un fundament în condiţiile în care,

lăsând la o parte disputele politice interne din România, Moscova nu era probabil dispusă să

accepte mai puţin decât un tratat de asistenţă mutuală, iar pentru decidenţii de la Bucureşti un

asemenea act echivala cu abandonarea politicii de echilibru iniţiate după plecarea lui Titulescu.

Ambiguitate este cuvântul de ordine şi atunci când vine vorba de felul cum era

percepută apropierea italo-germană. Deşi aceasta era imposibil de negat, mai ales în contextul

Războiului Civil din Spania, persista speranţa (la fel ca în cazul majorităţii capitalelor

occidentale) că, dat fiind interesul italian pentru Europa Centrală şi de Sud-Est, între cele

două puteri revizioniste avea să persiste o doză de competiţie care să ofere o marjă de manevră

suplimentară micilor state din regiune. Din nou anul 1937 este crucial. Vizita lui Mussolini la

Berlin în septembrie 1937 a fost – ştim astăzi – un pas esenţial spre Anschluss, dar, previzibil,

contemporanilor le este mult mai greu să evalueze consecinţele practice ale întâlnirii. Deşi

contribuise direct la aceasta, nici măcar conducerea italiană nu a înţeles cât de abruptă avea

să fie răsturnarea raportului de forţe din Europa Centrală şi de Sud-Est.

Politica germană şi cea italiană păreau, în acelaşi timp, să intre în rezonanţă în estul

Europei şi impactul adevărat asupra politicii micilor puteri revizioniste din regiune rămânea

de evaluat. Parcurgerea documentelor reunite în cele două volume surprinde această degradare

a climatului internaţional, dar ar trebui să ne atragă atenţia şi asupra faptului că decidenţilor

din 1937 viitorul le părea încă deschis, că războiul era departe de a fi o certitudine, chiar dacă

vocile alarmiste/realiste nu lipseau. Multitudinea de informaţii contradictorii sau complet false –

o ştim azi, cu avantajul celor aproape 80 de ani care s-au scurs – nu face decât să scoată în

evidenţă încă o barieră în calea formulării unei politici coerente. Un stat cu resurse limitate,

cu multiple ameninţări la graniţe, România era într-o oarecare măsură forţată să ducă o politică

reactivă. În acelaşi sens lucra şi multiplicarea ameninţărilor la adresa stabilităţii internaţionale,

atât în Europa, cât şi în afara ei, mai ales în condiţiile aparentei indiferenţe a anglo-francezilor. 

Acţiunea externă a României a devenit tot mai clar preocupată de problemele

regionale. De altfel, cele mai îngrijorătoare evoluţii erau semnalele de desolidarizare din

interiorul Micii Înţelegeri şi al Înţelegerii Balcanice, venite pe fondul nesiguranţei legate de

capacitatea şi voinţa anglo-francezilor de a se implica în asigurarea stabilităţii estului

continentului. Agravarea situaţiei din Europa a însemnat că membrii celor două alianţe au
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înţeles foarte rapid că respectivele alianţe erau nu doar o sursă de forţă, ci şi – preponderent în

acel context – o sursă de slăbiciune, întrucât fiecare dintre semnatari importa într-o oarecare

măsură vulnerabilităţile aliaţilor fără ca aceştia să-i aducă vreun câştig substanţial de securitate

în faţa principalei ameninţări cu care se confrunta. Acordurile iugoslavo-bulgare şi iugoslavo-

italiene, ameninţarea reînarmării unilaterale a Ungariei, fluctuaţiile din relaţiile cu Polonia au

forţat România să privească în imediata apropiere a graniţelor sale cu o îngrijorare crescândă.

Primele luni ale anului au adus şi primele crize pentru aceste structuri regionale de

apărare colectivă, odată cu semnarea tratatului de prietenie dintre Iugoslavia şi Bulgaria. În

pofida deciziilor Înţelegerii Balcanice de la Atena din februarie, criza s-a accentuat odată cu

hotărârea Iugoslaviei de a semna un acord politic cu Italia. Relaţiile ameliorate ale Belgradului

cu Germania şi Ungaria păreau şi ele să indice în sensul unei desolidarizări a Iugoslaviei de

aliaţii săi. Din multe puncte de vedere, Iugoslavia era veriga slabă a aranjamentelor de

securitate din estul Europei, fiind tot mai dependentă economic de Germania şi, lucru de

înţeles, tentată de ameliorarea relaţiilor cu Bulgaria şi mai ales Italia, în condiţiile în care cele

cu Franţa păreau a fi în criză. Dezamăgirea diplomaţilor români faţă de aliaţii iugoslavi răzbate

uneori din documentele prezente în volum. Deşi tentată de un acord similar, România nu a dus

mai departe un proiect pe care Franţa îl privea cu evidentă iritare. 

Presiunile divergente erau sporite şi de evoluţii regionale şi, în special, de relaţia complicată

cu Polonia. În pofida unor relaţii excelente la prima vedere, exista un aspect fundamental care separa

cele două state şi le influenţa comportamentul de o manieră decisivă: în vreme ce liderii polonezi

priveau cu suspiciune Franţa şi încercau să construiască o politică alternativă care să nu depindă atât

de mult de suportul occidental, elita românească nu credea că o asemenea alternativă exista. Aceeaşi

relaţie cu Polonia e un microcosmos al contradicţiilor – unele dintre ele inevitabile şi generate de

contextul internaţional tot mai complicat – care caracterizau politica regională a României: deşi

aliaţi apropiaţi, cele două state priveau de maniere uneori radical diferite relaţiile lor cu Cehoslovacia

sau Ungaria, se raportau diferit la iniţiativele diplomatice ale Iugoslaviei.

Politica externă românească s-a văzut nevoită să se adapteze unui mediu internaţional în

care vechile certitudini au fost puse sub semnul îndoielii, în vreme ce puţinele motive de optimism

au fost iar şi iar contrazise de semnale îngrijorătoare. Contextul internaţional dificil a fost şi mai

mult complicat de o viaţă politică internă din ce în ce mai tensionată, ceea ce a însemnat, din nou,

că disputele internaţionale au acţionat ca un factor agravant pentru crizele politice interne. Reacţiile

în faţa scandalurilor politico-diplomatice provocate de participarea diplomaţilor germani şi italieni

la înmormântarea legionarilor Moţa şi Marin, dar şi dezbaterile aprinse provocate de cartea

ministrului cehoslovac la Bucureşti, Šeba, care susţinea alternativa unei alinieri diplomatice Praga–

Bucureşti–Moscova, scoteau la iveală forţa cu care România căuta ea însăşi să adopte o politică

întru câtva mai echilibrată, una care să nu antagonizeze Germania, să nu închidă calea unei

ameliorări limitate a relaţiilor cu Uniunea Sovietică şi să prezerve în acelaşi timp relaţia strânsă cu

Marile Puteri occidentale. Un act de echilibristică dintre cele mai dificile. 

Dat fiind statutul României de beneficiar al tratatelor de pace de la Paris, este greu

de crezut că România şi-ar fi putut reorienta drastic politica externă, aşa cum se afirmă uneori.

Atâta vreme cât Franţa şi Marea Britanie îşi păstrau credibilitatea ca mari puteri, o politică

prooccidentală şi prosecuritate colectivă rămânea singura opţiune. În ultimă instanţă,

prăbuşirea acestei politici a fost rezultatul dezastrului anglo-francez din mai – iunie 1940, un

dezastru ale cărui inevitabilitate şi, deci, predictibilitate sunt profund chestionabile.

În cele din urmă, această scurtă introducere nu ar trebui să se încheie fără un

avertisment. Documentele care urmează ne spun foarte multe despre contextul în care este

formulată politica externă românească şi ne oferă uneori o fereastră spre deciziile de politică

externă ale României, dar, din păcate, documentele din arhivele Ministerului Afacerilor Externe

nu ne pot creiona decât o imagine incompletă a diplomaţiei româneşti la finalul anilor ’30 în

condiţiile în care esenţa puterii era tot mai clar concentrată în mâinile regelui Carol al II-lea.

Alin-Victor MATEI

Institutul Diplomatic Român
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INTRODUCTION

1937 has often been characterized by students of interwar international history as a

year of transition, the calm before the storms of 1938: the Anschluss and the Czechoslovak

crises. There is no doubt that during this interval there was no international crisis comparable

to the remilitarization of the Rhineland or the annexation of Austria. But if 1937 was not a year

of major crises, it was, for the Romanian foreign policy, a year of crisis. In a context profoundly

altered by the crises of 1935 – 1936, Romania was forced to adapt its foreign policy to the new

realities. Declining French influence, a process amplified by the apparent British lack of interest

in the developments in Eastern Europe, mounting suspicion towards the Soviet Union and

especially the German-Italian rapprochement were part of these new realities.

The decline of French influence, much more obvious in perspective, was a much

more meandering process in the eyes of the contemporaries and this explains to a large degree,

together with the lack of easily conceivable alternatives, the ambiguity of the so-called

“reorientation” of the Romanian foreign policy. Equally hard to grasp at the end of 1937 was

the degree to which France was ready to hand over to Britain to a large extent the initiative in

the attempt to manage the increasing tensions in Eastern Europe. The visit of Lord Halifax to

Berlin and of Chautemps and Delbos to London in November 1937 could not but generate

disquiet since the East European states, as is obvious in the documents presented here, were

deeply troubled by the British refusal to commit in support of the regional stability.

The deterioration of Romanian-Soviet relations, continuous after August 1936, proved

impossible to stop given the domestic constraints and the requirements of Romania’s alliance

policies. The Bessarabian issue remained an open wound, one that could generate even more

anxiety when, during the Great Purges, the worst predictions about the evolution of the Soviet

regime were becoming more credible. There was no real basis for an agreement between the

two countries. Even leaving aside the domestic disputes in Romania, Moscow was probably

only willing to accept a mutual assistance pact, while for the leaders in Bucharest such a step

would have meant abandoning the policy of equilibrium initiated after the fall of Titulescu.

Ambiguity seems to be the word to describe the way the Italo-German alignment was

perceived. Although the massively improved relations were hard to deny, there was still hope (as

in most Western capitals) that, given the traditional Italian involvement in Central and South-

Eastern Europe, a certain amount of competition between the two revisionist powers will survive

and will allow a certain freedom of manoeuvre. In this respect 1937 is again a crucial year.

Mussolini’s visit to Berlin in September (we now know) paved the way for the Anschluss, but

predictably the meeting’s immediate consequences proved much more difficult to discern.

Although its actions were central to the outcome, not even the Italian leadership was able to

foresee the abruptness of the change in the balance of power in Central and South-Eastern Europe.

At the same time, German and Italian revisionist policies in Eastern Europe seemed to

reinforce each other and the impact on the policies of the smaller revisionist powers was surely

to be felt. Reading through the documents collected in these two tomes one can feel this sense

of the deteriorating international climate, but they should also warn us that for the decision

makers of 1937 the future was still open, war was far from certain, even if alarmist/realist voices

could be heard. The multitude of contradictory or even false information – the 80 years that

separate us should not obscure the difficulties the contemporaries had in discerning true from

false – can only make us more aware of the obstacles standing in the way of a more coherent

foreign policy. A state of limited resources, Romania was to a certain extent forced to follow a

reactive policy. Multiplying threats to international stability, both far away and close to home,

could only reinforce this trend especially given the apparent Anglo-French indifference.

Romania’s diplomacy became even more focused on regional issues. In a sense, the

most worrying developments were the numerous signs for the increasing lack of solidarity

within the Balkan Entente and the Little Entente, signs visible against the same background

of uncertainty with regard to the British and French willingness and ability to sustain stability

IX



in Eastern Europe. The worsening European context meant that the members of the two

alliances understood relatively quickly that these formal agreements were not only a source

of strength, but also – and this seemed to be the case after 1936 – a source of weakness as each

ally was to a certain extent importing the vulnerabilities of the others without gaining

significantly in protection against the main threats to its security. The agreements between

Yugoslavia on the one hand and Bulgaria and Italy on the other, the threat of unilateral

rearmament by Hungary, the vicissitudes of the alliance with Poland forced Romania to watch

with increasing apprehension the regions immediately beyond its borders.

The first months of the year brought with them the first crisis for these regional

collective defence structures. It was engendered by Belgrade’s decision to sign a friendship

treaty with Bulgaria and despite tensions being seemingly resolved during the Athens meeting

of the Balkan Entente in February, things took a turn for the worse with the signing of a new

political agreement by Yugoslavia, this time with Italy. Visibly improved relations with Germany

and Hungary could only increase the uneasiness of Yugoslavia’s allies. In many senses,

Yugoslavia was the weakest link of the East European security arrangements. Economically

more and more dependent on Germany, it was understandably tempted by the perspective of an

agreement with two of its revisionist neighbours and especially with Italy at a moment when

relations with France were in crisis. The disappointment of the Romanian diplomats sometimes

comes through the documents in this volume. Although tempted by a similar agreement with

Italy, Romania chose not to follow through a project France regarded with obvious irritation.

Several other regional developments and especially the complicated relationship with

Poland amplified these conflicting pressures. Although manifestly excellent, there was one

fundamental aspect which separated the two states and had a decisive impact on their behaviour:

while the Polish leaders distrusted France and tried to build alternatives to a policy reliant firstly

on Western support the Romanian political elite did not believe that such an alternative really

existed. In many ways that same relationship with Poland was a microcosm of the contradictions –

some of them inevitable and direct results of the increasingly complicated international context –

affecting Romania’s regional policy: although close allies, they had radically different views on

relations with Czechoslovakia and Hungary and on the Yugoslav diplomatic initiatives.

The Romanian foreign policy was, as we have already stated, forced to adapt to a new

international environment where old certainties were being questioned while the rare motives for

optimism were repeatedly proven wrong. This challenging diplomatic background was complicated

even more by an increasingly tensed political life which meant that international disputes acted as

catalysts for domestic crisis. The participation of the German and Italian diplomats at the funerals

of the legionnaires Moţa and Marin and the intense debates surrounding the publication of a book

by the Czechoslovak minister in Bucharest, Šeba, advocating closer relations between Prague,

Bucharest and Moscow were instances of vehement political clashes. They also revealed the extent

to which Romania sought to balance its foreign policy in order to prevent antagonizing Germany,

to keep open the possibility of a limited improvement of Romanian-Soviet relations and to preserve

the relationship with the Western Powers. A most difficult balancing act to perform.

Given Romania’s status as a beneficiary of the Versailles system, it is hard to believe that

Romania could radically rethink its foreign policy as is sometimes claimed. As long as France and

Britain retained their credibility as great powers, a pro-Western policy and pro-collective security

remained the only option. In the end, the collapse of this policy was the result of the Anglo-French

disaster in May – June 1940, a disaster whose inevitability is highly questionable.

Finally this short introduction should not end without a word of warning. The

documents that follow tell us a lot about the context in which the Romanian foreign policy was

formulated and they sometimes open a window into the way the decisions were made.

Unfortunately as more and more political power was concentrated into the hands of King

Carol II, the documents in the archive of the Ministry of Foreign Affairs cannot afford us a

full picture of Romanian diplomacy at the end of the 1930s.

Alin-Victor MATEI

Institutul Diplomatic Român
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Documentele incluse în acest volum acoperă anul 1937. Ele au fost reunite

în urma cercetărilor în fondurile Arhivei Ministerului Afacerilor Externe, fonduri ce

pot fi catalogate astfel:

1) Fonduri de legaţie (Ankara, Atena, Belgrad, Berlin, Bruxelles, Berna,

Copenhaga, Geneva, Londra, Moscova, Oslo, Paris, Sofia, Tirana, Washington etc.);

2) Fonduri de ţară (Albania, Anglia, Austria, Bulgaria, Cehoslovacia,

Danemarca, Elveţia, Germania, Grecia, Iugoslavia, Japonia, Olanda, România,

Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Turcia, Ungaria, Uniunea Sovietică,

Vatican etc.);

3) Fonduri dedicate unor organizaţii internaţionale (Mica Înţelegere,

Înţelegerea Balcanică, Liga Naţiunilor);

4) Fondul Dosare Speciale.
Dosarele consultate fac parte din Fondul 71, fond care conţine tele gra me, rapoarte

de analiză sau periodice, note de serviciu, minute ale unor convorbiri.

În activitatea de editare, s-a avut în vedere în primul rând redarea cât mai

fidelă a conţinutului. În acest sens, atunci când situaţia a cerut-o, apostroful a fost

înlocuit de cratimă, au fost corectate tacit greşelile de gramatică şi ortografie, iar

limba română a fost uneori actualizată, fără ca acest demers să modifice în vreun fel

sensul textelor vizate. Cuvintele sau fragmentele de text ilizibile au fost marcate în

text prin: „... [indescifrabil]”. Totodată, în unele cazuri, în documente, apare

menţiunea „... (lipsă în text)”. Ea aparţine funcţionarilor din acea perioadă ai

Ministerului Afacerilor Străine, care au descifrat documentele şi, întâmpinând

dificultăţi, au marcat cuvintele sau pasajele nedescifrate.

Expresiile sau unele pasaje – prezente în documentele incluse în volum –

redactate în alte limbi decât limba română au fost marcate în text prin caractere

cursive, iar traducerea lor poate fi găsită în notele de subsol. În acelaşi timp, am optat

să nu traducem documente de tipul comunicatelor finale ale unor conferinţe sau

minute ale unor conversaţii.

Rezoluţiile şi adnotările prezente în documente au fost redate la sfârşitul

acestora, fiind marcate prin „[Note marginale:]”. Notele de subsol aparţin, în marea

lor majoritate, editorilor şi au menirea, de cele mai multe ori, să faciliteze înţelegerea

conţinutului documentelor. Întrucât notele aparţinând autorilor documentelor sunt

considerabil mai puţine, editorii au preferat să nu marcheze propriile note prin

„(n. ed.)”; în acele cazuri, când apar şi note ale diplomaţilor care au redactat

documentul, ele au fost marcate prin „(n. a.)”.

Natura fiecărui document a fost indicată cu ajutorul abrevierilor: R. – raport;

T. – telegramă; N. – notă; T.c. – telegramă cifrată. De asemenea, gradul de secretizare

a documentelor a fost marcat in extenso. Arhiva Ministerului Afacerilor Externe a

fost abreviată AMAE, lipsa numărului unui document a fost marcată prin f.n., iar

lipsa datei prin f.d.
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Editorii îşi îndreaptă mulţumirile spre toate persoanele şi instituţiile care au

făcut posibilă apariţia acestui volum şi cercetarea aflată la baza sa. Ţinem să mulţumim

în egală măsură tinerilor noştri colegi Florin Comăneanu, Cristina Grăjdan, Diana

Matei şi Delia Tudor, studenţi ai Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti

şi stagiari ai Institutului Diplomatic Român, pentru considerabila contribuţie la apariţia

volumului de faţă.

EDITORII

Institutul Diplomatic Român
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EDITORS’ NOTE

The documents included in this volume cover the year of 1937. They are in

their entirety documents from the Archive of the Romanian Ministry of Foreign

Affairs. The relevant records are as follows:

1) Legation collections (Ankara, Athens, Belgrade, Berlin, Brussels, Berne,

Copenhagen, Geneva, London, Moscow, Oslo, Paris, Sofia, Tirana, Washington, etc.);

2) Country collections (Albania, England, Austria, Bulgaria, Czechoslovakia,

Denmark, Switzerland, Germany, Greece, Yugoslavia, Japan, Holland, Romania, Spain,

United States of America, Sweden, Turkey, Hungary, the Soviet Union, Vatican, etc.);

3) Records related to Romania’s activity as member of several international

organizations (the Little Entente, the Balkan Entente, the League of Nations);

4) Special Dossiers.
All the files are part of the Collection 71 containing telegrams, analysis

reports, monthly reports and minutes of conversations.

During their work, the editors attempted to reproduce as accurately as

possible the content of the documents. Their interventions were as a consequence

reduced to a minimum: the apostrophe was replaced with the hyphen and the minor

spelling and grammar errors were tacitly corrected; the language style was brought

up to date without any change in the original meaning. The illegible words were

marked on the text with “... [indescifrabil]”. Equally, in some documents the readers

will find the mention “... (lipsă în text)”. The latter phrase belongs to the clerks of the

Foreign Ministry who were unable to decipher the text fragments in question. 

Certain phrases or fragments in the documents, which have been written in

other languages, are marked in italics and their translation can be found in the

footnotes. At the same time, we have chosen not to translate certain documents such

as final communiqués of international conferences or minutes of conversations.

The minutes and the resolutions written on the original documents were

reproduced at the end of each document between square brackets: “[Note marginale:]”.

The overwhelming majority of the footnotes belong to the editors and therefore we

have chosen not to indicate them and their aim is to assist in the understanding the

content of the documents in question. Since the footnotes belonging to the original

authors are considerably fewer the editors have chosen not to indicate their own

footnotes with “(n. ed.)”. On the contrary, those belonging to the diplomats or Foreign

Ministry clerks are identified using “(n. a.)”.

The type of each document was indicated using abbreviations: R – report; 

T – telegram; N – note; T. c. – Telegram ciphered. Similarly, the different degrees of

classification were indicated in extenso. The archives of the Ministry of Foreign

Affairs were abbreviated AMAE, the absence of the number of a document was

marked by f.n., and the absence of the date by f.d.
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The editors would like to extend their gratitude to all the individuals and

institutions which made possible both the publication of this volume and the research
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LISTA DOCUMENTELOR

Ianuarie

1. 2 ianuarie 1937, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

situaţia din Germania. 

2. 2 ianuarie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine privind crearea Consulatului la

Addis Abeba. 

3. 2 ianuarie 1937, Praga. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la

Praga, Mihail Mitilineu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

privind discursul domnului Edvard Beneš la recepţia Corpului Diplomatic.

4. 4 ianuarie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine la

Bucureşti, Victor Antonescu, către Legaţia României la Roma cu privire la

recunoaşterea cuceririi Abisiniei de către Italia.

5. 5 ianuarie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la acordul italo-

englez.

6. 5 ianuarie 1937, Praga. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la

Praga, Mihail Mitilineu, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la

discuţia cu dl Pavel Wellner referitoare la tratatele dintre Franţa şi

Cehoslovacia.

7. 5 ianuarie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la

acordul bulgaro-iugoslav.

8. 5 ianuarie 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

expozeul asupra politicii externe făcut de dl Sukru Saraçoğlu referitor la Pactul

bugaro-iugoslav, Acordul anglo-italian şi chestiunea Sangeacului.

9. 6 ianuarie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine privind discuţia cu Eric

Drummond referitoare la Acordul italo-englez.

10. 7 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind discuţia

cu ambasadorul Poloniei.

11. 7 ianuarie 1937, Praga. Raportul ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

declaraţiile domnului Kamil Krofta referitoare la politica externă a

Cehoslovaciei.

12. 8 ianuarie 1937, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,

Alexandru Télémaque, către Ministerul Afacerilor Străine privind discuţia cu

domnul Tevfik Rüştü Aras referitoare la Pactul bulgaro-iugoslav, Acordul
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anglo-italian, viitoarea reuniune a Consiliului permanent al Pactului balcanic

şi chestiunea Sangeacului. 

13. 8 ianuarie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine privind viitoarea vizită la

Moscova a ministrului afacerilor străine finlandez, dl Rudolf Holsti, şi cea a

dlui Rickard Sandler, ministrul afacerilor străine suedez.

14. 9 ianuarie 1937, Bruxelles. Telegrama ministrului României la Bruxelles,

Radu T. Djuvara, către Ministerul Afacerilor Străine privind discuţia purtată cu

ministrul afacerilor străine belgian despre situaţia politicii externe.

15. 10 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la ultimele evoluţii de

pe scena politică europeană.

16. 10 ianuarie 1937, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre Secretarul General al

Ministerului Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, şi însărcinatul cu afaceri al

Cehoslovaciei, Koreck, privind convorbirea dintre miniştrii Victor Antonescu

şi Anthony Eden, la Geneva, referitoare la Cehoslovacia şi eventualitatea

apropierii dintre Anglia şi Mica Înţelegere.

17. 10 ianuarie 1937, Washington. Raportul ministrului României la Washington,

Carol A. Davilla, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

mesajul către Congresul american pronunţat de preşedintele Franklin D.

Roosevelt referitor la situaţia internaţională.

18. 10 ianuarie 1937, Budapesta. Raportul ministrului României de la Budapesta,

Raoul Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

convorbirea cu Sir Geoffrey Knox referitoare la situaţia din Germania.

19. 11 ianuarie 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara,

Alexandru Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

privind Pactul de amiciţie bulgaro-iugoslav.

20. 12 ianuarie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine privind audienţa la dl Anthony

Eden.

21. 12 ianuarie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

privind negocierile dlui Józef Beck pe marginea administrării oraşului Danzig.

22. 13 ianuarie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine privind schimbul de vederi

asupra situaţiei politice generale dintre ambasadorul Franţei şi ministrul

Litvinov.

23. 13 ianuarie 1937, Praga. Telegrama secretarului general al Ministerului

Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, către prim-ministrul României, Gheorghe

Tătărescu, privind discuţia cu prim-ministrul Milan Hodža cu referire la

programul de armament şi stadiul negocierilor, politica externă, colaborarea

economică şi politica internă a României.

24. 13 ianuarie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, privind discuţia cu contele

Galeazzo Ciano referitoare la problema voluntarilor din Spania.
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25. 13 ianuarie 1937, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Eugen

Filotti, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind audienţa la

suveranul elen.

26. 13 ianuarie 1937, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Eugen

Filotti, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind părerea

domnului Ioannis Metaxas asupra relaţiilor româno-elene.

27. 14 ianuarie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine privind

execu tarea mandatului polonez în chestiunea Danzig.

28. 14 ianuarie 1937, Lvov. Consulul general al României la Lvov, Alexandru

Popescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind situaţia

din Ucraina.

29. 14 ianuarie 1937, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Eugen

Filotti, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind relaţiile

dintre Grecia şi Italia.

30. 14 ianuarie 1937, Budapesta. Raportul ministrului României de la Budapesta,

Raoul Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

relaţiile maghiaro-iugoslave.

31. 15 ianuarie 1937, Helsinki. Raportul ministrului României la Helsinki, Caius

Brediceanu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

convorbirea cu ministrul sovietic în Helsinki.

32. 15 ianuarie 1937, Washington. Raportul ministrului României la Washington,

Carol A. Davilla, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

situaţia din America.

33. 15 ianuarie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la Germania şi

la cele mai recente evoluţii din Europa de Est şi de Sud-Est.

34. 15 ianuarie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine privind politica liderilor

germani de a spori „neîncrederea” între ţările din Mica Înţelegere sau Înţele -

ge rea Balcanică şi Franţa.

35. 16 ianuarie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine privind vizita lui Hermann

Göring, schim bul de vederi cu Mussolini şi contele Galeazzo Ciano asupra

chestiunii spaniole şi Acordului italo-englez.

36. 16 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind votul

împiedicării înrolării voluntarilor francezi în rândurile combatanţilor din

Spania.

37. 17 ianuarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine privind discuţia dintre preşedintele

Consiliului de Miniştri şi dl Milan Hodža referitoare la Mica Înţelegere.

38. 17 ianuarie 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României de la Budapesta,

Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine, privind recentul discurs al lui

Mussolini la Milano.
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39. 18 ianuarie 1937, Oslo. Raportul ministrului României la Oslo, Dumitru

Juraşcu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind discuţia cu

dl Giovani Amadori, omologul său italian.

40. 18 ianuarie 1937, Madrid. Raportul ministrului României la Madrid, Ioan Th.

Florescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

problemele cu care se confruntă Spania, şi anume: amestecul străinilor, volun -

tarii germani şi italieni în armata naţionaliştilor şi evenimentele din Valencia

şi Barcelona.

41. 19 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine privind discuţia cu preşedintele

Consiliului de Miniştri despre evenimentele din Spania şi corolarul lor

marocan.

42. 19 ianuarie 1937, Bucureşti. Secretarul general al Ministerului Afacerilor

Străine, Victor Bădulescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

privind audienţa la dl Edvard Beneš, finanţarea armamentului şi chestiuni de

politică interna ţională.

43. 19 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine privind discuţia cu ambasadorul

Turciei despre atitudinea Guvernului francez asupra chestiunii Sangeacului.

44. 20 ianuarie 1937, Roma. Ministrul României la Roma, Ion Lugoşianu, către

ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind politica externă a Italiei,

Acordul italo-britanic, Războiul Civil din Spania şi vizita lui Hermann Göring

la Roma.

45. 20 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind convor -

birea avută cu ministrul afacerilor străine francez pe tema relaţiilor franco-turce.

46. 20 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind vederile

convergente ale Germaniei şi Japoniei în Extremul Orient.

47. 20 ianuarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la proiectul francez

pentru un Pact de asistenţă mutuală între Franţa şi Mica Înţelegere şi Pactul de

amiciţie bulgaro-iugoslav.

48. 20 ianuarie 1937, Belgrad. Telegrama însărcinatului cu afaceri la Belgrad,

Krupenski, către Ministerul Afacerilor Străine, privind nota remisă de ministrul

Franţei către Ministerul Afacerilor Străine iugoslav, prin care propune încheierea

unui tratat de asistenţă mutuală între Franţa şi statele Micii Înţelegeri.

49. 20 ianuarie 1937, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen

Filotti, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind Pactul

bulgaro-iugoslav.

50. 21 ianuarie 1937, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,

Alexandru Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

privind vizita dlui Hermann Göring la Roma.

51. 21 ianuarie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind darea
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de seamă a şedinţei din 19 ianuarie a Camerei Comunelor despre dezbaterea

asupra chestiunilor de politicǎ externă.

52. 22 ianuarie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

posibilitatea încheierii unei înţelegeri între Iugoslavia şi Ungaria, în urma

discuţiei Benito Mussolini–Hermann Göring.

53. 23 ianuarie 1937, Tokio. Raportul ministrului României la Tokio, Gheorghe

Stoicescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

propunerea făcută de ministrul afacerilor străine al Japoniei, Hachiro Arita, cu

privire la politica externă a Japoniei cu ocazia deschiderii Dietei.

54. 23 ianuarie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine privind problema germană şi

neîncrederea în intenţiile pacifiste ale Reich-ului.

55. 23 ianuarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine privind raporturile germano-

cehoslovace.

56. 24 ianuarie 1937, Budapesta. Raportul ministrului României de la Budapesta,

Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia purtată

cu dl Kálmán Kánya, referitoare la o posibilă destindere între România şi

Ungaria.

57. 25 ianuarie 1937, Tirana. Raportul ministrului României la Tirana, Nicolae E.

Lahovari, către Ministerul Afacerilor Străine privind opinia Guvernului albanez

asupra Pactului Balcanic.

58. 25 ianuarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine privind atitudinea României

faţă de Pactul de amiciţie iugoslavo-bulgar.

59. 25 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine privind discursul preşedintelui

Consiliului de Miniştri la Lyon. 

60. 25 ianuarie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către Ministerul Afacerilor Străine privind convorbirea cu domnul

Giorgi Kiosseivanov. 

61. 27 ianuarie 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind poziţia

Guvernului iugoslav asupra semnării Pactului iugoslavo-bulgar.

62. 27 ianuarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine privind declaraţia domnului

Milan Hodža la radio.

63. 27 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind criza

politică din Japonia.

64. 27 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind discuţia cu

ministrul de stat francez, Camille Chautemps, asupra rezolvării diferendului

franco-turc şi posibilitatea unui acord franco-german.
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65. 28 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind rezolvarea

diferendului Turciei în privinţa Sangeacului Alexandretta.

66. 28 ianuarie 1937, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,

Alexandru Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

privind întrevederea Galeazzo Ciano – Tevfik Rüştü Aras.

67. 28 ianuarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

cuvântarea domnului Milan Hodža la radio.

68. 28 ianuarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga,  Gheorghe

P. S. Aurelian, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

relaţiile iugoslavo-ruse şi cele iugoslavo-germane.

69. 29 ianuarie 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta,

Raoul Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

discursul prim-ministrului Kálmán Darányi.

70. 29 ianuarie 1937, București. Referat privind întrunirea din 3 noiembrie 1936

a Consiliului Înţelegerii Balcanice de la Ankara.

71. 29 ianuarie 1937, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Gheorghe

Crutzescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind discuţia

cu prim-ministrul Georgi Kiosseivanov referitoare la politica externă a Bulgariei.

72. 30 ianuarie 1937, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind diferendul

franco-turc şi situaţia Sangeacului Alexandrettei, actul de amiciţie perpetuă între

Iugoslavia şi Bulgaria, Acordul italo-britanic “Gentelmen’s agreement”, vizita lui

Hermann Göring la Roma, întâlnirea Tevfik Rüştü Aras – Galeazzo Ciano şi

raporturile turco-române.

73. 30 ianuarie 1937, Geneva. Lista comisiilor şi comitetelor Societăţii Naţiunilor

în care România este reprezentată.

74. 30 ianuarie 1937, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia

României la Berlin, Vintilă Petala, către ministrul afacerilor străine, Victor

Antonescu, privind aspectele de politică externă din discursul din aceeaşi zi al

lui Adolf Hitler.

75. 31 ianuarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire la

discursul lui Adolf Hitler pronunţat în Reichstag cu ocazia celei de-a patra

aniversări a venirii la putere şi impresia lăsată de acesta în Franţa.

Februarie

76. 1 februarie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

concluziile în urma conversaţiei cu contele Galeazzo Ciano.

77. 2 februarie 1937, Bucureşti. Telegrama subsecretarului de stat din Ministerul

Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, către Legaţia României la Londra, privind

aplicarea Tratatului anglo-egiptean (august 1936) şi viitoarea conferinţă de la

Montreux.
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78. 3 februarie 1937, Moscova. Raportul ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

procesul „centrului paralel” troţkist.

79. 4 februarie 1937, Bucureşti. Referat privind Înţelegerea Balcanică şi Bulgaria.

80. 4 februarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine privind aprecierile domnilor

Kamil Krofta şi Edvard Beneš faţă de discursul lui Adolf Hitler.

81. 4 februarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine privind atitudinea ministrului

de externe maghiar Kálmán Kánya asupra unui eventual pact de neagresiune

între Ungaria şi Mica Înţelegere.

82. 5 februarie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către Ministerul Afacerilor Străine privind expunerea domnului Milan

Stojadinović asupra politicii externe a Iugoslaviei.

83. 5 februarie 1937, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,

Alexandru Télémaque, către Ministerul Afacerilor Străine privind întâlnirea

cu secretarul general Numan Menemencioğlu şi discuţia despre întâlnirea

Galeazzo Ciano–Tevfik Rüştü Aras.

84. 6 februarie 1937, Bucureşti. Raport cu privire la negocierile care au condus

la Pactul bulgaro-iugoslav.

85. 6 februarie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind întâlnirea

cu Tevfik Rüştü Aras şi discuţia acestuia cu Galeazzo Ciano.

86. 6 februarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine privind discuţia cu domnul

Edvard Beneš la dineul dat în onoarea şefilor de misiune în Cehoslovacia.

87. 6 februarie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine privind

semnificaţia discursului lui Adolf Hitler.

88. 6 februarie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către ministrul afacerilor străine, Victor

Antonescu, privind atitudinea favorabilă a Poloniei faţă de Pactul de amiciţie

sârbo-bulgar.

89. 9 februarie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine privind convorbirea dintre

Galeazzo Ciano şi Tevfik Rüştü Aras la Milano.

90. 9 februarie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine privind temerea

ministrului Iugoslaviei faţă de agitaţia poloneză împotriva Cehoslovaciei.

91. 10 februarie 1937, Bucureşti. Referat privind eventuala adeziune a Italiei la

Convenţia de la Montreux.

92. 10 februarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine, privind intenţia Cehoslovaciei

de a încheia cu Bulgaria un Pact de neagresiune şi amiciţie.
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93. 10 februarie 1937, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,

Alexandru Télémaque, către Ministerul Afacerilor Străine privind conversaţia

cu Tevfik Rüştü Aras.

94. 10 februarie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine privind vizita ministrului

afacerilor străine finlandez.

95. 11 februarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine privind declaraţia domnului

Kamil Krofta faţă de intenţiile Cehoslovaciei de a încheia un pact cu Bulgaria.

96. 12 februarie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine privind dimensiunea colonială a

discursului recent al lui Adolf Hitler şi impactul acesteia asupra relaţiilor anglo-

franceze.

97. 12 februarie 1937, Lisabona. Telegrama secretarului Legaţiei României la

Lisabona, Mihail Cămărăşescu, către Ministerul Afacerilor Străine privind

atitudinea Portugaliei în Comitetul de neintervenţie din Londra.

98. 12 februarie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către Legaţia României la Praga privind aide mémoire remis de

însărcinatul cu afaceri al Republicii Cehoslovace, Koreck, asupra raporturilor

Micii Înţelegeri cu Ungaria.

99. 13 februarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine privind convorbirile cu

însărcinatul britanic despre situaţia din Cehoslovacia.

100. 13 februarie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine privind primirea în audienţă

la preşedintele Edvard Beneš a ministrului Greciei. 

101. 15 februarie 1937, Helsinki. Telegrama ministrului României la Helsinki,

Caius Brediceanu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

rezultatul călătoriei domnului Rudolf Holsti la Moscova.

102. 15 februarie 1937, Atena. Ordinea de zi provizorie a Consiliului Permanent al

Înţelegerii Balcanice.

103. 15 februarie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine privind schimbarea politicii

balcanice a Italiei.

104. 16 februarie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine privind întrevederea cu

domnul Maxim Litvinov la Ambasada turcă.

105. 16 februarie 1937, Haga. Telegrama ministrului României la Haga, Vespasian

Pella, către Ministerul Afacerilor Străine privind impresia declaraţiilor lui Adolf

Hitler asupra cercurilor oficiale olandeze.

106. 16 februarie 1937, Haga. Telegrama ministrului României la Haga, Vespasian

Pella, către Ministerul Afacerilor Străine privind speculaţiile din presa străină

precum că Guvernul României intenţionează să ceară rechemarea miniştrilor

german şi italian din Bucureşti.
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107. 17 februarie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către Legaţia României la Moscova privind cartea lui Jan Šeba,

vizita la Varşovia şi Pactul bulgaro-iugoslav.

108. 17 februarie 1937, Atena. Proces-verbal al Consiliului Permanent al Înţelegerii

Balcanice.

109. 17 februarie 1937, Bucureşti. Telegrama preşedintelui Consiliului de Miniştri,

Gheorghe Tătărescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

privind ostilitatea creată de participarea miniştrilor Ugo Sola şi Wilhelm

Fabricius la înmormântarea legionarilor Moţa şi Marin.

110. 17 februarie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine privind articolul ziarului

„Isvestia” despre zvonul rechemării miniştrilor Italiei şi Germaniei de la Bucureşti.

111. 17 februarie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

audienţa la ministrul de externe Konstantin von Neurath.

112. 17 februarie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

audienţa la domnul Galeazzo Ciano asupra chestiunii Ugo Sola, ministrul Italiei

la Bucureşti.

113. 17 februarie 1937, Bucureşti. Telegrama lui Gheorghe Paraschivescu, de la

Direcţia afacerilor administrative şi consulare a Ministerului Afacerilor

Străine către legaţiile României de la Ankara, Belgrad, Berna, Bruxelles,

Budapesta, Copenhaga, Haga, Londra, Oslo, Moscova, Paris, Praga, Sofia,

Stockholm, Varşovia, Washington privind incidentul provocat de participările

miniştrilor Germaniei şi Italiei la înmormântarea legionarilor Moţa şi Marin şi

consecinţele acestui eveniment.

114. 17 februarie 1937, Bucureşti. Telegrama preşedintelui Consiliului de Miniştri,

Gheorghe Tătărescu, către Legaţia României la Lisabona privind întrebarea

domnului Armand Călinescu în cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor din

16 februarie 1937.

115. 17 februarie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine privind

Pactul de amiciţie sârbo-bulgar.

116. 18 februarie 1937, Atena. Procesul-verbal al Consiliului Permanent al

Înţelegerii Balcanice privind Pactul de amiciţie între Iugoslavia şi Bulgaria,

raporturile militare ale celor patru state ale Înţelegerii Balcanice, Războiul Civil

din Spania, situaţia internaţională generală, deciziile Conferinţei de la Bled,

reînarmarea Bulgariei şi Conferinţa Balcanică.

117. 18 februarie 1937, Riga. Raportul ministrului României la Riga, Vasile Stoica,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind vizita domnului

Rudolf Holsti la Moscova.

118. 18 februarie 1937, Atena. Telegrama preşedintelui Consiliului de Miniştri,

Gheorghe Tătărescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

privind interpelările din Cameră şi Senat în chestiunea miniştrilor care au

participat la serviciul religios al legionarilor morţi în Spania.

119. 18 februarie 1937, Lisabona. Telegrama secretarului de legaţie al Legaţiei

României de la Lisabona, Mihail Cămărăşescu, către ministrul afacerilor
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străine, Victor Antonescu, privind expunerea în audienţă la ministrul afacerilor

străine a protestului Guvernului român privitor la participarea însărcinatului

cu afaceri al Portugaliei la o manifestaţie politică internă.

120. 19 februarie 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta,

Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine privind întrevederea

confidenţială cu contele István Bethlen.

121. 20 februarie 1937, Viena. Telegrama ministrului României la Viena, Alexandru

Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine privind campania de presă şi

discursul cancelarului Kurt Schuschnigg referitor la restaurarea Habsburgilor.

122. 20 februarie 1937, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind politica

internă, situaţia economică şi financiară şi politica externă a Italiei în intervalul

de timp 20 ianuarie – 20 februarie a.c.

123. 24 februarie 1937, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de stat

din Ministerul Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, şi ministrul URSS la

Bucureşti, Mihail Semionovici Ostrovski, privind compunerea delegaţiei

române la serbările încoronării regelui Angliei şi conferinţa Înţelegerii

Balcanice de la Atena.

124. 24 februarie 1937, Varşovia. Telegrama consilierului de la Legaţia României

la Varşovia, Constantin Hiott, către Ministerul Afacerilor Străine privind vizita

generalului Hermann Göring.

125. 25 februarie 1937, Viena. Telegrama ministrului României la Viena, Alexandru

Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine privind discuţiile ministrului

afacerilor străine german cu Kurt Schuschnigg şi Guido Schmidt.

126. 25 februarie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

întâlnirea cu dl Maxim Litvinov.

127. 25 februarie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către Ministerul Afacerilor Străine privind întrevederea cu ministrul

Angliei în Iugoslavia.

128. 26 februarie 1937, Londra. Telegrama lui Lancelot Oliphant, subsecretar de

stat adjunct în Ministerul de Externe al Marii Britanii, către ministrul României

la Londra, Vasile Grigorcea, cu privire la viitoarea Conferinţă de la Montreux

şi regimul capitulaţiilor.

129. 26 februarie 1937, Riga. Raportul ministrului României la Riga, Vasile Stoica,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind vizita mareşalului

Aleksandr Egorov la Kaunas şi Riga.

130. 26 februarie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către ministrul României la Moscova, Edmond Ciuntu, privind

reafirmarea în scris a alianţei cu Polonia.

131. 27 februarie 1937, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Alexandru

Gurănescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind vizita

dlui Konstantin von Neurath.

132. 27 februarie 1937, Bucureşti. Direcţia Politică din cadrul Ministerului Afacerilor

Străine către legaţiile României de la Atena, Ankara, Belgrad, Berlin, Londra,

Paris, Sofia privind politica externă a Italiei. 
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133. 27 februarie 1937, Haga. Raportul ministrului României la Haga, Vespasian

Pella, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind atitudinea

partidelor politice olandeze faţă de declaraţia cancelarului Adolf Hitler.

134. 27 februarie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, privind

viitoarea întâlnire cu dl Maxim Litvinov din 1 martie a.c.

Martie

135. 1 martie 1937, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Alexandru

Gurănescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

politica internă şi externă a Austriei în a doua jumătate a lunii februarie 1937. 

136. 1 martie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, prin care se

comunică răspunsul Ministerului de Externe al Marii Britanii la memoran -

dumul din 16 februarie 1937, prin care ministrul României la Londra a

exprimat dorinţa Guvernului român ca Guvernul Marii Britanii să uzeze de

bunele sale oficii pentru ca Guvernul egiptean să invite România la viitoarea

Conferinţă de la Montreux asupra capitulaţiilor.

137. 1 martie 1937, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen Filotti,

către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută cu Nikolaos

Mavrudis, secretar general al Ministerului de Externe al Greciei, despre relaţiile

greco-bulgare.

138. 1 martie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare

la conversaţia avută cu Maxim Litvinov, comisar al poporului pentru afaceri

străine al URSS, despre neîncrederea Moscovei în Polonia.

139. 2 martie 1937, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de stat din

Ministerul Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, şi ministrul URSS la

Bucureşti, Mihail Semionovici Ostrovski, despre: comunicatul Conferinţei de

la Atena a Înţelegerii Balcanice, Tratatul de alianţă dintre România şi Polonia

şi atitudinea presei româneşti faţă de Uniunea Sovietică.

140. 2 martie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută

cu Ernst Eisenlohr, ministru al Germaniei la Praga, despre discuţia pe care

diplomatul german a avut-o cu Milan Hodža, prim-ministru al Cehoslovaciei,

cu privire la minoritatea germană din Cehoslovacia. 

141. 3 martie 1937, Ankara. Extras din raportul ministrului României la Ankara,

Alexandru Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

referitor la politica internă şi externă a Turciei în luna februarie 1937.

142. 3 martie 1937, Berlin. Raportul ataşatului de presă la Legaţia României de la

Berlin, Petre Ilcuş, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor

la vizita la Viena a ministrului afacerilor străine al Germaniei, Konstantin von

Neurath, şi la relaţiile austro-germane.

143. 4 martie 1937, Varşovia. Scrisoarea ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către ministrul afacerilor străine, Victor
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Antonescu, referitoare la conversaţia avută cu dl Tadeusz Kobylanski, director

politic al Ministerului Afacerilor Străine al Poloniei, despre relaţiile româno-

polone şi încercările Guvernului polonez de a mijloci o ameliorare a relaţiilor

şi legăturilor României cu Ungaria şi Bulgaria.

144. 5 martie 1937, Bruxelles. Raportul ministrului României la Bruxelles, Radu T.

Djuvara, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

conversaţia avută cu dl Evguéni Roubinine, ministru al URSS la Bruxelles,

despre pericolul unui atac german spre Apus.

145. 6 martie 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

discursul privind politica externă a Iugoslaviei, rostit în faţa Camerei de către

Milan Stojadinović, prim-ministru şi ministru al afacerilor străine al

Iugoslaviei. 

146. 9 martie 1937, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

conversaţia avută cu Numan Menemencioğlu, secretar general al Ministerului

Afacerilor Străine al Turciei, despre rezervele Guvernului german faţă de

Convenţia de la Montreux asupra Strâmtorilor.

147. 10 martie 1937, Berna. Raportul ministrului României la Berna, Constantin

Antoniade, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre

interpelările în Parlamentul elveţian şi articolele publicate în presa elveţiană în

urma declaraţiilor făcute de cancelarul Germaniei, Adolf Hitler, cu privire la

neutralitatea Elveţiei.

148. 11 martie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

conversaţia avută cu dl Ivo Andrić, locţiitor al subsecretarului de stat din

Ministerul Afacerilor Străine al Iugoslaviei, despre faptul că Guvernul iugoslav

a decis să înceapă discuţii cu Roma în vederea lichidării litigiilor existente între

Italia şi Iugoslavia pentru a ajunge la normalizarea raporturilor dintre cele două

ţări.

149. 12 martie 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

participarea Hidjazului la semnarea Pactului Vest-Asiatic şi la probabila aderare

a Egiptului la acest pact.

150. 13 martie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la convorbirea avută cu

Galeazzo Ciano, ministru de externe al Italiei, despre restauraţia Habsburgilor în

Austria.

151. 13 martie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la răspunsul italian

la notele britanice din 4 şi 16 noiembrie 1936 relative la un nou Pact Renan.

152. 16 martie 1937, Belgrad. Extras din raportul ministrului României la Belgrad,

Victor Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

politica externă a Iugoslaviei în luna februarie.
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153. 16 martie 1937, Copenhaga. Raportul ministrului României la Copenhaga,

George Assan, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

cuvântările rostite în Suedia, la Lund şi Stockholm, de către Thorvald August

Marinus Stauning, prim-ministru al Danemarcei.

154. 16 martie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la punctele esenţiale

ale răspunsului italian la notele britanice din 4 şi 16 noiembrie 1936 relative la

un nou Pact Renan.

155. 16 martie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

referitoare la nota remisă, la 12 martie 1937, de Konstantin von Neurath,

ministru de externe al Germaniei, ambasadorului Marii Britanii la Berlin cu

privire la proiectul unui nou Locarno.

156. 18 martie 1937, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Eugen Filotti,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la conversaţia

avută cu Nikolaos Mavrudis, secretar general al Ministerului de Externe al

Greciei, despre relaţiile greco-italiene.

157. 19 martie 1937, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor

la faptul că, în cursul lunii februarie 1937, Italia ar fi propus Germaniei o alianţă

militară, pe care însă Berlinul a declinat-o.

158. 19 martie 1937, Bruxelles. Telegrama ministrului României la Bruxelles,

Radu T. Djuvara, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conver saţia

avută cu dl Paul-Henri Spaak, ministru de externe al Belgiei, despre problema

securităţii Belgiei.

159. 20 martie 1937, Roma. Extras din raportul ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

politica externă a Italiei în intervalul 20 februarie – 20 martie 1937.

160. 20 martie 1937, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la vizita

efectuată la Budapesta, în zilele de 18 – 19 martie 1937, de Kurt Schuschnigg,

cancelar al Austriei.

161. 20 martie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la faptul că Londra a

constatat cu surprindere că reînarmarea Angliei a produs cea mai mare reacţie

tocmai în Italia.

162. 22 martie 1937, Londra. Raportul ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

poziţia Marii Britanii în eventualitatea unui conflict continental început în

centrul Europei.

163. 23 martie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută de

dl Albert François Lebrun, preşedinte al Republicii Franceze, cu Rickard

Johannes Sandler, ministru al afacerilor străine al Suediei, despre politica

externă a ţărilor nordice.
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164. 23 martie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la comunicarea care i 

s-a făcut de către dl Ivo Andrić, locţiitor al subsecretarului de stat din Ministerul

Afacerilor Străine al Iugoslaviei, cu privire la venirea la Belgrad, în perioada 

25 – 26 martie 1937, a ministrului afacerilor străine al Italiei, Galeazzo Ciano,

pentru semnarea noului Pact italo-iugoslav, care va conţine cinci articole.

165. 24 martie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia avută

cu Štefan Osuský, ministru al Cehoslovaciei la Paris, despre impresia provocată

la Praga de tratativele diplomatice dintre Italia şi Iugoslavia, precum şi despre

relaţiile cehoslovaco-polone şi atitudinea Germaniei faţă de Cehoslovacia.

166. 24 martie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la atitudinea

Ministerului de Externe al Franţei faţă de tratativele iugoslavo-italiene.

167. 24 martie 1937, Haga. Telegrama ministrului României la Haga, Vespasian

Pella, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

conversaţia avută cu Jonkheer Andries Cornelis Dirk de Graeff, ministru al

afacerilor străine al Olandei, despre chestiunea participării unei delegaţii

abisiniene la Adunarea extraordinară a Societăţii Naţiunilor, prevăzută pentru

luna mai 1937, participare care poate determina reacţia Italiei în domeniul

economic faţă de statele care vor fi nevoite, ca în septembrie 1936, să urmeze

atitudinea Angliei şi Franţei.

168. 25 martie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor

la audienţa la Hermann Göring din 20 martie 1937, în timpul căreia liderul

german a reafirmat bazele politicii ţării sale faţă de România: protecţie în

schimbul unei neutralităţi riguroase.

169. 25 martie 1937, Oslo. Telegrama ministrului României la Oslo, Dumitru

Juraşcu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

declaraţiile făcute la Oslo de către Thorvald August Marinus Stauning, prim-

ministru al Danemarcei, privitor la politica economică şi externă a Danemarcei

şi a statelor scandinave.

170. 25 martie 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

discursul rostit în faţa Senatului de către Milan Stojadinović, prim-ministru şi

ministru al afacerilor străine al Iugoslaviei, cu ocazia discutării bugetului

Ministerului de Externe şi în replică la interpelările opoziţiei privind politica

externă a Iugoslaviei. 

171. 25 martie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia avută

cu însărcinatul cu afaceri al Iugoslaviei la Roma, despre noile acorduri italo-

iugoslave.

172. 26 martie 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

opinia cercurilor oficiale turce şi a ministrului Greciei la Ankara despre vizita
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la Belgrad a ministrului de externe al Italiei, Galeazzo Ciano, şi despre

semnarea Acordului politic italo-iugoslav.

173. 26 martie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la semnarea la Belgrad,

de către Milan Stojadinović, prim-ministru şi ministru al afacerilor străine al

Iugoslaviei, şi Galeazzo Ciano, ministru de externe al Italiei, a acordurilor

politic şi comercial, precum şi a trei protocoale anexe.

174. 27 martie 1937, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Alexandru

Gurănescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

vizita la Budapesta a cancelarului Austriei, Kurt Schuschnigg, în data de

18 martie 1937. 

175. 27 martie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la faptul că în

cercurile politice italiene circulă zvonul că la sesiunea Consiliului Micii

Înţelegeri, la Belgrad, Milan Stojadinović, prim-ministru şi ministru al

afacerilor străine al Iugoslaviei, va pune la curent pe miniştrii aliaţi cu

acordurile realizate cu Ungaria.

176. 27 martie 1937, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen

Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută cu

Nikolaos Mavrudis, secretar general al Ministerului de Externe al Greciei,

despre încheierea acordurilor dintre Italia şi Iugoslavia.

177. 29 martie 1937, Sofia. Raportul ministrului României la Sofia, Radu

Crutzescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, prin care

diplomatul român face cunoscut că nu şi-a exprimat niciodată credinţa – aşa

cum reiese din raportul nr. 353-3/937 al Legaţiei României de la Ankara – că

Guvernul bulgar ar fi sincer doritor de a ajunge la o înţelegere cu România şi

cu Grecia.

178. 30 martie 1937, Ankara. Extras din raportul ministrului României la Ankara,

Alexandru Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

referitor la politica externă a Turciei, vizita la Ankara a ministrului român de

externe, statutul Hatay-ului şi conversaţia avută cu Tevfik Rüştü Aras, ministru

al afacerilor străine al Turciei, despre semnarea Acordului politic italo-iugoslav.

179. 31 martie 1937, Riga. Raportul ministrului României la Riga, Vasile Stoica,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la faptul că un

eston şi doi letoni au fost numiţi delegaţi în Franţa şi Marea Britanie de către

„Comitetul pentru Neintervenţie” din Londra şi că ar fi fost bine ca România

să fi acţionat pentru ca în comisia pentru aplicarea măsurilor de neintervenţie

în Spania să fie numiţi şi câţiva ofiţeri şi funcţionari români.

180. 31 martie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu,

către Ministerul Afacerilor Străine, prin care se comunică interpretarea dată

acordurilor italo-iugoslave de colaboratorul cel mai apropiat al lui Galeazzo

Ciano, ministru de externe al Italiei, care este unul dintre redactorii textelor

semnate.
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181. 31 martie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută

cu Galeazzo Ciano, ministru de externe al Italiei, despre Înţelegerea italo-

iugoslavă, relaţiile Italiei cu România, necesitatea unei înţelegeri între România

şi Ungaria şi propunerile franceze de asistenţă mutuală adresate statelor Micii

Înţelegeri de către Italia.

Aprilie

182. 1 aprilie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia

avută cu Mihail Semionovici Ostrovski, ministru al URSS la Bucureşti, despre

atitudinea presei româneşti faţă de Uniunea Sovietică şi impactul produs de

discursul recent al ministrului afacerilor externe Victor Antonescu în Camera

Deputaţilor.

183. 1 aprilie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare

la zvonul privitor la recunoaşterea Basarabiei, trimis de agenţia „Pat” din

Bucureşti, şi la cel trimis de agenţia „Ate” privitor la aderarea Micii Înţelegeri

la un nou plan de securitate colectivă în Europa Centrală.

184. 2 aprilie 1937, Belgrad. Notă asupra convorbirilor care au avut loc la Belgrad,

la Conferinţa Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri, între Milan Stojadinović,

prim-ministru şi ministru al afacerilor străine al Iugoslaviei, Kamil Krofta,

ministru de externe al Cehoslovaciei, şi Victor Antonescu, ministru al afacerilor

străine al României, despre Spania, Locarno, relaţiile cehoslovaco-germane,

Bulgaria, recunoaşterea Imperiului Italian în Abisinia şi Pactul italo-iugoslav.

185. 3 aprilie 1937, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor

la politica externă a Reich-ului în luna martie 1937.

186. 3 aprilie 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta,

Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută

cu ministrul Cehoslovaciei la Budapesta, care a spus că Germania face

propuneri Cehoslovaciei în vederea încheierii unui acord.

187. 3 aprilie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare

la impresia extrem de pozitivă a cercurilor politice şi a opiniei publice poloneze

faţă de Pactul italo-iugoslav.

188. 3 aprilie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia

avută cu Maxim Litvinov, comisar al poporului pentru afaceri străine al URSS,

pe probleme de politică externă regionale şi generale.

189. 5 aprilie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, Alexandru

Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la faptul că, în

realitate, cercurile poloneze ar fi preocupate de ameninţarea unei apropieri

germano-ruse şi că s-ar putea produce o schimbare a atitudinii Poloniei,

favorabilă Micii Înţelegeri.
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190. 5 aprilie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la punctele

esenţiale din rezultatele Conferinţei de la Belgrad, care au reţinut atenţia

cercurilor politice germane.

191. 6 aprilie 1937, Bucureşti. Telegrama Ministerului Afacerilor Străine către

Legaţia României de la Londra, prin care Vasile Grigorcea, ministru al

României la Londra, este rugat să comunice Guvernului britanic dorinţa

Guvernului român de a se atribui României un loc de judecător în tribunalele

mixte şi rugămintea de a interveni pe lângă Guvernul egiptean în acest

sens, precum şi de a prezenta şi susţine cererea României la Conferinţa de la

Montreux.

192. 6 aprilie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia

avută cu dl Robert Coulondre, ambasador al Franţei la Moscova, care i-a

relatat, printre altele, că Maxim Litvinov, comisar al poporului pentru afaceri

străine al URSS, i-a spus că are informaţii sigure că România a propus la Roma

un pact după modelul Pactului italo-iugoslav.

193. 7 aprilie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către Legaţia României de la Londra, prin care Vasile Grigorcea,

ministru al României la Londra, este rugat să comunice Ministerului de Externe

al Marii Britanii faptul că nu i-a făcut lui Tevfik Rüştü Aras, ministru al

afacerilor străine al Turciei, cu prilejul vizitei la Ankara, o propunere în vederea

încheierii unui pact al Mării Negre.

194. 7 aprilie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

conversaţia avută cu Edvard Beneš, preşedinte al Cehoslovaciei, despre lărgirea

pactului Micii Înţelegeri şi despre Pactul italo-iugoslav.

195. 7 aprilie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la conversaţia

avută cu dl ambasador al Germaniei la Roma despre Cehoslovacia, Austria,

Pactul italo-iugoslav şi războiul din Spania.

196. 7 aprilie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

conversaţia avută cu Kamil Krofta, ministru de externe al Cehoslovaciei, care

i-a confirmat şi accentuat cele spuse de Edvard Beneš, preşedintele

Cehoslovaciei.

197. 8 aprilie 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

declaraţia de protest a opoziţiei unite sârbeşti împotriva politicii externe a

Guvernului iugoslav.

198. 8 aprilie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare

la conversaţiile avute cu dl ambasador al Marii Britanii la Varşovia şi cu Jan

Szembek, subsecretar de stat în Ministerul de Externe al Poloniei, despre

zvonurile cu privire la apropierea germano-rusă.
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199. 9 aprilie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către legaţiile României de la Londra, Paris, Roma, Berlin,

Moscova şi Varşovia referitoare la chestiunile mai importante discutate la

întrunirea Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri la Belgrad, şi anume:

Pactul italo-iugoslav, proiectul de pact de asistenţă mutuală între Franţa şi Mica

Înţelegere, relaţiile germano-cehoslovace, înarmarea Ungariei şi recunoaşterea

anexării Etiopiei de către Italia. 

200. 9 aprilie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către ministrul României la Moscova, Edmond Ciuntu, prin care

acesta este rugat să-l informeze pe Maxim Litvinov, comisar al poporului

pentru afaceri străine al URSS, că este inexact că România ar fi propus la Roma

un pact după modelul Pactului italo-iugoslav.

201. 9 aprilie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

comunicarea verbală făcută lordului Robert Vansittart, subsecretar permanent

al Ministerului de Externe al Marii Britanii, care a răspuns că n-a fost informat

despre o iniţiativă specială a României pentru încheierea unui Pact al Mării

Negre.

202. 10 aprilie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către ministrul României la Paris, Constantin Cesianu, prin care

acesta este rugat să informeze Guvernul francez despre demersul făcut de

ministrul Turciei la Bucureşti, care i-a transmis rugămintea guvernului său, ca

Guvernul român să susţină, pe lângă Guvernul francez, contrapropunerea

Turciei în chestiunea Sangeacului Alexandretta.

203. 10 aprilie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare

la conversaţia avută cu Mihail Semionovici Ostrovski, ministru al URSS la

Bucureşti, despre tatonările din partea română în direcţia unui pact de

neagresiune între România şi Uniunea Sovietică.

204. 11 aprilie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

faptul că Ministerul de Externe al Marii Britanii consideră probabilă sporirea

numărului judecătorilor în tribunalele mixte din Egipt şi numirea unui judecător

român şi că se arată dispus să susţină cererea României în acest sens, printr-un

demers amical, cu condiţia ca aceasta să fie întâi adresată direct Guvernului

egiptean.

205. 11 aprilie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referi -

toare la conversaţia avută cu Maxim Litvinov, comisar al poporului pentru

afaceri străine al URSS, despre relaţiile României şi Micii Înţelegeri cu Ungaria

şi despre Pactul italo-iugoslav.

206. 12 aprilie 1937, Berna. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la

Berna, Auguste Vichy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

referitor la atenţia acordată de cercurile politice şi de presa elveţiană Pactului
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italo-iugoslav, Conferinţei Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri şi vizitei

la Belgrad a preşedintelui Cehoslovaciei, Edvard Beneš.

207. 12 aprilie 1937, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Eugen Filotti,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la impresia

pricinuită în Grecia de încheierea Acordului italo-iugoslav şi la atitudinea Marii

Britanii, Italiei, Germaniei şi Franţei faţă de Grecia.

208. 13 aprilie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire la

conversaţia avută cu Galeazzo Ciano, ministru de externe al Italiei, despre

principiile care ar trebui să stea la baza unui Acord politic italo-român.

209. 13 aprilie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la faptul că discursul

din 12 aprilie 1937 al lui Anthony Eden, ministru de externe al Marii Britanii,

conţine un pasaj extrem de însemnat despre Mica Înţelegere.

210. 13 aprilie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

conversaţia avută cu Ismet Inönü, prim-ministru al Turciei, despre vizita la

Ankara a ministrului român al afacerilor străine şi despre relaţiile Turciei cu

Franţa.

211. 14 aprilie 1937, Belgrad. Extras din raportul ministrului României la Belgrad,

Victor Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

politica externă a Iugoslaviei în luna martie 1937. 

212. 14 aprilie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către ministrul României la Paris, Constantin Cesianu, şi ministrul

României la Londra, Vasile Grigorcea, despre faptul că, dacă intenţiile

manifestate de Italia de a ajunge la o strângere a relaţiilor cu România vor lua

o formă precisă şi se va ajunge la negocierea unui text, guvernele francez şi

britanic vor fi informate, ministrul român al afacerilor străine dorind, înainte

de toate, ca politica pe care România o duce faţă de Italia să se încadreze în

politica faţă de Franţa şi de Marea Britanie.

213. 14 aprilie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la invitaţia adresată,

la 12 aprilie 1937, de către ambasadorul Turciei ministrului de externe al

Italiei, Galeazzo Ciano, pentru o vizită în a doua jumătate a lunii noiembrie,

perioadă agreată din cauza programului încărcat al celor doi miniştri de externe,

turc şi italian.

214. 14 aprilie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută cu

Tevfik Rüştü Aras, ministru de externe al Turciei, despre relaţiile Turciei cu

Italia.

215. 14 aprilie 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, către ministrul afacerilor străine, Victor

Antonescu, referitoare la conversaţia avută cu Józef Beck, ministru de externe

al Poloniei, despre schimburile de vederi pe care acesta le-a avut, la Cannes,

cu membrii Guvernului francez, cu Anthony Eden, ministru de externe al Marii

Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937

XXXIII



Britanii, şi cu numeroase personalităţi engleze şi despre intenţia sa de a întoarce

vizita ministrului român al afacerilor străine.

216. 15 aprilie 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la vizita

la Belgrad a preşedintelui Cehoslovaciei, Edvard Beneš, la atitudinea

Germaniei şi a Italiei faţă de aceasta şi la chestiunea lărgirii Pactului Micii

Înţelegeri.

217. 15 aprilie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la călătoria

la Bruxelles a ministrului economiei al Germaniei, Hjalmar Horace Greeley

Schacht.

218. 16 aprilie 1937, Bruxelles. Telegrama ministrului României la Bruxelles, 

Radu T. Djuvara, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la călătoria la

Bruxelles a ministrului economiei al Germaniei, Hjalmar Horace Greeley

Schacht, şi la problemele abordate de către acesta.

219. 16 aprilie 1937, Bucureşti. Telegrama lui Gheorghe Paraschivescu din cadrul

Direcţiei afacerilor administrative şi consulare a Ministerului Afacerilor Străine

către ministrul României la Londra, Vasile Grigorcea, prin care se cere să se

facă un nou demers pe lângă Guvernul britanic, reamintind asigurările ce au

fost date şi insistând asupra gravelor urmări pe care le-ar avea asupra

raporturilor dintre România şi Egipt o eventuală decizie a Guvernului egiptean

de a acorda egalitatea de tratament numai puterilor capitulare.

220. 17 aprilie 1937, Bucureşti. Telegrama lui Gheorghe Paraschivescu din cadrul

Direcţiei afacerilor administrative şi consulare a Ministerului Afacerilor Străine

către Legaţia României de la Geneva, pentru ministrul României la Haga,

Vespasian Pella, delegat al României la Conferinţa de la Montreux, prin care

se comunică faptul că Guvernul român nu poate admite ca România, după ce

a beneficiat de toate avantajele regimului capitular, să fie pusă de Guvernul

egiptean în acelaşi rând cu statele care nu au beneficiat decât în parte sau deloc

de acest regim. Acest lucru, precum şi faptul că atitudinea Guvernului egiptean

va fi considerată ca inamicală, trebuie expuse atât delegaţiei egiptene, cât şi

delegaţiilor prietene de la Conferinţa de la Montreux.

221. 17 aprilie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

conversaţia avută cu Anthony Eden, ministru de externe al Marii Britanii,

despre dorinţa Italiei de a strânge legăturile cu România, Conferinţa de la

Belgrad a Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri şi Războiul Civil din

Spania.

222. 17 aprilie 1937, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la politica externă

a Italiei în intervalul 20 martie – 17 aprilie 1937.

223. 17 aprilie 1937, Riga. Telegrama ministrului României la Riga, Vasile Stoica,

către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la faptul că ştirea despre

semnarea unui tratat de alianţă militară între Lituania şi URSS cu ocazia vizitei

la Kovno a mareşalului Aleksandr Egorov, şeful Statului Major sovietic, şi
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afirmaţia că ofiţeri şi ingineri sovietici ar construi fortificaţii în Lituania, care

ar urma să fie transformată în centru de operaţiuni împotriva Poloniei şi

Germaniei, sunt false. 

224. 17 aprilie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, prin

care se răspunde că instrucţiunile date de Nicolae Titulescu, ministru de externe

al României, în anul 1935, erau precise: România este dispusă să încheie un

pact de asigurare mutuală cu Germania, dacă aceasta ar garanta integritatea

teritorială a României şi a ţărilor aliate ei.

225. Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor Antonescu, către

ministrul României la Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, prin care se cere să se

transmită textul telegramei cifrate nr. 4 361 din iulie 1935, precum şi textul

tuturor instrucţiunilor care au fost date de Nicolae Titulescu în acea chestiune. 

226. 17 aprilie 1937, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen

Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută cu

Nikolaos Mavrudis, secretar general al Ministerului de Externe al Greciei,

despre faptul că nicio propunere sau sugestie nu a fost făcută Guvernului grec

în vederea unui acord mediteraneean între Italia, Iugoslavia, Turcia şi Grecia.

227. 17 aprilie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, Edmond

Ciuntu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la un

articol apărut în „Pravda”, în care se prezintă ironic Belgradul, ca o Mecca

diplomatică, se critică din nou Pactul italo-iugoslav, se afirmă contribuţia lui

Tevfik Rüştü Aras, ministru de externe al Turciei, la încheierea acestui pact, ca

şi a Pactului bulgaro-iugoslav, şi se anunţă că Ministerul de Externe turc

pregăteşte un pact mediteraneean italo-iugoslavo-turco-grec, lucru care se discută

la Belgrad.

228. 18 aprilie 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la atitu -

dinea Marii Britanii faţă de Turcia şi Grecia şi faţă de activitatea diplomatică

a Iugoslaviei.

229. 18 aprilie 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

conversaţia avută cu Milan Stojadinović, prim-ministru şi ministru al afacerilor

străine al Iugoslaviei, despre: Mica Înţelegere; Înţelegerea Balcanică; Pactul

italo-iugoslav şi nemulţumirea faţă de atitudinea Guvernului francez în această

problemă; raporturile excelente dintre România şi Iugoslavia.

230. 18 aprilie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

conversaţia avută cu Yvon Delbos, ministru de externe al Franţei, care a spus

că un Pact italo-român nu strică, cu condiţia însă să nu fie îndreptat împotriva

cuiva, şi a criticat procedura prin surprindere a lui Milan Stojadinović, prim-

ministru şi ministru al afacerilor străine al Iugoslaviei, în ce priveşte Pactul

italo-iugoslav.
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231. 19 aprilie 1937, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor

la vizita pe care deputatul Atta Constantinescu a efectuat-o la Berlin şi

întâlnirea acestuia cu Hermann Göring. 

232. 19 aprilie 1937, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta,

Raoul Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

relaţiile maghiaro-germane.

233. 20 aprilie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţiile avute

cu Yvon Delbos, ministru de externe al Franţei, şi Eduard Daladier, ministru de

război al Franţei, despre o eventuală schimbare a politicii externe a URSS, în

favoarea sau la apelul Berlinului.

234. 20 aprilie 1937, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta,

Raoul Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

discursul rostit la Seghedin de Kálmán Darányi, prim-ministru al Ungariei,

privind chestiuni economice şi sociale, politica externă, mişcările de extremă

dreaptă şi chestiunea evreiască.

235. 20 aprilie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, prin

care se transmite textul telegramei primite de la Nicolae Titulescu, la 27 iulie

1935, purtând nr. 43 161, în care se comunică, între altele: „dacă eventual am

încheia un pact de asigurare mutuală cu Sovietele, suntem dispuşi a încheia

unul identic şi cu Germania, cu condiţia ca şi ea, la rândul său, să ne garanteze

integritatea noastră teritorială, şi a ţărilor aliate nouă”.

236. 20 aprilie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, prin care se

comunică faptul că Ministerul de Externe al Marii Britanii a dat asigurări

verbale că drepturile României la un tratament egal cu statele capitulare vor fi

respectate de Egipt.

237. 22 aprilie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la convorbirile dintre

Milan Hodža, prim-ministru al Cehoslovaciei, şi Kurt Schuschnigg, cancelar al

Austriei, şi la conversaţia avută cu Milan Hodža, despre vizita acestuia la

Bucureşti, manevrele comune ale Micii Înţelegeri şi relaţiile dintre

Cehoslovacia şi Germania.

238. 23 aprilie 1937, Washington. Raportul consilierului de presă la Legaţia

României de la Washington, Jacob Rosenthal, către directorul Direcţiei de presă

şi a informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine referitor la

telegramele care s-au transmis la Washington: două de la Varşovia, în ziua

sosirii la Bucureşti a ministrului de externe al Poloniei, Józef Beck, care redau

punctul de vedere al cercurilor politice din Polonia asupra rostului acestei vizite

şi politicii pe care România urmează s-o adopte alături de Polonia; una de la

Bucureşti, în care se susţine că Beck va discuta la Bucureşti chestiunea relaţiilor

dintre România şi Rusia, şi ultima din Italia, în care se menţionează că Benito

Mussolini, prim-ministru al Italiei, după ce şi-a asigurat concursul Iugoslaviei,
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caută să obţină cooperarea României, în blocul în care ar urma să intre: Italia,

Austria, Ungaria, Albania şi Iugoslavia.

239. 23 aprilie 1937, Riga. Raportul ministrului României la Riga, Vasile Stoica,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la vizita efectuată

în Finlanda de dl Wilhelms Munters, ministru de externe al Letoniei, în

perioada 12 – 16 aprilie 1937.

240. 23 aprilie 1937, Riga. Raportul ministrului României la Riga, Vasile Stoica,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la conversaţia

avută cu dl Wilhelms Munters, ministru de externe al Letoniei, despre

întrevederile pe care acesta le-a avut cu Rudolf Holsti, ministru de externe al

Finlandei, la Helsinki, în perioada 12 – 16 aprilie 1937, în cursul cărora au fost

abordate şi relaţiile fino-sovietice, precum şi relaţiile Letoniei şi, în general, ale

ţărilor Înţelegerii Baltice cu ţările grupului scandinav.

241. 23 aprilie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută cu

dl Zdeněk Fierlinger, despre atitudinea Guvernului italian faţă de Austria, Ungaria

şi de Mica Înţelegere, dar şi despre o serie de alte probleme internaţionale.

242. 25 aprilie 1937, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre directorul de cabinet şi

al cifrului în Ministerul Afacerilor Străine, Victor Rădulescu Pogoneanu, şi

consilierul de legaţie de la Legaţia Poloniei de la Bucureşti, A. Poninski,

consilierul ministerial S. Vetulani şi ataşatul militar adjunct, căpitanul T. Zimnal,

despre zvonurile privind o apropiere ruso-germană, alianţa franco-rusă,

Cehoslovacia, armatele sovietică, germană şi italiană, chestiunea construirii

unui pod sau ferryboat pe Dunăre, spre Bulgaria.

243. 26 aprilie 1937, Londra. Raportul ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la vizita

efectuată în Anglia de Eduard Daladier, ministru de război al Franţei.

244. 26 aprilie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, prin care se comunică, printre

altele, faptul că vizita în România a ministrului afacerilor străine al Poloniei,

Józef Beck, nu a provocat în cercurile politice o reacţie demnă de semnalat şi

că cercurile responsabile franceze recunosc legitimitatea unei politici de

echilibru, prinsă cum este România între ameninţarea sovietică, pe de o parte,

şi tendinţele Germaniei de coborâre spre sud-estul european, pe de altă parte.

245. 27 aprilie 1937, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor

la politica externă germană: Germania şi Mica Înţelegere, Germania şi

Cehoslovacia, Germania şi Ungaria, relaţiile germano-italiene, relaţiile germano-

polone, relaţiile germano-austriece, relaţiile germano-sovietice, vizita efectuată

la Bruxelles de Hjalmar Horace Greeley Schacht, ministru al economiei germane

şi relaţiile dintre Germania şi Sfântul Scaun.

246. 27 aprilie 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, prin care se

comunică, între altele, în ce priveşte prietenia turco-sovietică, baza politicii

externe a Turciei kemaliste, faptul că, în convorbirea de mai bine de o oră pe
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care a avut-o preşedintele Turciei, Kemal Mustafa Atatürk, în ziua de 23 aprilie

1937, cu ambasadorul URSS-ului la Ankara, Lev Mihailovici Karahan

(Karahanean), care şi-a prezentat scrisorile de rechemare, Gaziul l-a asigurat

de temeinicia prieteniei turceşti faţă de Soviete.

247. 27 aprilie 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

conversaţia avută cu Tevfik Rüştü Aras, ministru de externe al Turciei, despre

impresiile oficialului turc asupra celor discutate la Belgrad şi Sofia.

248. 27 aprilie 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

conversaţia avută cu Ismet Inönü, prim-ministru al Turciei, despre impresiile

oficialului turc asupra celor discutate la Belgrad. 

249. 27 aprilie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către legaţiile României de la Londra, Paris, Berlin, Roma, Praga,

Belgrad, Atena, Ankara şi Moscova referitoare la vizita la Bucureşti a

ministrului de externe al Poloniei, Józef Beck, care a avut, în primul rând, un

caracter protocolar, cei doi oficiali căzând de acord, în cursul convorbirilor, că

nu este locul să modifice cu nimic structura alianţei polono-române, care nu

este îndreptată împotriva nimănui. 

250. 27 aprilie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută

cu noul ministru al Marii Britanii la Praga, care i-a prezentat politica guvernului

său faţă de Cehoslovacia.

251. 28 aprilie 1937, Viena. Telegrama ministrului României la Viena, Alexandru

Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine prin care se comunică, între

altele, faptul că, la Conferinţa de la Veneţia, care trebuie considerată ca o

evoluţie a politicii germane în Austria, din cauza atitudinii lui Benito Mussolini,

care nu a permis vreo replică, cancelarul Austriei, Kurt Schuschnigg, şi ministrul

austriac de externe, Guido Schmidt, au trebuit doar să ia notă de hotărârile

adoptate mai înainte între Berlin şi Roma.

252. 28 aprilie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută

cu Milan Hodža, prim-ministru al Cehoslovaciei, despre rezultatele întrevederii

de la Veneţia, premierul cehoslovac adresând rugă mintea ca să i se comunice

preşedintelui Consiliului de Miniştri al României, Gheorghe Tătărescu, că va

vedea pe ministrul de externe al Austriei, Guido Schmidt, la Londra, după cum

a fost stabilit, şi că va profita de vizita sa în capitala Marii Britanii pentru a-şi

da seama dacă Marea Britanie şi Franţa au într-adevăr interes pentru

independenţa ţărilor din Europa Centrală şi rolul pe care acestea îl pot juca în

politica europeană.

253. 29 aprilie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

conversaţia avută cu dl Zdeněk Fierlinger, director politic la cabinetul prim-

ministrului Cehoslovaciei, Milan Hodža, despre planul dunărean al premierului
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cehoslovac, care pentru moment este nerealizabil, şi despre faptul că Italia şi

Ungaria ar fi dispuse să ajungă la o înţelegere cu România. 

254. 29 aprilie 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta,

Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la faptul că Kálmán

Kánya, ministru de externe al Ungariei, a declarat ministrului Iugoslaviei la

Budapesta că a hotărât să denunţe unilateral clauzele militare ale Tratatului de

la Trianon şi că este sprijinit, în acţiunea sa pentru egalitatea de drepturi, de

Germania, Italia, Austria, Polonia şi Anglia.

255. 29 aprilie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la faptul că

ministrul de externe al Germaniei, Konstantin von Neurath, contestă orice

iniţiativă de mediere italo-germană în Spania.

256. 29 aprilie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţiile de

la Veneţia, care constituie o adeziune a diplomaţiei italiene la tezele germane,

şi la faptul că politica de reconciliere austro-germană pare a se traduce printr-o

sacrificare virtuală a Austriei de către Italia.

257. 29 aprilie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută cu

Yvon Delbos, ministru de externe al Franţei, despre sensul şi rezultatul vizitei

la Bucureşti a ministrului afacerilor străine al Poloniei, Józef Beck, şi despre

eventualul acord italo-român, despre care, dat fiind că Germania şi Italia au

trâmbiţat că încheierea lui, pe care o dau ca certă, va însemna dislocarea Micii

Înţelegeri şi o răcire faţă de Franţa, oficialul francez socoteşte că ar fi inoportun,

dar numai din acest punct de vedere, a-l încheia azi.

258. 29 aprilie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către ministrul României la Moscova, Edmond Ciuntu, referitoare

la conversaţia avută cu ministrul URSS la Bucureşti, Mihail Semionovici

Ostrovski. Problema reînarmării Ungariei, alianţa cu Polonia şi chestiunea

Basarabiei s-au numărat printre subiectele discuţiei.

259. 29 aprilie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către ministrul României la Praga, Gheorghe P. S. Aurelian, prin

care se solicită să i se comunice dlui Zdeněk Fierlinger, director politic la

cabinetul prim-ministrului Cehoslovaciei, Milan Hodža, că este cu totul inexact

că ministrul de externe al Poloniei, Józef Beck, l-ar fi sfătuit să nu se mai

sprijine pe Societatea Naţiunilor, ci să caute o apropiere cu Roma şi Budapesta.

260. 30 aprilie 1937, Londra. Raportul ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

faptul că ambasadorul german Joachim von Ribbentrop a declarat unui ziarist

francez că Reich-ul nu doreşte să încheie nicio alianţă politică sau militară cu

Italia şi a negat orice intenţie agresivă a Germaniei faţă de Cehoslovacia, în

timp ce Eduard Daladier, ministru de război al Franţei, a declarat unui ziarist

englez că încă n-a abandonat complet vechea sa speranţă de a ajunge la o

înţelegere cu Germania.
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261. 30 aprilie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

faptul că Kamil Krofta, ministru de externe al Cehoslovaciei, a primit asigurări

că, în cursul întrevederii de la Veneţia, cancelarul Austriei, Kurt Schuschnigg,

nu a luat niciun angajament faţă de Benito Mussolini, prim-ministru al Italiei,

cu privire la Cehoslovacia şi la faptul că Cehoslovacia nu este împotriva unei

apropieri între România şi Italia.

262. 30 aprilie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la întrevederea avută cu

ministrul Poloniei la Paris, care i-a declarat că, în conversaţia pe care a avut-o,

la rândul său, cu Yvon Delbos, ministru de externe al Franţei, au fost abordate

subiectele discutate anterior cu diplomatul român.

263. 30 aprilie 1937, Viena. Telegrama ministrului României la Viena, Alexandru

Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la faptul că Benito

Mussolini a declarat cancelarului Austriei, Kurt Schuschnigg, în cursul

întrevederii de la Veneţia, că „nu poate şi nu voieşte” să procedeze la o

apropiere politico-economică cu Cehoslovacia.

264. 30 aprilie 1937, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen

Filotti, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

conversaţia avută cu Tevfik Rüştü Aras, ministru de externe al Turciei, despre

vizita miniştrilor turci la Atena şi noul tratat greco-turc.

Mai

265. 3 mai 1937, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Alexandru

Gurănescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre noua

politică externă a Austriei şi discuţia cu dl Wilhelm Miklas, preşedintele

Republicii Austriece.

266. 4 mai 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la diferendul dintre

Franţa şi Turcia în chestiunea Alexandrettei.

267. 4 mai 1937, Vatican. Telegrama ministrului României pe lângă Sfântul Scaun,

Ioan Vassiliu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la răspunsul dat

de Sf. Scaun la protestul german contra enciclicei papale.

268. 4 mai 1937, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre convorbirea

cu ministrul Italiei, contele Giulio Vinci Gigliucci.

269. 5 mai 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre politica

internă şi externă a Turciei, din luna aprilie.

270. 6 mai 1937, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre călătoria

oficială a preşedintelui Wilhelm Miklas la Budapesta.

271. 6 mai 1937, Bruxelles. Raportul lui Dimitrie Ghika, fost ministru al României

la Bruxelles, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire la

noul statut al Belgiei.
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272. 6 mai 1937, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu,

către Ministerul Afacerilor Străine despre vizita lui Konstantin von Neurath la

Roma şi întâlnirea cu Benito Mussolini şi contele Galeazzo Ciano.

273. 7 mai 1937, Belgrad. Telegrama Legaţiei României la Belgrad, către

Ministerul Afacerilor Străine cu privire la ipoteza denunţării de către Ungaria

a clauzelor militare ale Tratatului de la Trianon şi măsurile luate de Mica

Înţelegere în acest caz.

274. 7 mai 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, Edmond

Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la noi negocieri privitoare

la încheierea unui acord cu Guvernul sovietic în vederea normalizării relaţiilor

dintre cele două ţări.

275. 7 mai 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la hotărârea Ungariei de

a renunţa unilateral la clauzele militare ale Tratatului de la Trianon, dacă statele

Micii Înţelegeri nu-i vor recunoaşte egalitatea de drepturi în materie de

armament.

276. 7 mai 1937, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia, Alexandru

Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine despre audienţa de la 

dl Józef Beck, la care s-a discutat despre vizita recentă a acestuia din urmă la

Bucureşti.

277. 8 mai 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la hotărârea dlui Milan

Stojadinović de a denunţa Ungaria Consiliului Societăţii Naţiunilor dacă şi

membrii Micii Înţelegeri fac asta.

278. 8 mai 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la vizita

generalului Hermann Göring în Iugoslavia, la principele Paul.

279. 8 mai 1937, Praga. Raportul ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine, despre memoriul dlui Koreck, cu

privire la ipoteza denunţării unilaterale de către Bulgaria a clauzelor militare

ale Tratatului de la Trianon, în acest caz neputând fi posibilă încheierea unui

tratat de neagresiune între Ungaria şi Mica Înţelegere.

280. 8 mai 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, Edmond

Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre negocierile României cu

Sovietele cu privire la semnarea unui pact de neagresiune.

281. 9 mai 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la recunoaşterea, 

de dl Kamil Krofta, a noului titlu de împărat al Etiopiei, atribuit regelui Italiei.

282. 9 mai 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, Edmond

Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine despre Pactul italo-iugoslav şi

părerea dlui Maxim Litvinov cu privire la acest pact.

283. 11 mai 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire la

eforturile făcute de către opoziţia unită sârbească pentru a se apropia de

opoziţia croată a dlui Vladko Macek, în cursul lunii aprilie.

284. 11 mai 1937, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre primele
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impresii ce se puteau degaja din vizita preşedintelui Wilhelm Miklas, a

cancelarului Kurt Schuschnigg şi a dlui Guido Schmidt la Budapesta.

285. 11 mai 1937, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire la

denunţarea Ungariei unilateral a Tratatului de la Trianon.

286. 11 mai 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la afirmaţia dlui Kálmán

Kánya cum că Polonia susţine Ungaria în denunţarea clauzelor militare ale

Tratatului de la Trianon.

287. 11 mai 1937, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen Filotti,

către Ministerul Afacerilor Străine despre îngrijorarea cercurilor oficiale

greceşti cu privire la înăsprirea relaţiilor anglo-italiene şi poziţia de echilibru

adoptată de Grecia faţă de diferendele anglo-italiene ca şi faţă de opoziţia

ideologică franco-italiană.

288. 11 mai 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu,

către Ministerul Afacerilor Străine despre conversaţia cu contele Galeazzo

Ciano, cu privire la vizita lui Kurt Schuschnigg la Veneţia şi a lui Konstantin

von Neurath la Roma.

289. 12 mai 1937, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Eugen Filloti,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire la poziţia Greciei

faţă de chestiunea relaţiilor anglo-italiene, tot mai înăsprite, poziţie ce se

rezumă în formula: neamestec şi păstrarea echilibrului atâta timp cât nu se

produc complicaţii grave pentru Grecia, dar colaborare cu Anglia în caz de

conflict.

290. 12 mai 1937, Vatican. Raportul ministrului României pe lângă Sfântul Scaun,

Ioan Vassiliu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre audienţa

acordată de Papă prelaţilor români uniţi şi pelerinilor români.

291. 13 mai 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre a II-a

sesiune a Micii Înţelegeri parlamentare, ţinută între 6 şi 8 mai la Belgrad.

292. 13 mai 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine despre discuţia cu dl Edvard Beneš.

293. 13 mai 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la răcirea

relaţiilor germano-turceşti.

294. 14 mai 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire la

cum se raportează Turcia la noua tensiune a relaţiilor anglo-italiene.

295. 14 mai 1937, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Eugen Filotti,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire la conversaţia

avută cu omologul său englez, Sir Sidney Waterlow, despre relaţiile anglo-

italiene.

296. 14 mai 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la conversaţia avută cu

ambasadorul Franţei în Germania despre recenta întrevedere Adolf Hitler–

Benito Mussolini.
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297. 15 mai 1937, București. Convorbirea dlui Jean Paul Boncour cu dl Mihail

Semionovici Ostrovski despre problema relaţiilor dintre România şi Uniunea

Sovietică.

298. 15 mai 1937, București. Notă asupra convorbirilor avute de dl ministru Victor

Antonescu cu dl Ugo Sola, ministrul Italiei în România, despre posibilitatea

unui tratat româno-italian, similar celui încheiat între Roma şi Belgrad.

299. 15 mai 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine despre conversaţia cu dl Maxim

Litvinov cu privire la Ungaria care se pregăteşte să denunţe unilateral clauzele

militare ale Tratatului de la Trianon.

300. 15 mai 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la discuţia purtată cu 

dl Kamil Krofta, ministrul afacerilor străine al Cehoslovaciei despre ştirile

referitoare la intenţia României de a încheia un pact cu Italia şi a se distanţa de

Mica Înţelegere. 

301. 16 mai 1937, Stockholm. Raportul ministrului României la Stockholm, Barbu

Constantinescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre

discursul de la radio al dlui Rickard Sandler, cu privire la politica externă a

Suediei.

302. 19 mai 1937, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre

discuţia cu ambasadorul Japoniei la Berlin, dl Kintomo Mujakoji, cu privire la

colabo rarea de informaţii anticomuniste între România şi Japonia.

303. 19 mai 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la raporturile franco-

sovietice, în urma vizitei dlui Maxim Litvinov la Paris.

304. 19 mai 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine despre vizita recentă a dlui Milan

Hodža de la Londra, rezultatele ei şi răspunsul afirmativ la invitaţia de a vizita

România, vizită care se va axa pe problema reînarmării Ungariei.

305. 20 mai 1937, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire la politica

internă, economică, financiară şi externă a Italiei în intervalul 20 aprilie – 

20 mai.

306. 20 mai 1937, Bucureşti. Notă asupra convorbirii avute de dl ministru Victor

Antonescu cu dl Wilhelm Fabricius, ministrul Germaniei, la Ministerul

Afacerilor Străine, cu privire la relaţiile turco-sovietice.

307. 20 mai 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre audienţa avută la ministrul

francez al afacerilor străine, Yvon Delbos, referitoare la problema indepen -

denţei Austriei.

308. 20 mai 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la legăturile franco-

sovietice.

309. 21 mai 1937, Copenhaga. Raportul ministrului României la Copenhaga, George

Assan, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre recentele

vizite în străinătate ale miniştrilor de externe scandinavi.
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310. 21 mai 1937, Copenhaga. Telegramă a ministrului României la Copenhaga,

George Assan, către Ministerul Afacerilor Străine despre posibila vânzare a

fabricilor de armament Bofors.

311. 21 mai 1937, Riga. Telegrama ministrului României la Riga, Vasile Stoica,

către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la dorinţa dlui Munters, ministrul

afacerilor străine leton, de a stabili un acord, chiar nescris, între Înţelegerea

Baltică, Mica Înţelegere şi chiar Înţelegerea Balcanică, cu scopul de a urmări

o linie comună în anumite probleme de politică internaţională, înainte de toate

în chestiunea consolidării Societăţii Naţiunilor, în chestiunea securităţii şi în

aceea a egalităţii juridice a statelor.

312. 22 mai 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la relaţia României cu

Ungaria.

313. 25 mai 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre minorităţile

iugoslave din Italia.

314. 25 mai 1937, Geneva. Notă asupra convorbirii avute de ministrul afacerilor

străine, Victor Antonescu, cu dl Maxim Litvinov la Geneva cu privire la

relaţiile româno-sovietice.

315. 26 mai 1937, Vatican. Raportul ministrului României pe lângă Sfântul Scaun,

Ioan Vassiliu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre

problema obţinerii unui armistiţiu în Războiul Civil din Spania, subiect tratat

de publicaţia oficială a Vaticanului, „Osservatore Romano”.

316. 26 mai 1937, Geneva. Notă asupra convorbirii avute de ministrul afacerilor

străine, Victor Antonescu, cu dl Yvon Delbos, ministrul afacerilor străine al

Franţei, despre condiţiile în care ar fi acceptabilă reînarmarea Ungariei.

317. 26 mai 1937, Geneva. Notă asupra convorbirii avute de ministrul afacerilor

străine, Victor Antonescu, cu dl Yvon Delbos, ministrul afacerilor străine al

Franţei, cu privire la chestiunea unui pact româno-sovietic.

318. 26 mai 1937, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen Filotti,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la discursurile

generalului Ioannis Metaxas şi Ismet Inönü, despre alianţa turco-grecească,

solidaritatea Înţelegerii Balcanice închinate păcii şi securităţii frontierelor şi

deschise colaborării largi în Balcani.

319. 27 mai 1937, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Eugen Filotti,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire la vizita

domnului Ismet Inönü la Atena.

320. 27 mai 1937, Londra. Extras din raportul ministrului României la Londra,

Vasile Grigorcea, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire

la rezumatul conversaţiei dintre dl Yvon Delbos şi ministrul aerului Radu

Irimescu cu privire la politica externă a României şi aspecte privind cooperarea

dintre forţele aeriene ale Poloniei şi României.

321. 27 mai 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre conversaţia avută cu

dl Galeazzo Ciano după întoarcerea acestuia de la Budapesta cu privire la

relaţia italo-maghiară.
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322. 27 mai 1937, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen Filotti,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu privire la fidelitatea

Iugoslaviei faţă de Înţelegerea Balcanică şi relaţia Bulgariei cu România,

Turcia şi Grecia.

323. 28 mai 1937, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Alexandru

Gurănescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre politica

internă austriacă.

324. 28 mai 1937, Bucureşti. Adresă cifrată către legaţiile de la Belgrad, Atena şi

Sofia cu privire la posibilitatea recunoaşterii dreptului de reînarmare a

Bulgariei în schimbul unor acorduri politico-militare între aceasta şi membrii

Înţelegerii Balcanice.

325. 29 mai 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu,

către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la politica externă a Cehoslovaciei.

326. 29 mai 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, Edmond

Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la nota sovietică de

răspuns la propunerea britanică relativ la întreruperea ostilităţilor în Spania în

vederea evacuării voluntarilor străini.

327. 29 mai 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la relaţia Micii Înţelegeri

cu Ungaria.

328. mai 1937, București. Intenţiile actuale ale Guvernului sovietic cu privire la

încheierea unui pact cu România.

Iunie

329. 1 iunie 1937, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

politica internă şi externă a Turciei.

330. 1 iunie 1937, Copenhaga. Telegrama ministrului României la Copenhaga,

George Assan, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare

la politica internă şi externă a Danemarcei.

331. 1 iunie 1937, Stockholm. Raportul ministrului României la Stockholm, Barbu

Constantinescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre

călătoria dlui Rickard Sandler, ministrul afacerilor străine, la Geneva, unde a

participat la lucrările Adunării Consiliului Societăţii Naţiunilor, în drumul său

făcând o vizită şi baronului Konstantin von Neurath, la Berlin.

332. 1 iunie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către subsecretarul de stat, Victor Bădulescu, cu privire la Tratatul

de garanţie ce leagă Polonia de România şi relaţia Poloniei cu România.

333. 1 iunie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

referitoare la conversaţia cu Konstantin von Neurath despre faptul că suntem

informaţi cum că Guvernul german şi cel italian susţin tendinţele Ungariei de

a proceda la un act unilateral în chestiunea reînarmării.

334. 2 iunie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la vizita

germană la Belgrad.
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335. 2 iunie 1937, Buenos Aires. Telegrama lui Gheorghe Paraschivescu, din cadrul

Direcţiei afacerilor administrative şi consulare a Ministerului Afacerilor

Străine, către Legaţia României la Buenos Aires, către Ministerul Afacerilor

Străine cu privire la demisia lui Alexandru Buzdugan şi numirea lui Frederic

C. Nanu.

336. 3 iunie 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre relaţiile

sovieto-turce în contextul prezentării scrisorilor de acreditare de către

ambasadorul Sovietelor, domnul Leon Karski, recent sosit la Ankara.

337. 3 iunie 1937, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, cu

privire la vizita dlui Konstantin von Neurath la Belgrad.

338. 3 iunie 1937, Viena. Telegrama ministrului României la Viena, Alexandru

Gurănescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

apropiata vizită a ministrului afacerilor străine al Turciei, dl Tefvik Rüştü Aras

la Budapesta.

339. 4 iunie 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

recenta vizită făcută de dl Tevfik Rüştü Aras dlui Kálmán Kánya la Budapesta.

340. 4 iunie 1937, Washington. Telegrama ministrului României la Washington,

Carol A. Davilla, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la atitudinea

oficială a Italiei, reieşită din discursul dlui Benito Mussolini cu privire la

începerea discuţiilor de dezarmare.

341. 4 iunie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la vizita

domnului Konstantin von Neurath la Belgrad.

342. 4 iunie 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la întâlnirea dlui ministru

al afacerilor străine al Turciei, Tefvik Rüştü Aras, cu ministrul afacerilor străine

al Ungariei, dl Kálmán Kánya, la care s-au abordat chestiuni despre Înţelegerea

Balcanică.

343. 4 iunie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe P. S.

Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la principiile generale

pe care se bazează politica externă a Cehoslovaciei, oferite de dl Kamil Krofta.

344. 5 iunie 1937, Varşovia. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la

Varşovia, Dumitrescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu,

referitor la vizita Măriei Sale, Marele Voievod Mihai, la Varşovia.

345. 5 iunie 1937, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la condiţiile

de întoarcere a Germaniei şi Italiei în Comitetul de neintervenţie.

346. 5 iunie 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia avută cu

ministrul afacerilor străine al Ungariei, dl Kálmán Kánya, cu privire la relaţia

Ungariei cu Mica Înţelegere.
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347. 6 iunie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la aide-mémoire-ul
înaintat de domnul Kamil Krofta ca răspuns la întrebarea pusă de domnul Milan

Stojadinović Guvernului din Praga în legătură cu vizita lui Konstantin von

Neurath, în care se defineşte încă o dată politica externă a Cehoslovaciei în

cadrul alianţelor sale şi în raport cu vecinii ceilalţi.

348. 7 iunie 1937, Copenhaga. Raportul ministrului României la Copenhaga,

George Assan, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre vizita

dlui Peter Munch la Berlin şi convorbirea acestuia cu dl Konstantin von

Neurath.

349. 7 iunie 1937, Helsinki. Raportul ministrului României la Helsinki, Caius

Brediceanu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

vizita subsecretarului de stat, Lord Plymouth, în Finlanda, 29 mai – 4 iunie

1937.

350. 8 iunie 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre comen -

tariile din jurul vizitei dlui Konstantin von Neurath, la Belgrad şi relaţia

Iugoslaviei cu Germania.

351. 8 iunie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu,

către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la acceptarea de către Palazzo

Chigi a propunerilor britanice cu privire la soluţionarea incidentelor Barletta
şi Deutschland. 

352. 8 iunie 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

recunoaşterea, într-un discurs al prim-ministrului Ungariei, a egalităţii şi

drepturilor minorităţilor.

353. 9 iunie 1937, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

convorbirea avută cu noul ambasador sovietic, domnul Leon Karski.

354. 10 iunie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la nemulţumirea

Guvernului sovietic faţă de proiectul Angliei de a reintroduce, în Comitetul de

Neintervenţie, Germania şi Italia.

355. 10 iunie 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la atenţia

de care s-au bucurat emigranţii iugoslavi în ultima perioadă, în America şi nu

numai, şi vizitele întreprinse în provincie de preşedintele Consiliului de

Miniştri, domnul Milan Stojadinović.

356. 10 iunie 1937, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

răspunsul afirmativ al dlui Milan Stojadinović, cu privire la rezoluţia luată la

Geneva în Conferinţa Micii Înţelegeri, pentru eventualitatea denunţării

clauzelor militare ale Tratatului de la Trianon de către Ungaria.
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357. 10 iunie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la vizita ministrului

afacerilor străine al Poloniei la Bucureşti.

358. 12 iunie 1937, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad, Victor

Cădere, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre rezultatele

vizitei dlui Konstantin von Neurath la Belgrad.

359. 12 iunie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova, Edmond

Ciuntu, către Direcţia cabinetului şi a cifrului din Ministerul Afacerilor Străine,

referitoare la cei şapte generali şi mareşali sovietici condamnaţi la moarte prin

împuşcare.

360. 12 iunie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la primele informaţii

italiene şi germane despre vizita iminentă a lui Werner von Blomberg în Italia.

361. 12 iunie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la arestarea mareşalului

sovietic Mihail Tuhacevski şi a altor generali şi condamnarea lor la moarte prin

împuşcare.

362. 12 iunie 1937, Belgrad. Telegrama însărcinatului cu afaceri la Belgrad,

Krupenski, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la vizita dlui

Konstantin von Neurath la Belgrad, sfârşită fără nicio schimbare politică.

363. 12 iunie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la nemulţumirea

Guvernului francez faţă de atitudinea Guvernului de la Belgrad, reieşită din

conversaţia avută de diplomatul român cu ministrul afacerilor străine.

364. 13 iunie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la vizita dlui Milan

Hodža la Bucureşti.

365. 14 iunie 1937, Viena. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la Viena,

Mihail Mitilineu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre

politica externă a Austriei.

366. 14 iunie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţiile între

cele patru Mari Puteri însărcinate cu aplicarea controlului naval în cadrul

politicii de nonintervenţie şi înţelegerea prin care le era permis Germaniei şi

Italiei să ia parte la acţiunea de control naval. 

367. 14 iunie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la relaţia Franţei cu

Iugoslavia.

368. 14 iunie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către ministrul României la Moscova, Edmond Ciuntu, referitoare

la vizita preşedintelui Republicii Polone la Bucureşti.

369. 14 iunie 1937, Washington. Telegrama ministrului României la Washington,

Carol A. Davilla, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la întrunirea
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protestatară împotriva tratamentului evreilor şi minorităţilor din Polonia, ţinută

la New York.

370. 15 iunie 1937, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen Filotti,

către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la călătoria lui Konstantin von

Neurath în Balcani.

371. 16 iunie 1937, Budapesta. Raportul ministrului României la Budapesta, Raoul

Bossy, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre vizita lui

Konstantin von Neurath la Budapesta.

372. 16 iunie 1937, Sofia. Raportul ministrului României la Sofia, Radu Crutzescu,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre interpretarea vizitei

baronului Konstantin von Neurath la Belgrad de către Guvernul de la Sofia şi

vizita oarecum neaşteptată a baronului Konstantin von Neurath la Sofia.

373. 16 iunie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la vizita oficială

a ministrului de externe leton, dl Wilhelms Munters, la Moscova.

374. 16 iunie 1937, Riga. Telegrama ministrului României la Riga, Vasile Stoica,

către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la vizita dlui Rickard Sandler la

Riga, care s-a materializat prin progresul făcut în colaborarea politică a

Înţelegerii Baltice şi a grupului scandinav, mai ales apropierea leto-suedeză.

375. 16 iunie 1937, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin

Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la vizita ministrului de

externe german, Konstantin von Neurath, la Belgrad.

376. 17 iunie 1937, Geneva. Raportul ministrului României la Geneva, Gheorghe

Crutzescu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre procesul

de la Moscova încheiat în noaptea de 11 spre 12 iunie cu împuşcarea

mareşalului Lev Mihail Tuhacevski şi a şapte generali ai Armatei Roşii.

377. 17 iunie 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta,

Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la răspunsul

Guvernului ungar faţă de propunerea noastră cu privire la declaraţia de

neagresiune.

378. 17 iunie 1937, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,

Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la conversaţia

avută cu dl Maxim Litvinov cu privire la o recunoaştere formală a Basarabiei

ca parte a României.

379. 18 iunie 1937, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitor la convorbirea

dlui Benito Mussolini cu ziaristul belgian, dl Robert Leurquin, cu privire la

interesele Italiei în Mediterana şi Balcani şi relaţia Italiei cu Germania şi

Cehoslovacia.

380. 18 iunie 1937, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor

la primele impresii după întoarcerea baronului Konstantin von Neurath de la

Belgrad.

381. 19 iunie 1937, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Radu

Crutzescu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la contractul de
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armament încheiat de Bulgaria cu Germania în timpul vizitei dlui Konstantin

von Neurath la Sofia.

382. 20 iunie 1937, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion Lugoşianu,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la situaţia internă,

economică şi financiară şi la politica externă a Italiei, în intervalul de timp

20 mai – 20 iunie.

383. 20 iunie 1937, Londra. Raportul ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la

relaţiile anglo-germane.

384. 21 iunie 1937, Budapesta. Telegrama ministrului României la Budapesta,

Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la vizita dlui

Konstantin von Neurath la Budapesta şi discutarea următoarelor chestiuni:

situaţia minorităţilor germane din Ungaria, reorganizarea economică a

bazinului dunărean şi apropierea ungaro-iugoslavă.

385. 23 iunie 1937, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Gheorghe

P. S. Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la vizita dlui

Nicolae Titulescu şi discutarea cu această ocazie a următoarelor chestiuni

politice: traversarea trupelor ruseşti pe teritoriul României, pactul româno-

iugoslav şi criticarea politicii dlui Milan Stojadinović, preşedintele Consiliului

de miniştri al Iugoslaviei.

386. 23 iunie 1937, Washington. Raportul ministrului României la Washington,

Carol A. Davilla, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre

campania şi manifestaţiile antipolone în Statele Unite.

387. 23 iunie 1937, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Alexandru

Télémaque, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, despre vizita

ministrului Tevfik Rüştü Aras la Bagdad, Teheran şi Moscova.

388. 25 iunie 1937, Bucureşti. Telegrama ministrului afacerilor străine, Victor

Antonescu, către Legaţia României la Londra, referitoare la acceptarea

Guvernului român de a ridica Legaţia Poloniei la Bucureşti la rangul de

ambasadă, în cazul în care Franţa şi Anglia nu vor răspunde afirmativ la cererea

României de a ridica legaţiile de la Bucureşti la rangul de ambasadă.

389. 26 iunie 1937, Washington. Telegrama ministrului României la Washington,

Carol A. Davilla, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la vizita

prim-ministrului Belgiei, Paul van Zeeland, în Statele Unite şi discuţiile

acestuia cu preşedintele Franklin D. Roosevelt.

390. 26 iunie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitoare la

retragerea Italiei şi Germaniei din sistemul de control din Spania şi primele

evenimente după acest incident.

391. 28 iunie 1937, Riga. Raportul ministrului României la Riga, Vasile Stoica,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la vizita

ministrului de externe al Letoniei, dl Wilhelms Munters, la Moscova.

392. 28 iunie 1937, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre secretarul general al

Ministerului Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, şi ministrul URSS la Bucureşti,

Mihail Semionovici Ostrovski, asupra unor chestiuni bilaterale curente.
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393. 28 iunie 1937, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion

Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la părerea contelui

Galeazzo Ciano, pe marginea disputelor generate de problema revenirii

Germaniei şi Italiei în cadrul Comitetului de neintervenţie.

394. 29 iunie 1937, Oslo. Raportul ministrului României la Oslo, Dumitru Juraşcu,

către ministrul afacerilor străine, Victor Antonescu, referitor la convorbirea

particulară cu Majestatea Sa Regele Norvegiei cu privire la situaţia interna -

ţională şi probabilitatea declanşării unui război în Europa pe viitor.

395. 29 iunie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la propunerea înaintată

către dl Anthony Eden de a ridica Legaţia Angliei la Bucureşti la rangul de

ambasadă.

396. 30 iunie 1937, Bucureşti. Referat cu privire la relaţiile româno-sovietice şi la

eventuala semnare a unui pact româno-sovietic.

397. 30 iunie 1937, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Vasile

Grigorcea, către Ministerul Afacerilor Străine referitoare la declaraţia Foreign

Office cu privire la şansele aproape nule ale menţinerii controlului internaţional

în Spania.
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LIST OF THE DOCUMENTS

January

1. January 2, 1937, Berlin. Report from the Romanian Minister in Berlin,

Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the situation in Germany.

2. January 2, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the establishment

of a Consulate in Addis Abeba.

3. January 2, 1937, Prague. Report from the Romanian Chargé d’Affaires in

Prague, Mihail Mitilineu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

with regard to Mr. Edvard Beneš’ speech at the reception of the Diplomatic

Corps.

4. January 4, 1937, Bucharest. Telegram from the Romanian Minister of Foreign

Affairs in Bucharest, Victor Antonescu, to the Romanian Legation in Rome

with reference to the recognition of the Italian conquest of Abbyssinia.

5. January 5, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs vis-à-vis the Italian-English

Agreement.

6. January 5, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Chargé d’Affaires in

Prague, Mihail Mitilineu, to the Ministry of Foreign Affairs on the discussion

with Mr. Pavel Wellner regarding the treaties between France and

Czechoslovakia.

7. January 5, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs on the

Bulgarian-Yugoslav Agreement.

8. January 5, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

with reference to Mr. Sukru Saraçoğlu’s exposition on foreign policy, the

Bulgarian-Yugoslav Pact, the Anglo-Italian Agreement and the Sanjak question.

9. January 6, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs in connection with the discussion

with Eric Drummond about the Italian-English Agreement.

10. January 7, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with

regard to a conversation with the Polish Ambassador.

11. January 7, 1937, Prague. Report from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

on Mr. Kamil Krofta’s statements concerning Czechoslovakia’s foreign policy.

12. January 8, 1937, Ankara. Telegram from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Ministry of Foreign Affairs regarding 

the discussion with Mr. Tevfik Rüştü Aras on the Bulgarian-Yugoslav Pact, 
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the Anglo-Italian Agreement, the forthcoming meeting of the Permanent

Council of the Balkan Pact and the Sanjak issue.

13. January 8, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the upcoming

visit to Moscow of the Finnish Minister of Foreign Affairs, Mr. Rudolf Holsti

and of Mr. Rickard Sandler, the Swedish Minister of Foreign Affairs.

14. January 9, 1937, Brussels. Telegram from the Romanian Minister in Brussels,

Radu T. Djuvara, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the conversation

with the Belgian Minister of Foreign Affairs on current international affairs.

15. January 10, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs discussing several

aspects of international situation in Europe.

16. January 10, 1937, Bucharest. Compte rendu of the conversation between the

Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, and

the Czechoslovakian Chargé d’Affaires, Koreck, in connection with the

discussion in Geneva between the ministers Victor Antonescu and Anthony

Eden on the subject of Czechoslovakia and of a possible rapprochement

between England and the Little Entente.

17. January 10, 1937, Washington. Report from the Romanian Minister in

Washington, Carol A. Davilla, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, relating to President Franklin D. Roosevelt’s message to the

Congress on the international situation.

18. January 10, 1937, Budapest. Report from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

the conversation with Sir Geoffrey Knox on the situation in Germany.

19. January 11, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, on

the Bulgarian-Yugoslav Friendship Pact.

20. January 12, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the audience to

Mr. Anthony Eden.

21. January 12, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, on Mr. Józef Beck’s negotiations related to the administration of the

town of Danzig.

22. January 13, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the

exchange of views between the French Ambassador and Minister Maxim

Litvinov on the general political situation.

23. January 13, 1937, Prague. Telegram from the Secretary General of the

Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, to the Romanian Prime Minister,

Gheorghe Tătărescu, regarding the discussion with Prime Minister Milan

Hodža on the armament program and the state of negotiations, on foreign and

domestic policy and the economic cooperation of Romania.
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24. January 13, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs in connection with the discussion

with Count Galeazzo Ciano on the issue of the volunteers in the Spanish Civil War.

25. January 13, 1937, Athens. Report from the Romanian Minister in Athens,

Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, on the

audience with the Greek King.

26. January 13, 1937, Athens. Report from the Romanian Minister in Athens,

Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

Mr. Ioannis Metaxas’ opinion on the Romanian-Greek relations.

27. January 14, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs on the

mandate regarding the Danzig question.

28. January 14, 1937, Lwow. Romania’s General Consul in Lwow, Alexandru

Popescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, on the situation

in Ukraine.

29. January 14, 1937, Athens. Report from the Romanian Minister in Athens,

Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, on the

relations between Greece and Italy.

30. January 14, 1937, Budapest. Report from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

the Hungarian-Yugoslav relations.

31. January 15, 1937, Helsinki. Report from the Romanian Minister in Helsinki,

Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, on the

conversation with the Soviet Minister in Helsinki.

32. January 15, 1937, Washington. Report from the Romanian Minister in

Washington, Carol A. Davilla, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, regarding the situation in America.

33. January 15, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin,

Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs with reference

to Germany’s attitude towards the latest developments in Eastern and South-

eastern Europe.

34. January 15, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin,

Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the

policy of the German leaders aimed at increasing the “mistrust” between the

countries of the Little Entente or the Balkan Entente and France.

35. January 16, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning Hermann Göring’s

visit, the exchange of views with Mussolini and Count Galeazzo Ciano on the

Spanish question and on the English-Italian Agreement.

36. January 16, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the vote to prevent the recruitment of French volunteers among the

combatants in Spain.

37. January 17, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
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conversation between the President of the Council of Ministers and Mr. Milan

Hodža vis-à-vis the Little Entente.

38. January 17, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in

Budapest, Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to

Mussolini’s recent speech in Milan.

39. January 18, 1937, Oslo. Report from the Romanian Minister in Oslo, Dumitru

Iuraşcu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the

conversation with Mr. Giovani Amadori, his Italian counterpart.

40. January 18, 1937, Madrid. Report from the Romanian Minister in Madrid,

Ioan Th. Florescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the problems faced by Spain: the foreign interference, the German

and Italian volunteers in the nationalist army and the events in Valencia and

Barcelona.

41. January 19, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs pertaining to the

conversation with the President of the Council of Ministers about the events in

Spain and their consequences on Morocco.

42. January 19, 1937. The Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs,

Victor Bădulescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

concerning the audience with Mr. Edvard Beneš, the financing of arms imports

and current issues of international policy.

43. January 19, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the

conversation with the Turkish Ambassador about the French Government’s

attitude on the Sanjak question.

44. January 20, 1937, Rome. Romania’s Minister in Rome, Ion Lugoşianu, to the

Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, in connection to the Italian

foreign policy, the Anglo-Italian Agreement, the Spanish Civil War and

Hermann Göring’s visit to Rome.

45. January 20, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the conversation with the French Minister of Foreign Affairs on the

state of French-Turkish relations.

46. January 20, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the converging policies of Germany and Japan in the Far East.

47. January 20, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the

French project for a mutual assistance pact between France and the Little

Entente and the Bulgarian-Yugoslav Friendship Pact.

48. January 20, 1937, Belgrade. Telegram from the Chargé d’Affaires in Belgrade,

Krupenski, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the note submitted by

the Minister of France to the Ministry of Foreign Affairs asking for closer ties

between France and the countries of the Little Entente.
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49. January 20, 1937, Athens. Telegram from the Romanian Minister in Athens,

Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

the Bulgarian-Yugoslav Pact.

50. January 21, 1937, Ankara. Telegram from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, on

Hermann Göring’s visit to Rome.

51. January 21, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with

respect to the minutes of the foreign policy debate in the House of Commons

on January 19.

52. January 22, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with reference

to the possibility of concluding an agreement between Yugoslavia and Hungary,

as a consequence of the negotiations between Benito Mussolini and Hermann

Göring.

53. January 23, 1937, Tokyo. Report from the Romanian Minister in Tokyo,

George Stoicescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the proposals made by Japan’s Minister of Foreign Affairs, Hachiro

Arita, in relation to the foreign policy of Japan at the opening of the Diet.

54. January 23, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the German

problem and the scepticism as to the peaceful intentions of the Reich.

55. January 23, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs on the subject of

German-Czechoslovak relations.

56. January 24, 1937, Budapest. Report from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the discussion with 

Mr. Kálmán Kánya concerning a possible détente between Romania and Hungary.

57. January 25, 1937, Tirana. Report from the Romanian Minister in Tirana,

Nicolae E. Lahovari, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the Albanian

Government’s view on the Balkan Pact.

58. January 25, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs regarding

Romania’s attitude towards the Yugoslav-Bulgarian Friendship Pact.

59. January 25, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the speech of

the President of the Council of Ministers in Lyon.

60. January 25, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in

Belgrade, Victor Cădere, to the Ministry of Foreign Affairs regarding a

conversation with Prime Minister Giorgi Kiosseivanov.

61. January 27, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, in

connection with the Yugoslav Government’s position re the signing of the

Yugoslav-Bulgarian Pact.
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62. January 27, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs regarding Mr. Milan

Hodža’s statement on the radio.

63. January 27, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the political crisis in Japan.

64. January 27, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the discussion with the French Minister of State, Camille Chautemps,

vis-à-vis the Franco-Turkish conflict and the possibility of a Franco-German

agreement.

65. January 28, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, on

solving the Turkish dispute regarding the Sanjak of Alexandretta.

66. January 28, 1937, Ankara. Telegram from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

relating to the meeting between Galeazzo Ciano and Tevfik Rüştü Aras.

67. January 28, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

with reference to Mr. Milan Hodža’s speech on the radio.

68. January 28, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

reviewing the Yugoslav-Russian and the Yugoslav-German relations.

69. January 29, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in

Budapest, Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the Prime Minister Kálmán Darányi’s speech.

70. January 29, 1937, Bucharest. Report on the meeting of the Balkan Entente

Council in Ankara on November 3, 1936.

71. January 29, 1937, Sofia. Telegram from the Romanian Minister in Sofia,

George Crutzescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding a conversation with Prime Minister Georgi Kiosseivanov on

Bulgaria’s foreign policy.

72. January 30, 1937, Ankara. Telegram from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

concerning the Franco-Turkish dispute regarding the Sanjak of Alexandretta

the treaty of perpetual friendship between Yugoslavia and Bulgaria, the Italian-

British “gentlemen’s agreement”, Mr. Hermann Göring’s visit to Rome, the

meeting Tevfik Rüştü Aras – Galeazzo Ciano and the Romanian-Turkish

relations.

73. January 30, 1937, Geneva. The list of League of Nations committees where

Romania is represented.

74. January 30, 1937, Berlin. Telegram from the legation counselor of the

Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petala, to the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, examining the foreign policy issues present in Chancellor

Adolf Hitler’s speech on the same day.
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75. January 31, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding Adolf Hitler’s speech in the Reichstag on the occasion of the fourth

anniversary of the coming to power and the impression it made in France.

February

76. February 1, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the

conclusions from the conversation with Count Galeazzo Ciano.

77. February 2, 1937, Bucharest. Telegram from the Undersecretary of State in the

Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, to the Romanian Legation in

London regarding the implementation of the Anglo-Egyptian Treaty (August

1936) and the forthcoming conference in Montreux.

78. February 3, 1937, Moscow. Report from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

concerning the trial of the Anti-Soviet Trotskyist Center.

79. February 4, 1937, Bucharest. Report with regard to the relationship between

the Balkan Entente and Bulgaria.

80. February 4, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs discussing Kamil

Krofta’s and Edvard Beneš’ views on Adolf Hitler’s recent speech.

81. February 4, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to

the Hungarian Foreign Minister Kálmán Kánya’s views on the topic of a

possible nonaggression pact between Hungary and the Little Entente.

82. February 5, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in

Belgrade, Victor Cădere, to the Ministry of Foreign Affairs regarding Mr. Milan

Stojadinović’s exposé on Yugoslavia’s foreign policy.

83. February 5, 1937, Ankara. Telegram from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the meeting

with Secretary General Numan Menemencioğlu and the conversation about the

meeting between Galeazzo Ciano and Tefvik Rüştü Aras.

84. February 6, 1937, Bucharest. Report with reference to the negotiation leading

to the Bulgarian-Yugoslav Pact.

85. February 6, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the

meeting with Tefvik Rüştü Aras and the latter’s conversation with Galeazzo

Ciano.

86. February 6, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to a

conversation with Mr. Edvard Beneš at the dinner given for the heads of the

diplomatic missions in Czechoslovakia.

87. February 6, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs discussing

the significance of Adolf Hitler’s speech.
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88. February 6, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, in relation to Poland’s favourable stance towards the Serbo-

Bulgarian Friendship Pact.

89. February 9, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs relating to the conversation

between Galeazzo Ciano and Tevfik Rüştü Aras in Milan.

90. February 9, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the

Yugoslavian Minister’s concern vis-à-vis the Polish agitation against Czechoslovakia.

91. February 10, 1937, Bucharest. Report on the possible adhesion of Italy to the

Montreux Convention.

92. February 10, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs re Czechoslovakia’s

intention to conclude a nonaggression and friendship pact with Bulgaria.

93. February 10, 1937, Ankara. Telegram from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Ministry of Foreign Affairs conveying the content

of a conversation with Tevfik Rüştü Aras.

94. February 10, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in

Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the

visit of the Finnish Minister of Foreign Affairs.

95. February 11, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs regarding Mr. Kamil

Krofta’s statement on Czechoslovak intentions to conclude a pact with Bulgaria.

96. February 12, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the

colonial dimension of Adolf Hitler’s recent speech and its repercussions for

Anglo-French relations.

97. February 12, 1937, Lisbon. Telegram from the Secretary of the Romanian

Legation in Lisbon, Mihail Cămărăşescu, to the Ministry of Foreign Affairs

regarding Portugal’s attitude as a member of the Non-intervention Committee

in London.

98. February 12, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to the Romanian Legation in Prague with reference to the

aide mémoire presented by the Czechoslovak Chargé d’Affaires, Koreck,

dealing with the relations between the Little Entente and Hungary.

99. February 13, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs regarding a conversation

with the British Chargé d’Affaires about the situation in Czechoslovakia.

100. February 13, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the

Greek Minister’s audience with President Edvard Beneš.

101. February 15, 1937, Helsinki. Telegram from the Romanian Minister in

Helsinki, Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, on the outcome of Mr. Rudolf Holsti’s trip to Moscow.
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102. February 15, 1937, Athens. The provisional agenda of the Permanent Council

of the Balkan Entente.

103. February 15, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs in connection with the recent

changes in Italy’s policy towards the Balkans.

104. February 16, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in

Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs relating to a

conversation with Mr. Maxim Litvinov at the Turkish Embassy.

105. February 16, 1937, The Hague. Telegram from the Romanian Minister in The

Hague, Vespasian Pella, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the

impression left by Adolf Hitler’s statements on the Dutch official circles.

106. February 16, 1937, The Hague. Telegram from the Romanian Minister in The

Hague, Vespasian Pella, to the Ministry of Foreign Affairs discussing

speculations in the foreign press that the Romanian Government intends to

demand the recall of the German and Italian ministers in Bucharest.

107. February 17, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to Romanian Legation in Moscow regarding Jan Šeba’s

book, the visit to Warsaw and the Bulgarian-Yugoslav Pact.

108. February 17, 1937, Athens. Minute of the Permanent Council of the Balkan

Entente.

109. February 17, 1937, Bucharest. Telegram from the President of the Council of

Ministers, Gheorghe Tătărescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, on the hostility generated by the participation of ministers Ugo

Sola and Wilhelm Fabricius at the funeral of legionnaires Moţa and Marin.

110. February 17, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in

Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to

an article in “Isvestia” about the rumor that the Italian and German ministers

in Bucharest will be recalled.

111. February 17, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin,

Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

on the audience with Foreign Minister Konstantin von Neurath.

112. February 17, 1937, Rome. Telegram from the Minister of Romania in Rome,

Ion Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

concerning the audience with Mr. Galeazzo Ciano concerning the issue of Ugo

Sola, the Italian Minister in Bucharest.

113. February 17, 1937, Bucharest. Telegram from Gheorghe Paraschivescu from

the Department of Administrative and Consular Affairs of the Ministry of

Foreign Affairs to the Romanian legations in Ankara, Belgrade, Bern, Brussels,

Budapest, Copenhagen, The Hague, London, Moscow, Oslo, Paris, Prague,

Sofia, Stockholm, Warsaw, Washington with respect to the incident caused by

the participation of the German and Italian ministers at the funeral of

legionnaires Moţa and Marin and the its consequences. 

114. February 17, 1937, Bucharest. Telegram from the President of the Council of

Ministers, Gheorghe Tătărescu, to the Romanian Legation in Lisbon, on
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Mr. Armand Călinescu’s question at the meeting of the Chamber of Deputies

on February 16, 1937.

115. February 17, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in

Warsaw, Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs

vis-à-vis the Serbo-Bulgarian Friendship Pact.

116. February 18, 1937, Athens. Minute of the Permanent Council of the Balkan

Entente on the Friendship Pact between Yugoslavia and Bulgaria, the military

relations between the four countries of the Balkan Entente, the Spanish Civil

War, the general international situation, the decisions of the Bled Conference,

Bulgaria’s rearmament and the Balkan Conference.

117. February 18, 1937, Riga. Report of the Romanian Minister in Riga, Vasile

Stoica, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, on Finnish Foreign

Minister Rudolf Holsti’s visit to Moscow.

118. February 18, 1937, Athens. Telegram from the President of the Council of

Ministers, Gheorghe Tătărescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, regarding the questions in the House and the Senate on the issue of

the ministers who attended the religious services of the legionnaires killed in

Spain.

119. February 18, 1937, Lisbon. Telegram from the Secretary of the Romanian

Legation in Lisbon, Mihail Cămărăşescu, to the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, on presenting a protest of the Romanian Government at the

audience with the Minister of Foreign Affairs regarding the participation of the

Chargé d’Affaires of Portugal at an internal political manifestation.

120. February 19, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in

Budapest, Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the

confidential meeting with Count István Bethlen.

121. February 20, 1937, Vienna. Telegram from the Romanian Minister in Vienna,

Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the media

campaign and Chancellor Kurt Schuschnigg’s speech on the restoration of the

Habsburgs.

122. February 20, 1937, Rome. Report from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the

domestic politics, the economic and financial situation and Italy’s foreign

policy between January 20 and February 20 this year.

123. February 24, 1937, Bucharest. Compte rendu of the conversation between the

Undersecretary of State of the Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu,

and the Soviet Minister in Bucharest, Mikhail Semyonovich Ostrovsky

regarding the composition of the Romanian delegation at the festivities of the

King’s coronation in England and the conference of the Balkan Entente in

Athens.

124. February 24, 1937, Warsaw. Telegram of the counselor of the Romanian

Legation in Warsaw, Constantin Hiott, to the Ministry of Foreign Affairs

regarding General Hermann Göring’s visit.

125. February 25, 1937, Vienna. Telegram from the Romanian Minister in Vienna,

Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
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discussions of the German Minister of Foreign Affairs with Chancellor Kurt

Schuschnigg and Foreign Minister Guido Schmidt.

126. February 25, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in

Moscow, Edmond Ciuntu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

in connection with the meeting with Mr. Maxim Litvinov.

127. February 25, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in

Belgrade, Victor Cădere, to the Ministry of Foreign Affairs relating to a

conversation with the British Minister in Yugoslavia.

128. February 26, 1937, London. Telegram from Lancelot Oliphant, deputy

undersecretary in the Foreign Office, to the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, on the forthcoming Conference of Montreux and the

capitulations regime.

129. February 26, 1937, Riga. Report of the Romanian Minister in Riga, Vasile

Stoica, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, on Marshal

Aleksandr Egorov’s visit to Kaunas and Riga.

130. February 26, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to the Romanian Minister in Moscow, Edmond Ciuntu, with

reference to a possible written reaffirmation of the alliance with Poland.

131. February 27, 1937, Vienna. Report from the Romanian Minister in Vienna,

Alexandru Gurănescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

on Mr. Konstantin von Neurath’s visit.

132. February 27, 1937, Bucharest. Report from the Political Affairs Department

of the Ministry of Foreign Affairs to the Romanian legations in Athens, Ankara,

Belgrade, Berlin, London, Paris, Sofia, concerning Italy’s foreign policy.

133. February 27, 1937, The Hague. Report from the Romanian Minister in the

Hague, Vespasian Pella, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the attitude of the Dutch political parties’ stance towards Chancellor

Adolf Hitler’s statement.

134. February 27, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in

Moscow, Edmond Ciuntu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

pertaining to the upcoming meeting with Mr. Maxim Litvinov on March 1.

March

135. March 1, 1937, Vienna. Report from the Romanian Minister in Vienna,

Alexandru Gurănescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

discussing Austria’s domestic and foreign policy in the second half of February

1937.

136. March 1, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

containing the reply of the Great Britain Foreign Office to the memorandum of

February 16, 1937, whereby the Romanian Minister in London expressed the

wish of the Romanian Government that the Government of Great Britain make

use of its good offices so that the Egyptian Government will invite Romania to

the upcoming conference in Montreux regarding the capitulations.
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137. March 1, 1937, Athens. Telegram from the Romanian Minister Romania in

Athens, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the

conversation with Nikolaos Mavrudis, the Secretary General of the Ministry of

Foreign Affairs of Greece, about the Greek-Bulgarian relations.

138. March 1, 1937, Moscow. Telegram of the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with

reference to a conversation with Maxim Litvinov, People’s Commissar for

Foreign Affairs, about Moskow’s suspicion towards Poland.

139. March 2, 1937, Bucharest. Compte rendu of the conversation between the

Undersecretary of State in the Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu,

and the Soviet Minister in Bucharest, Mikhail Semyonovich Ostrovsky, about

the final statement of the Conference in Athens of the Balkan Entente, the

Treaty between Romania and Poland and the attitude of the Romanian press

towards the Soviet Union.

140. March 2, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the

conversation with Ernst Eisenlohr, the German Minister in Prague, about the

latter’s audience with Milan Hodža, the Prime Minister of Czechoslovakia, on

the topic of the German minority in Czechoslovakia.

141. March 3, 1937, Ankara. Extract from the report of the Romanian Minister in

Ankara, Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, regarding Turkey’s domestic and foreign policy in February 1937.

142. March 3, 1937, Berlin. Report from the press attaché to the Romanian

Legation in Berlin, Petre Ilcuş, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, on the visit of the German Minister of Foreign Affairs, Konstantin

von Neurath, in Vienna and the Austro-German relations.

143. March 4, 1937, Warsaw. Letter from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, regarding the conversation with Mr. Tadeusz Kobylanski, political

director of the Polish Ministry of Foreign Affairs, about the Romanian-Polish

relations and the attempts of the Polish Government to mediate an

improvement of the relations between Romania on the one hand and Hungary

and Bulgaria on the other.

144. March 5, 1937, Brussels. Report from the Romanian Minister in Brussels,

Radu T. Djuvara, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the conversation with Mr. Evguéni Roubinine, the Soviet Minister in

Brussels, about the threat of a German attack in the West.

145. March 6, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with

reference to the speech in front of the House by Milan Stojadinović, Prime

Minister and Minister of Foreign Affairs of Yugoslavia, on Yugoslavia’s foreign

policy.

146. March 9, 1937, Ankara. Telegram from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

concerning a conversation with Numan Menemencioğlu, Secretary General of
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the Ministry of Foreign Affairs of Turkey, about the reserves of the German

Government towards the Montreux Straits Convention. 

147. March 10, 1937, Bern. Report of the Romanian Minister in Bern, Constantin

Antoniade, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about the

interpellations in the Swiss Parliament and the articles published in the Swiss

press following the statements made by the German Chancellor Adolf Hitler on

the neutrality of Switzerland.

148. March 11, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with regard

to the conversation with Mr. Ivo Andrić, Deputy Secretary of State in the

Ministry of Foreign Affairs of Yugoslavia, about the Yugoslav Government’s

decision to begin negotiations with Rome in order to solve the disputes between

Italy and Yugoslavia and to normalize the bilateral relations.

149. March 12, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the participation of Hejaz to the signing of the West Asian Pact and

the possibility of Egypt joining the Pact.

150. March 13, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the conversation with

Galeazzo Ciano, Minister of Foreign Affairs of Italy, about the restoration of

the Habsburgs in Austria.

151. March 13, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs in relation to the Italian response

to the British notes of November 4 and 16, 1936 related to a new Locarno Pact.

152. March 16, 1937, Belgrade. Excerpt from the report of the Romanian Minister

in Belgrade, Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

concerning the foreign policy of Yugoslavia in February.

153. March 16, 1937, Copenhagen. Report from the Romanian Minister in

Copenhagen, G. Assan, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

on the speeches of the Prime Minister of Denmark, August Marinus Thorvald,

in Lund and Stockholm, Sweden.

154. March 16, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs on the key aspects of the Italian

response to the British notes of November 4 and 16, 1936 related to a new

Locarno Pact. 

155. March 16, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin,

Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the note submitted on March 12, 1937 by Konstantin von Neurath, the

German Minister of Foreign Affairs, to the British Ambassador in Berlin about

the project for a new Locarno.

156. March 18, 1937, Athens. Report from the Romanian Minister in Athens, Eugen

Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, in relation to the

conversation with Nikolaos Mavrudis, the Secretary General of the Ministry of

Foreign Affairs of Greece, about the state of the Greek-Italian relations.
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157. March 19, 1937, Berlin. Report from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

discussing the fact that in February 1937 Italy had reportedly proposed a

military alliance to Germany and Berlin declined the offer.

158. March 19, 1937, Brussels. Telegram from the Romanian Minister in Brussels,

Radu T. Djuvara, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the conversation

with Mr. Paul-Henri Spaak, the Belgian Minister of Foreign Affairs, about the

issue of Belgium’s security.

159. March 20, 1937, Rome. Extract from the report of the Romanian Minister in

Rome, Ion Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, re

the Italian foreign policy between February 20 and March 20, 1937.

160. March 20, 1937, Budapest. Report from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

the visit of Kurt Schuschnigg, Chancellor of Austria, to Budapest between

March 18 and 19, 1937.

161. March 20, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the fact that

London was surprised to discover that the rearmament of England had

produced the greatest response especially in Italy.

162. March 22, 1937, London. Report from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, vis-à-vis

the British policy towards a possible continental conflict started in Central

Europe.

163. March 23, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs conveying the content

of a conversation between Mr. Albert François Lebrun, President of the French

Republic, and Rickard Johannes Sandler, the Swedish Minister of Foreign

Affairs, about the foreign policy of the Nordic countries.

164. March 23, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the statement

made by Mr. Ivo Andrić, Acting Secretary of State in the Ministry of Foreign

Affairs of Yugoslavia, vis-à-vis the arrival of the Minister of Foreign Affairs of

Italy, Galeazzo Ciano, in Belgrade between March 25 and 26, 1937 and the

signing of the new Italian-Yugoslav pact, which will contain five articles.

165. March 24, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the

conversation with Štefan Osuský, the Czechoslovak Minister in Paris, about the

impressions left in Prague by the diplomatic negotiations between Italy and

Yugoslavia and also about the Czechoslovak-Polish relations and Germany’s

attitude towards Czechoslovakia.

166. March 24, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs about the views of the

French Ministry of Foreign Affairs on the Yugoslav-Italian talks.

167. March 24, 1937, The Hague. Telegram from the Romanian Minister in The

Hague, Vespasian Pella, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
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regarding the conversation with Jonkheer Andries Cornelis Dirk de Graeff, the

Minister for Foreign Affairs of the Netherlands, about the participation of an

Abyssinian delegation to the Extraordinary Assembly of the League of Nations

in May 1937, a participation that could cause an Italian reaction and economic

damages for the states that would have to follow, as in September 1936, the lead

of England and France.

168. March 25, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin,

Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the audience with Hermann Göring on March 20, 1937 during which

Göring reaffirmed the basis of the German policy towards Romania: protection

in exchange for rigorous neutrality.

169. March 25, 1937, Oslo. Telegram from the Romanian Minister in Oslo, Dimitrie

Juraşcu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with reference to

the statements made by Thorvald August Marinus Stauning, the Prime Minister

of Denmark, in Oslo about the economic and foreign policy of Denmark and

the Scandinavian countries.

170. March 25, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, concerning

the speech of Milan Stojadinović, the Prime Minister and Minister of Foreign

Affairs of Yugoslavia, in front of the Senate, when discussing the budget of the

Ministry of Foreign Affairs and in response to the opposition’s interpellations

on Yugoslavia’s foreign policy.

171. March 25, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning his conversation with

Yugoslavia’s Chargé d’Affaires in Rome about the new Italo-Yugoslav agreements.

172. March 26, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

explaining the views of the Turkish official circles and of the Greek Minister

in Ankara about the visit to Belgrade of the Italian Minister of Foreign Affairs,

Galeazzo Ciano, and the signing of the Italo-Yugoslav Political Agreement.

173. March 26, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Ministry of Foreign Affairs on the signing in Belgrade of

the political and commercial agreements and three annexed protocols by Milan

Stojadinović, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Yugoslavia,

and Galeazzo Ciano, the Italian Minister of Foreign Affairs.

174. March 27, 1937, Vienna. Report from the Romanian Minister in Vienna,

Alexandru Gurănescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

relating to the visit of the Austrian Chancellor, Kurt Schuschnigg, to Budapest

on March 18, 1937.

175. March 27, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs in connection with the rumour

spread among the Italian political circles that during the session of the Little

Entente Council in Belgrade, Milan Stojadinović, Yugoslavia’s Prime Minister

and Minister of Foreign Affairs, will update the allied ministers on the subject

of the agreements with Hungary.
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176. March 27, 1937, Athens. Telegram from the Romanian Minister in Athens,

Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs as regards his conversation

with Nikolaos Mavrudis, Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs

of Greece, about the agreements between Italy and Yugoslavia.

177. March 29, 1937, Sofia. Report from the Romanian Minister in Sofia, Radu

Crutzescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, showing that

the Romanian diplomat never expressed his faith – as reflected in the report

no. 353-3/937 of the Romanian Legation in Ankara – that the Bulgarian

Government would sincerely desire to reach an agreement with Romania and

Greece.

178. March 30, 1937, Ankara. Excerpt from the report of the Romanian Minister

in Ankara, Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, on Turkey’s foreign policy, the visit of the Romanian Minister of

Foreign Affairs in Ankara, the status of Hatay Province and the conversation

with Tevfik Rüştü Aras, the Turkish Minister of Foreign Affairs, about the

signing of the Italo-Yugoslav Political Agreement.

179. March 31, 1937, Riga. Report from the Romanian Minister in Riga, Vasile

Stoica, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, discussing the fact

that an Estonian and two Latvians were appointed delegates in France and the

UK by the Non-intervention Committee in London, and that it would have

been useful if Romania acted so that several officers and Romanian officials be

appointed in the commission responsible for applying nonintervention

measures in Spain.

180. March 31, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs reporting the interpretation given

to the Italo-Yugoslav agreements by Galeazzo Ciano’s closest collaborator and

one of the authors of the signed documents.

181. March 31, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding his conversation with

Galeazzo Ciano, the Italian Minister of Foreign Affairs, about the Italian-Yugoslav

Agreement, Italy’s relations with Romania, the need for an understanding between

Romania and Hungary and the French proposals for mutual assistance for the

states of the Little Entente.

April

182. April 1, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding his conversation

with Mikhail Semyonovich Ostrovsky, the Soviet Minister in Bucharest, about

the attitude of the Romanian press towards the Soviet Union and the impact of

Foreign Minister Victor Antonescu’s recent speech in the Chamber of Deputies.

183. April 1, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs, discussing the

rumours launched by the “Pat” and the “Ate” news agencies, the former

concerning the possible recognition of Bessarabia as part of Romania, the latter
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concerning the accession of the Little Entente to a new collective security pact

in Central Europe.

184. April 2, 1937, Belgrade. Compte rendu of the conversations in Belgrade during

the Conference of the Permanent Council of the Little Entente between Milan

Stojadinović, the Yugoslav Prime Minister and Minister of Foreign Affairs,

Kamil Krofta, Minister of Foreign Affairs of Czechoslovakia, and Victor

Antonescu, the Romanian Minister of Foreign Affairs, on the topics of Spain,

Locarno, the Czechoslovak-German relations, Bulgaria, the recognition of the

Italian Empire in Abyssinia and the Italo-Yugoslav Pact.

185. April 3, 1937, Berlin. Report from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

analyzing the foreign policy of the Reich throughout March, 1937.

186. April 3, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the conversation

with the Minister of Czechoslovakia in Budapest, who stated that Germany

had made proposals to Czechoslovakia in order to reach an agreement.

187. April 3, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the

extremely positive reaction of the Polish political circles and public opinion

towards the Italo-Yugoslav Pact.

188. April 3, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding his conversation

with Maxim Litvinov, People’s Commissar of Foreign Affairs of the USSR,

about the current issues in international politics.

189. April 5, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs, explaining the

Polish circles’ concerns with the threat of a German-Russian rapprochement

and that a change in Poland’s attitude towards the Little Entente might ensue.

190. April 5, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the key

points of the results of the Belgrade Conference, which have drawn the

attention of the German political circles.

191. April 6, 1937, Bucharest. Telegram from the Ministry of Foreign Affairs to

the Romanian Legation in London, asking Vasile Grigorcea, the Romanian

Minister in London, to communicate to the British Government the wish of

the Romanian Government that Romania be granted a judge seat in the mixed

tribunals and the request to intervene with the Government of Egypt in this

regard and to submit and support Romania’s application for participation at

the Montreux Conference.

192. April 6, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding his conversation

with Mr. Robert Coulondre, Ambassador of France in Moscow, who said,

among other things, that Maxim Litvinov, People’s Commissar of Foreign

Affairs of the USSR, said he had reliable information that Romania has

proposed in Rome a pact inspired by the Italian-Yugoslav Pact.
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193. April 7, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to the Romanian Legation in London, through which Vasile

Grigorcea, the Romanian Minister in London, is asked to notify the Ministry

of Foreign Affairs of Great Britain that he did not make a proposal to conclude

a Black Sea Pact to Tevfik Rüştü Aras, Turkey’s Minister of Foreign Affairs,

during the visit to Ankara.

194. April 7, 1937, Belgrade. Telegram from the Minister of Romania in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with

respect to a conversation with Edvard Beneš, the President of Czechoslovakia,

about the broadening of the Little Entente Pact and the Italian-Yugoslav Pact.

195. April 7, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding his

conversation with the German Ambassador in Rome about Czechoslovakia,

Austria, the Italian-Yugoslav Pact and the war in Spain.

196. April 7, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, concerning

a meeting with Kamil Krofta, Czechoslovakia’s Minister of Foreign Affairs,

who confirmed and emphasized the words of Edvard Beneš, President of

Czechoslovakia.

197. April 8, 1937, Belgrade. Report of the Romanian Minister in Belgrade, Victor

Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the

declaration of protest of the united Serbian opposition against the foreign policy

of the Yugoslav Government.

198. April 8, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference

to the conversations with Britain’s Ambassador to Warsaw and with Jan

Szembek, Undersecretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of Poland,

about the rumours of a German-Russian rapprochement.

199. April 9, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to the Romanian legations in London, Paris, Rome, Berlin,

Moscow and Warsaw regarding the most important issues discussed at the

meeting of the Permanent Council of the Little Entente in Belgrade: the Italian-

Yugoslav Pact, the project of the mutual assistance treaty between France and

the Little Entente, the German-Czechoslovak relations, the arming of Hungary

and the recognition of Italy’s annexation of Ethiopia.

200. April 9, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to the Romanian Minister in Moscow, Edmond Ciuntu,

asking the latter to inform Maxim Litvinov, People’s Commissar of Foreign

Affairs of the USSR, that it is false that Romania proposed a pact in Rome

inspired by the Italian-Yugoslav Pact.

201. April 9, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London, Vasile

Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the

verbal communication made to Robert Vansittart, Permanent Undersecretary of

the Foreign Office of Great Britain, who replied that he was not informed about

a special initiative of Romania to conclude a Black Sea Pact.
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202. April 10, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to the Romanian Minister in Paris, Constantin Cesianu,

asking him to inform the French Government about the request made by

Turkey’s Minister in Bucharest, who conveyed his government’s request that

the Romanian Government, in addition to the French Government, supports

Turkey’s counter-proposal in the issue of Alexandretta Sanjak.

203. April 10, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with

respect to his conversation with Mikhail Semyonovich Ostrovsky, the Soviet

Minister in Bucharest, about Romania’s attempts to conclude a nonaggression

pact between Romania and the Soviet Union.

204. April 11, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

discussing the fact that the Ministry of Foreign Affairs of the Great Britain

considers the increase of the number of judges in courts ventures in Egypt and

the appointment of a Romanian judge likely, and is willing to support

Romania’s application through a friendly approach, provided that this be

addressed directly to the Egyptian Government.

205. April 11, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding his conversation with Maxim Litvinov, People’s Commissar of

Foreign Affairs of the USSR, about Romania’s relations with Hungary and the

Little Entente’s and about the Italian-Yugoslav Pact.

206. April 12, 1937, Bern. Report from the Romanian Chargé d’Affaires in Berne,

Auguste Vichy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

the attention given by the political circles and the Swiss media to the Italian-

Yugoslav Pact, the Conference of the Permanent Council of the Little Entente

and the visit of the President of Czechoslovakia, Edvard Beneš, in Belgrade.

207. April 12, 1937, Athens. Report from the Romanian Minister in Athens, Eugen

Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with respect to

the impression left in Greece by the conclusion of the Italian-Yugoslav Pact

and about the attitude of Great Britain, Italy, Germany and France towards

Greece.

208. April 13, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding his

conversation with the Italian Minister of Foreign Affairs, Galeazzo Ciano, with

respect to the basic principles of a possible Italo-Romanian Political

Agreement.

209. April 13, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the fact that the

speech of Anthony Eden, the British Minister of Foreign Affairs, on April 12,

1937 contains a highly significant passage about the Little Entente.

210. April 13, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

his conversation with Ismet Inönü, Turkey’s Prime Minister, about the visit of
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the Romanian Minister of Foreign Affairs to Ankara and Turkey’s relations

with France.

211. April 14, 1937, Belgrade. Excerpt from the report of the Romanian Minister

in Belgrade, Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, analyzing Yugoslavia’s foreign policy in March, 1937.

212. April 14, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to the Romanian Minister in Paris, Constantin Cesianu, and

the Romanian Minister in London, Vasile Grigorcea, about the fact that if

Italy’s intentions to strengthen its relations with Romania will take a precise

form and a text will be negotiated as a consequence, the French and British

governments will be informed, since the Romanian Minister of Foreign Affairs

desires above all that Romania’s policy towards Italy is compatible with the

policy towards France and Great Britain.

213. April 14, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the invitation on

April 12, 1937 made by Turkey’s Ambassador to the Italian Minister of Foreign

Affairs, Galeazzo Ciano, for a visit in the second half of November, a period

approved due to the busy schedule of the two ministers of foreign affairs,

Turkish and Italian.

214. April 14, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the conversation

with Tevfik Rüştü Aras, Turkey’s Minister of Foreign Affairs, about Turkey’s

relations with Italy.

215. April 14, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, regarding his conversation with Józef Beck, the Polish Minister of

Foreign Affairs, about the exchange of views which the latter had in Cannes

with several French Government members, with Anthony Eden, the British

Minister of Foreign Affairs, and with various British personalities, and about

his intention to return the visit of the Romanian Minister of Foreign Affairs.

216. April 15, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

the visit to Belgrade of the Czechoslovak President, Edvard Beneš, and

Germany and Italy’s attitude towards the event and the issue of widening the

Little Entente Pact.

217. April 15, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the trip to Brussels

of the German Minister of the Economy, Hjalmar Horace Greeley Schacht.

218. April 16, 1937, Brussels. Telegram from the Romanian Minister in Brussels,

Radu T. Djuvara, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the trip to

Brussels of the German Minister of Economy, Hjalmar Horace Greeley Schacht,

and the problems addressed by him.

219. April 16, 1937, Bucharest. Telegram from George Paraschivescu, from the

Administrative and Consular Affairs Department of the Ministry of Foreign
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Affairs, to the Romanian Minister in London, Vasile Grigorcea, calling for a

new démarche to the British Government, recalling the assurances given and

insisting on the serious consequences, for the relations between Romania and

Egypt, of a possible decision of the Egyptian Government to grant equal

treatment exclusively to Capitulatory Powers.

220. April 17, 1937, Bucharest. Telegram from George Paraschivescu, from the

Administrative and Consular Affairs Department of the Ministry of Foreign

Affairs, to the Romanian Legation in Geneva, to the Romanian Ambassador in

The Hague, Vespasian Pella, Romania’s representative at the Conference in

Montreux, conveying the fact that the Romanian Government cannot accept

that Romania, having had all the advantages of the capitulations regime, be

treated by the Egyptian Government like the countries that have not benefited

or have done so only partially from this regime. This and the fact that the

Egyptian Government’s attitude will be regarded as unfriendly, must be made

clear both to the Egyptian delegation and to the friendly delegations at the

Montreux Conference.

221. April 17, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

concerning his conversation with Anthony Eden, the British Minister of

Foreign Affairs, about Italy’s desire to strengthen the ties with Romania, the

Conference in Belgrade of the Permanent Council of the Little Entente and

about the Spanish Civil War.

222. April 17, 1937, Rome. Report from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with reference

to Italy’s foreign policy between March 20 and April 17, 1937.

223. April 17, 1937, Riga. Telegram from the Romanian Minister in Riga, Vasile

Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the fact that the news about

the signing of a military alliance between Lithuania and the Soviet Union,

during the visit of Marshall Aleksandr Egorov, Soviet Chief of Staff, to Kovno,

and the claim that Soviet officers and engineers would build fortifications in

Lithuania, which would be transformed into a center of operations against

Poland and Germany, are false.

224. April 17, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, replying

that the instructions given by Nicolae Titulescu, Romania’s Minister of Foreign

Affairs in 1935, were precise: Romania is willing to join a mutual assurance

pact with Germany if it would guarantee the territorial integrity of Romania and

that of its allies.

225. Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

to the Romanian Minister in Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, requiring him

to submit the text of the encoded telegram no. 4 361 of July 1935 and the text

of all instructions given by Nicolae Titulescu in that matter.

226. April 17, 1937, Athens. Telegram from the Romanian Minister in Athens,

Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs regarding his conversation

with Nikolaos Mavrudis, Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs
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of Greece, about the fact that no proposal or suggestion was made to the Greek

Government concerning a Mediterranean Agreement between Italy,

Yugoslavia, Turkey and Greece.

227. April 17, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, referring

to an article published in “Pravda”, which ironically presents Belgrade as a

diplomatic Mecca, criticizes again the Italian-Yugoslav Pact, acknowledges

Tevfik Rüştü Aras’, the Turkish Minister of Foreign Affairs, contribution to the

conclusion of both this pact and the Bulgarian-Yugoslav Pact, and announces

that the Turkish Ministry of Foreign Affairs is preparing a Mediterranean pact

between Italy, Yugoslavia, Turkey and Greece, a project discussed in Belgrade.

228. April 18, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

Britain’s attitude towards Turkey, Greece and Yugoslavia’s diplomacy.

229. April 18, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, conveying

the content of a conversation with Milan Stojadinović, Prime Minister and

Minister of Foreign Affairs of Yugoslavia, on the following topics: the Little

Entente; the Balkan Entente; the Italian-Yugoslav Pact and the dissatisfaction

of the French Government in this regard; the excellent relations between

Romania and Yugoslavia.

230. April 18, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding his exchange of views with Yvon Delbos, the French Minister of

Foreign Affairs, who stated that an Italian-Romanian Pact was welcomed,

provided, however, that it was not directed against anyone, and he criticized the

unexpected initiatives of Milan Stojadinović, Prime Minister and Minister of

Foreign Affairs of Yugoslavia, regarding the Italian-Yugoslav Pact.

231. April 19, 1937, Berlin. Report from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

concerning deputy Atta Constantinescu’s visit to Berlin and the latter’s meeting

with Hermann Göring.

232. April 19, 1937, Budapest. Report from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

the Hungarian-German relations.

233. April 20, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with respect to the

conversations with Yvon Delbos, the French Minister of Foreign Affairs, and

with Eduard Daladier, the French Minister of War, about a possible change in

the Soviet foreign policy to a pro-German stance.

234. April 20, 1937, Budapest. Report from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

the speech of Kálmán Darányi, Hungary’s Prime Minister, in Szeged,

concerning economic and social issues, foreign policy, the question of the far-

right movements and the Jewish question.
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235. April 20, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin,

Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, conveying the text of the telegram no. 43,161 received from

Nicolae Titulescu, on July 27, 1935, which reports, among others, that: “if we

could possibly conclude a mutual assurance pact with the Soviets, we would

be willing to conclude a similar pact with Germany, provided that in turn it

would guarantee our territorial integrity and the territorial integrity of our allied

countries”.

236. April 20, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

reporting that Great Britain’s Ministry of Foreign Affairs gave verbal

assurances that Romania’s right to an equal treatment with the Capitulatory

Powers will be respected by Egypt.

237. April 22, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the

conversations between Milan Hodža, Czechoslovakia’s Prime Minister, and

Kurt Schuschnigg, Chancellor of Austria, and the conversation with Milan

Hodža about his visit to Bucharest, the common maneuvers of the Little

Entente and the relations between Czechoslovakia and Germany.

238. April 23, 1937, Washington. Report from the press adviser of the Romanian

Legation in Washington, Jacob Rosenthal, to the Director of Press and

Information from the Ministry of Foreign Affairs regarding the press dispatches

sent to Washington: two from Warsaw, on the day of the arrival of the Polish

Minister of Foreign Affairs, Józef Beck, in Bucharest, depicting opinions of

the political circles in Poland about the purpose of this visit and about the

policy that Romania and Poland will adopt; one from Bucharest, which states

that Beck will discuss the issue of the relations between Romania and Russia

in Bucharest, and the second from Italy, stating that Benito Mussolini, Italy’s

Prime Minister, having secured Yugoslavia’s collaboration, seeks to obtain

Romania’s cooperation regarding the bloc that would eventually include: Italy,

Austria, Hungary, Albania and Yugoslavia.

239. April 23, 1937, Riga. Report from the Romanian Minister in Riga, Vasile

Stoica, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the visit

of Mr. Wilhelms Munters, Latvia’s Minister of Foreign Affairs, to Finland,

between April 12 and 16, 1937.

240. April 23, 1937, Riga. Report from the Romanian Minister in Riga, Vasile Stoica,

to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with reference to his

conversation with Mr. Wilhelms Munters, Latvia’s Minister of Foreign Affairs,

about the meetings he had with Rudolf Holsti, Finland’s Minister of Foreign

Affairs, in Helsinki, between April 12 and 16, 1937, during which they discussed

the Finno-Soviet relations, Latvia’s foreign relations, and generally the relations

between the Baltic Entente countries and the Scandinavian countries.

241. April 23, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs regarding his

conversation with Mr. Zdeněk Fierlinger, about the Italian Government’s
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attitude towards Austria, Hungary and the Little Entente, but also about a series

of different European issues.

242. April 25, 1937, Bucharest. Compte rendu of the conversation between the Cabinet

and Cipher Chief of the Ministry of Foreign Affairs, Victor Rădulescu Pogoneanu,

and the Legation Counselor of the Polish Legation in Bucharest, A. Poninski, 

the Ministerial Adviser S. Vetulani and the Deputy Military Attaché, Captain 

T. Zimnal, about the rumours concerning a Russian-German rapprochement, 

the Franco-Russian alliance, Czechoslovakia, the Soviet, German and Italian armies,

the issue of building a bridge or a ferryboat service on the Danube to Bulgaria.

243. April 26, 1937, London. Report from the Romanian Minister in London, Vasile

Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, concerning

the visit of Eduard Daladier, the French Minister of War, to England. 

244. April 26, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, reporting, among

others, that the visit of Poland’s Minister of Foreign Affairs Józef Beck, to

Romania did not cause a noteworthy reaction among the political circles.

French leading circles recognize the legitimacy of a policy of balance, Romania

being caught between the Soviet threat, on the one hand, and Germany’s

expansion towards Southeastern Europe, on the other.

245. April 27, 1937, Berlin. Report from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

discussing several topics of interest in German foreign policy: Germany and the

Little Entente, Germany and Czechoslovakia, Germany’s relations with Hungary,

Italy, Poland, Austria, the Soviet Union, the visit of Hjalmar Horace Greeley

Schacht to Brussels, and the relations between Germany and the Holy See.

246. April 27, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

which reports, among others, the one hour conversation between Turkey’s

President, Mustafa Kemal Atatürk, and the Soviet Ambassador to Ankara, Lev

Mikhailovici Karakhan (Karakhanian), on April 23, 1937, who presented his

letters of recall. The Turkish President assured him that the strong Turkish

friendship towards the Soviets remains one of the foundations of the Turkish

foreign policy.

247. April 27, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding a conversation with Tevfik Rüştü Aras, the Minister of Foreign

Affairs, about the opinion of the Turkish official with regard to the issues

discussed in Belgrade and Sofia.

248. April 27, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding his conversation with Ismet Inönü, Turkey’s Prime Minister, about

the views of the Turkish official concerning the issues discussed in Belgrade.

249. April 27, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to the Romanian Legations in London, Paris, Berlin, Rome,

Prague, Belgrade, Athens, Ankara and Moscow regarding the visit of the Polish
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Minister of Foreign Affairs, Józef Beck, in Bucharest which had, first and

foremost, a ceremonial character, and the two officials agreed, during the talks,

that it was not the place to alter the structure of the Polish-Romanian alliance,

which is directed against nobody.

250. April 27, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs regarding his

conversation with the new Minister of Great Britain in Prague, who presented

his government’s policy towards Czechoslovakia.

251. April 28, 1937, Vienna. Telegram from the Romanian Minister in Vienna,

Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, which reports, among

other things, that at the Venice Conference, considered as a development of

the German policy in Austria, due to the Mussolini’s attitude who allowed no

reply, the Austrian Chancellor, Kurt Schuschnigg, and the Austrian Minister

of Foreign Affairs, Guido Schmidt, simply took note of the decisions made

earlier in Berlin and Rome.

252. April 28, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs regarding his

conversation with Milan Hodža, the Prime Minister of Czechoslovakia, about

the results of the meeting in Venice. The Czechoslovak Premier kindly asked

that the President of the Council of Ministers of Romania, Gheorghe Tătărescu,

be announced that he will meet, as established, the Austrian Foreign Minister,

Guido Schmidt, in London, and he will take advantage of his visit to London

to find out whether Britain and France are indeed interested in the

independence of the countries in Central Europe and the role they can play in

the European politics.

253. April 29, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding his conversation with Mr. Zdeněk Fierlinger, Political Director at the

Office of the Prime Minister of Czechoslovakia, Milan Hodža, about the plan

of the Czechoslovak Prime Minister for a Danubian bloc, which is

unachievable for the moment, and about the fact that Italy and Hungary would

be willing to reach an agreement with Romania.

254. April 29, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the fact that Kálmán

Kánya, Hungary’s Minister of Foreign Affairs, declared to Yugoslavia’s

Minister in Budapest that he had decided to denounce the military clauses of

the Treaty of Trianon, and that Hungary was supported in its quest for equal

rights by Germany, Italy, Austria, Poland and England.

255. April 29, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin,

Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the fact

that Germany’s Minister of Foreign Affairs, Konstantin von Neurath, denies

any Italian-German mediation initiative in Spain.

256. April 29, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the talks in Venice,

which represent an alignment of the Italian diplomacy to the German objectives
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and that the Austro-German reconciliation policy seems to imply a virtual

sacrifice of Austria by Italy.

257. April 29, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris, Constantin

Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning his conversation with

Yvon Delbos, the French Minister of Foreign Affairs, about the meaning and

outcomes of the visit to Bucharest of the Polish Minister of Foreign Affairs, Józef

Beck, and about the potential Italian-Romanian Agreement, which, given that

Germany and Italy have loudly proclaimed that its signature, which they present

as certain, will mean tearing apart the Little Entente and the worsening of

relations with France, the French official thinks that it would be undesirable,

from this point of view, to conclude it today.

258. April 29, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to the Romanian Minister in Moscow, Edmond Ciuntu,

concerning his conversation with Mikhail Semyonovich Ostrovsky, the Soviet

Minister in Bucharest. The problem of Hungary’s rearmament, the alliance

with Poland and the issue of Bessarabia were among the topics discussed.

259. April 29, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to Romania’s Minister in Prague, Gheorghe P. S. Aurelian,

requesting that Mr. Zdeněk Fierlinger, Political Director at the Office of the

Prime Minister of Czechoslovakia, Milan Hodža, be informed that it is not true

that the Polish Minister of Foreign Affairs, Józef Beck, advised him to stop

relying on the League of Nations and to seek a rapprochement with Rome and

Budapest.

260. April 30, 1937, London. The Romanian Minister in London, Vasile Grigorcea,

to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the fact that

the German Ambassador, Joachim von Ribbentrop, declared to a French

journalist that the Reich does not want to conclude any political or military

alliance with Italy, and denied any aggressive German intention towards

Czechoslovakia, while Eduard Daladier, the French Minister of War, told an

English journalist that he has not completely abandoned its old hope of

reaching an agreement with Germany.

261. April 30, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the fact that Kamil Krofta, Czechoslovakia’s Minister of Foreign

Affairs, received assurances that, during the meeting in Venice, the Austrian

Chancellor, Kurt Schuschnigg, did not make any commitments to Benito

Mussolini regarding Czechoslovakia, and the fact that Czechoslovakia is not

opposed to a rapprochement between Romania and Italy.

262. April 30, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the

meeting with the Polish Minister in Paris, who declared that during his

conversation with Yvon Delbos, the French Minister of Foreign Affairs, topics

previously discussed with the Romanian diplomat were examined.

263. April 30, 1937, Vienna. Telegram from the Romanian Minister in Vienna,

Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the fact
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that, during a meeting in Venice, Benito Mussolini declared to the Austrian

Chancellor, Kurt Schuschnigg, that “he cannot and does not want” to initiate a

political and economic rapprochement with Czechoslovakia.

264. April 30, 1937, Athens. Telegram from the Romanian Minister in Athens, Eugen

Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, conveying the content

of his conversation with Tevfik Rüştü Aras, Turkey’s Minister of Foreign Affairs,

about the visit of the Turkish ministers to Athens and the new Greek-Turkish Treaty.

May

265. May 3, 1937, Vienna. Report from the Romanian Minister in Vienna,

Alexandru Gurănescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding recent developments in Austria’s foreign policy and the discussion

with Mr. Wilhelm Miklas, President of the Austrian Republic.

266. May 4, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris, Constantin

Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the dispute between

France and Turkey on the issue of Alexandretta.

267. May 4, 1937, Vatican. Telegram from the Romanian Minister to the Holy See,

Ioan Vassiliu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the answer of the

Holy See to the German protest against the papal encyclical.

268. May 4, 1937, Budapest. Report from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

the conversation with Italy’s Minister, Count Giulio Vinci Gigliucci.

269. May 5, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

about Turkey’s domestic and foreign policy in April.

270. May 6, 1937, Budapest. Report from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

the official visit of President Wilhelm Miklas to Budapest.

271. May 6, 1937, Brussels. Report from the former Romanian Minister in Brussels,

Dimitrie Ghika, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

Belgium’s new international status.

272. May 6, 1937, Rome. Report from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs about Konstantin von Neurath’s

visit to Rome, and about the meeting with Benito Mussolini and Count Galeazzo

Ciano.

273. May 7, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Legation in Belgrade to

the Ministry of Foreign Affairs discussing the assumption that Hungary will

denounce the military clauses of the Treaty of Trianon and the measures taken

by the Little Entente in response.

274. May 7, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister to Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding possible

negotiations leading to an agreement with the Soviet Government so as to

normalize the relations between the two countries.

275. May 7, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to
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Hungary’s decision to denounce unilaterally the military clauses of the Treaty

of Trianon, if the Little Entente states do not recognize its equal rights regarding

armaments.

276. May 7, 1937, Warsaw. Telegram from the Romanian Minister in Warsaw,

Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs about the

audience with Mr. Józef Beck where the latter’s recent visit to Bucharest was

discussed.

277. May 8, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Ministry of Foreign Affairs regarding Mr. Milan

Stojadinović’s decision to denounce Hungary to the Council of the League of

Nations, if the members of the Little Entente do the same.

278. May 8, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the visit of

General Hermann Göring to Yugoslavia in order to meet Prince Paul.

279. May 8, 1937, Prague. Report from the Romanian Minister in Prague, Gheorghe

P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs, about Mr. Koreck’s memo -

randum regarding the assumption that Hungary withdraws from the military

clauses of the Treaty of Trianon, in which case the conclusion of a nonaggression

treaty between Hungary and the Little Entente will not be possible.

280. May 8, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs about Romania’s

negotiations with the Soviets regarding the signing of a nonaggression pact.

281. May 9, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the

recognition by Mr. Kamil Krofta of the King of Italy as Emperor of Ethiopia. 

282. May 9, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister to Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to

Mr. Maxim Litvinov’s views on the Italo-Yugoslav Pact.

283. May 11, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about the

efforts of Serbia’s united opposition towards a rapprochement with the Croatian

opposition of Mr. Vladko Macek in April.

284. May 11, 1937, Budapest. Report from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, discussing

the first impressions after the visit of President Wilhelm Miklas, Chancellor

Schuschnigg and Foreign Minister Guido Schmidt to Budapest.

285. May 11, 1937, Budapest. Report from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, concerning

Hungary’s unilateral denunciation of the Treaty of Trianon.

286. May 11, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs conveying Mr. Kálmán Kánya’s

assertion that Poland supports Hungary in denouncing the military clauses of

the Treaty of Trianon.

287. May 11, 1937, Athens. Telegram from the Romanian Minister in Athens, Eugen

Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the concern of the Greek

Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937

LXXIX



official circles about the deterioration of the Anglo-Italian relations and the

balanced position adopted by Greece towards both the Anglo-Italian disputes

and the ideological Franco-Italian opposition.

288. May 11, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to his conversation

with Count Galeazzo Ciano about Kurt Schuschnigg’s visit to Venice and

Konstantin von Neurath’s visit to Rome.

289. May 12, 1937, Athens. Report from the Romanian Minister in Athens, Eugen

Filloti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the

Greek stance on the worsening Anglo-Italian relations, a stance that can be

summarized using the formula: keeping the balance as long as this does not

produce serious complications for Greece, but cooperation with Britain in case

of a conflict.

290. May 12, 1937, Vatican. Report from the Romanian Minister to the Holy See,

Ioan Vassiliu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about the

audience granted by the Pope to the Romanian Greek-Catholic prelates and

Romanian pilgrims.

291. May 13, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about the

second parliamentary session of the Little Entente, held on May 6 – 8 in Belgrade.

292. May 13, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs conveying the

content of a conversation with Mr. Edvard Beneš.

293. May 13, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the deterioration

of the German-Turkish relations.

294. May 14, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

with reference to Turkey’s views on the new Anglo-Italian tensions.

295. May 14, 1937, Athens. Report from the Romanian Minister in Athens, Eugen

Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding a

conversation with his British counterpart, Sir Sydney Waterlow, about the

Anglo-Italian relations.

296. May 14, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris, Constantin

Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the conversation with

the French Ambassador in Germany about the recent meeting between Adolf

Hitler and Benito Mussolini.

297. May 15, 1937, Bucharest. Conversation of Mr. Jean Paul Boncour with 

Mr. Mikhail Semyonovich Ostrowsky on the issue of the Soviet-Romanian

relations.

298. May 15, 1937, Bucharest. Compte rendu of the conversations between the

Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, and Mr. Ugo Sola, the Italian

Minister in Romania, on the issue of a possible Italian-Romanian treaty similar

to the one recently concluded between Rome and Belgrade.

299. May 15, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs, about the conversation
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with Mr. Maxim Litvinov regarding Hungary’s preparations to denounce

unilaterally the military clauses of the Treaty of Trianon.

300. May 15, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the

discussion with Mr. Kamil Krofta, Czechoslovakia’s Minister of Foreign

Affairs, about the news relating to Romania’s intention to conclude a pact with

Italy and to distance itself from the Little Entente.

301. May 16, 1937, Stockholm. Report from the Romanian Minister in Stockholm,

Barbu Constantinescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

discussing the radio speech of Mr. Rickard Sandler on Sweden’s foreign policy.

302. May 19, 1937, Berlin. Report from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding the discussion with the Japanese Ambassador in Berlin, Mr. Kintomo

Mujakoji, about the need for anticommunist intelligence cooperation between

Romania and Japan.

303. May 19, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris, Constantin

Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to the French-Soviet

relations following the visit of Mr. Maxim Litvinov to Paris.

304. May 19, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs about Mr. Milan

Hodža’s recent visit to London and its results, and the forthcoming visit to

Bucharest which will focus on the issue of the Hungarian rearmament.

305. May 20, 1937, Rome. Report from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

Italy’s domestic, economic, financial and foreign policy between April 20 and

May 20.

306. May 20, 1937, Bucharest. Compte rendu of Mr. Victor Antonescu’s conversation

with Mr. Wilhelm Fabricius, Germany’s Minister, at the Ministry of Foreign

Affairs, about the Soviet-Turkish relations.

307. May 20, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris, Constantin

Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs about the audience with the French

Foreign Minister, Yvon Delbos, on the issue of the Austrian independence.

308. May 20, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris, Constantin

Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs about the Franco-Soviet relations.

309. May 21, 1937, Copenhagen. Report from the Romanian Minister in

Copenhagen, George Assan, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

discussing the recent visits abroad of the Scandinavian foreign ministers.

310. May 21, 1937, Copenhagen. Telegram from the Romanian Minister in

Copenhagen, George Assan, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the

possible sale of the Bofors arms factories.

311. May 21, 1937, Riga. Telegram from the Romanian Minister in Riga, Vasile

Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs communicating the wish of

Mr. Wilhelms Munters, the Latvian Minister of Foreign Affairs, to establish an

agreement, even an unwritten one, between the Baltic Entente, the Little Entente

and even the Balkan Entente, in order to adopt a common line on certain issues
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of international politics and, above all, on the issue of strengthening the League

of Nations, on the issue of security and that of the legal equality of states.

312. May 22, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs discussing Romania’s relations

with Hungary.

313. May 25, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about the

Yugoslav minorities in Italy.

314. May 25, 1937, Geneva. Compte rendu of the conversation between the

Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, and Mr. Maxim Litvinov in

Geneva, concerning the Romanian-Soviet relations.

315. May 26, 1937, Vatican. Report from the Romanian Minister to The Holy See,

Ioan Vassiliu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about the

problem of reaching a truce in the Spanish Civil War, a subject analyzed by the

Vatican official newspaper, “Osservatore Romano”.

316. May 26, 1937, Geneva. Compte rendu of the conversation between the Minister

of Foreign Affairs, Victor Antonescu, and the French Foreign Minister, Mr. Yvon

Delbos, discussing the conditions under which the Hungarian rearmament

would be acceptable.

317. May 26, 1937, Geneva. Compte rendu of the conversation between the

Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, and the French Foreign Minister,

Mr. Yvon Delbos, on the issue of a Romanian-Soviet Pact.

318. May 26, 1937, Athens. Telegram from the Romanian Minister in Athens,

Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about the

speeches of Ismet Inönü and General Ioannis Metaxas about the Turkish-Greek

alliance, the solidarity of the Balkan Entente, an alliance working for peace

and security and open to broader cooperation in the Balkans.

319. May 27, 1937, Athens. Report from the Romanian Minister in Athens, Eugen

Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about Mr. Ismet

Inönü’s visit to Athens.

320. May 27, 1937, London. Excerpt from the report of the Romanian Minister in

London, Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

regarding conversation between Mr. Yvon Delbos and the Romanian Air

Minister, Radu Irimescu, on Romania’s foreign policy and the issue of air force

cooperation between Poland and Romania.

321. May 27, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, conveying

the content of the conversation about the Italian-Hungarian relations with

Foreign Minister, Galeazzo Ciano, after the latter’s return from Budapest.

322. May 27, 1937, Athens. Telegram from the Romanian Minister in Athens,

Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about

Yugoslavia’s loyalty towards the Balkan Entente and Bulgaria’s relations with

Romania, Turkey and Greece.

323. May 28, 1937, Vienna. Report from the Romanian Minister in Vienna, Alexandru

Gurănescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about Austria’s

internal politics.
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324. May 28, 1937, Bucharest. Encoded telegram to the legations in Belgrade,

Athens and Sofia with reference to a possible acquiescence of Bulgaria’s

rearmament in exchange for political and military agreements between the

latter and the members of the Balkan Entente.

325. May 29, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs about Czechoslovakia’s foreign

policy.

326. May 29, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs about the Soviet reply to the

British proposal to cease the hostilities in Spain in order to evacuate the foreign

volunteers.

327. May 29, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the relations

between the Little Entente and Hungary.

328. May 1937, Bucharest. The Soviet Government’s current intentions with

respect to the conclusion of a pact with Romania.

June

329. June 1, 1937, Ankara. Telegram from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

about Turkey’s internal and foreign policy.

330. June 1, 1937, Copenhagen. Telegram from the Romanian Minister in

Copenhagen, George Assan, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, about Denmark’s internal and foreign policy.

331. June 1, 1937, Stockholm. Report from the Romanian Minister in Stockholm,

Barbu Constantinescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

about the visit of Mr. Rickard Sandler, Minister of Foreign Affairs, to Geneva,

where he participated at the session of the Council of the League of Nations and

his stop in Berlin where he met Konstantin von Neurath.

332. June 1, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to the Subsecretary of State, Victor Bădulescu, regarding

the Treaty of mutual assistance linking Romania and Poland and the relations

between the two countries.

333. June 1, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

concerning the conversation with Foreign Minister, Konstantin von Neurath,

about the information that the German and Italian governments support

Hungary’s attempts to unilaterally rearm.

334. June 2, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about the

forthcoming visit to Belgrade of the German Foreign Minister.

335. June 2, 1937, Buenos Aires. Telegram from Gheorghe Paraschivescu, from

the Department for Administrative and Consular Affairs of the Romanian

Ministry of Foreign Affairs, to the Romanian Legation in Buenos Aires, to the
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Ministry of Foreign Affairs about Alexandru Buzdugan’s resignation and the

appointment of Frederic C. Nanu.

336. June 3, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

discussing developments in the Turkish-Soviet relationship in the context of the

presentation of credentials by the recently arrived in Ankara Soviet Ambassador,

Mr. Leon Karski.

337. June 3, 1937, Berlin. Report from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about

the visit of Mr. Konstantin von Neurath to Belgrade.

338. June 3, 1937, Vienna. Telegram from the Romanian Minister in Vienna,

Alexandru Gurănescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

about the impending visit of the Turkish Minister of Foreign Affairs, Mr. Tefvik

Rüştü Aras, to Budapest.

339. June 4, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

referring to the recent visit of Mr. Tefvik Rüştü Aras to Budapest for talks with

Mr. Kálmán Kánya.

340. June 4, 1937, Washington. Telegram from the Romanian Minister in

Washington, Carol A. Davilla, to the Ministry of Foreign Affairs about Italy’s

official attitude following the speech of Mr. Benito Mussolini calling for

international negotiations on disarmament.

341. June 4, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs about the visit 

of Mr. Konstantin von Neurath to Belgrade.

342. June 4, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs about the meeting of Turkey’s

Minister of Foreign Affairs, Mr. Tefvik Rüştü Aras, with Hungary’s Foreign

Minister, Mr. Kálmán Kánya, where issues related to the Balkan Entente were

considered.

343. June 4, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the

general principles on which Czechoslovakia’s foreign policy is based, as

provided by Mr. Kamil Krofta.

344. June 5, 1937, Warsaw. Report from the Romanian Chargé d’Affaires in

Warsaw, Dumitrescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

about the visit of His Highness, the Great Prince Michael, to Warsaw.

345. June 5, 1937, Berlin. Telegram from the Romanian Minister in Berlin, 

Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs with respect 

to the conditions Germany and Italy demand in order to return to

the Non-intervention Committee.

346. June 5, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to a conversation

with Hungary’s Minister of Foreign Affairs, Mr. Kálmán Kánya, about

Hungary’s relationship with the Little Entente.
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347. June 6, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Ministry of Foreign Affairs on the aide-mémoire

submitted by Mr. Kamil Krofta’s in response to the question asked by 

Mr. Milan Stojadinović in the context of the Konstantin von Neurath’s visit, 

in which Czechoslovakia’s foreign policy towards its allies and neighbours

is defined yet again.

348. June 7, 1937, Copenhagen. Report from the Romanian Minister in

Copenhagen, George Assan, to the Minister of Foreign Affairs, Victor

Antonescu, about Mr. Peter Munch’s visit to Berlin and his conversation with

Mr. Konstantin von Neurath.

349. June 7, 1937, Helsinki. Report from the Romanian Minister in Helsinki, Caius

Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, on the visit

of the Undersecretary of State, Lord Plymouth, to Finland between May 29

and June 4, 1937.

350. June 8, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, reviewing

the comments surrounding the visit of Mr. Konstantin von Neurath to Belgrade

and Yugoslavia’s relationship with Germany.

351. June 8, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs about Palazzo Chigi’s acceptance

of the British proposals on solving the Deutschland and Barletta incidents.

352. June 8, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with

reference to a speech by the Hungarian Prime Minister acknowledging the

equality and the rights of the minorities living in Hungary.

353. June 9, 1937, Ankara. Telegram from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

about the talks with the new Soviet Ambassador, Mr. Leon Karski.

354. June 10, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the

dissatisfaction of the Soviet Government towards Britain’s project to

reintroduce Germany and Italy in the Non-intervention Committee. 

355. June 10, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

the attention the Yugoslav emigrants enjoyed lately in America and other

countries and the visits of the President of the Council of Ministers, Mr. Milan

Stojadinović, outside the capital.

356. June 10, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about the

positive response of Mr. Milan Stojadinović regarding the resolution at the

Geneva Conference of the Little Entente in the event of Hungary’s denouncing

the military clauses of the Trianon Treaty.

357. June 10, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris, Constantin

Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs about the visit of the Polish Minister

of Foreign Affairs to Bucharest.
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358. June 12, 1937, Belgrade. Report from the Romanian Minister in Belgrade,

Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, reviewing

the results of Mr. Konstantin von Neurath’s visit in Belgrade.

359. June 12, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Department of the Cabinet and Cipher of the Ministry

of Foreign Affairs regarding the seven Soviet generals and marshals sentenced

to death by shooting.

360. June 12, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs conveying the first Italian and

German information about Werner von Blomberg’s impending visit to Italy.

361. June 12, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the arrest of

the Soviet Marshal Mikhail Tukhachevsky and of other generals and their

sentence to death by shooting.

362. June 12, 1937, Belgrade. Telegram from the Romanian Chargé d’Affaires in

Belgrade, Krupenski, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the lack of

political results following Mr. Konstantin von Neurath’s visit to Belgrade. 

363. June 12, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs about the French

Government’s dissatisfaction towards the attitude of the Government in

Belgrade, as expressed by the French Foreign Minister in a conversation with

the Romanian diplomat.

364. June 13, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs on Mr. Milan

Hodža’s visit to Bucharest.

365. June 14, 1937, Vienna. Report from the Romanian Chargé d’Affaires in

Vienna, Mihail Mitilineu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

reviewing the Austrian foreign policy.

366. June 14, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs about the conversations

between the four Great Powers responsible for the naval enforcement of the

nonintervention policy, and the agreement allowing Germany and Italy to take

part in the naval patrols.

367. June 14, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris,

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs analyzing the French

policy towards Yugoslavia.

368. June 14, 1937, Bucharest. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,

Victor Antonescu, to Romania’s Minister in Moscow, Edmond Ciuntu, about

the visit of the Polish President to Bucharest.

369. June 14, 1937, Washington. Telegram from the Romanian Minister in

Washington, Carol A. Davilla, to the Ministry of Foreign Affairs about the

meeting in New York in protest against the treatment of Jews and minorities in

Poland.
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370. June 15, 1937, Athens. Telegram from the Romanian Minister in Athens,

Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs about Konstantin von

Neurath’s diplomatic tour of the Balkans.

371. June 16, 1937, Budapest. Report from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about Baron

Konstantin von Neurath’s visit to Budapest.

372. June 16, 1937, Sofia. Report from the Romanian Minister in Sofia, Radu

Crutzescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, discussing the

Bulgarian Government’s views on Baron Konstantin von Neurath’s visits to

Belgrade and his somewhat unexpected visit to Sofia.

373. June 16, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs about the official visit of the

Latvian Minister of Foreign Affairs, Mr. Wilhelms Munters, to Moscow.

374. June 16, 1937, Riga. Telegram from the Romanian Minister in Riga, Vasile

Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs regarding Mr. Rickard Sandler’s visit

to Riga, which resulted in increased political cooperation between the Baltic

Entente and the Scandinavian group, and a rapprochement between Latvia and

Sweden.

375. June 16, 1937, Paris. Telegram from the Romanian Minister in Paris, Constantin

Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs about the visit of the German Minister

of Foreign Affairs, Konstantin von Neurath, to Belgrade.

376. June 17, 1937, Geneva. Report from the Romanian Minister in Geneva,

George Crutzescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about

the Moscow trial on the night of June 11 to 12 concluded with the shooting of

Lev Marshal, Mikhail Tukhachevsky and seven Red Army generals.

377. June 17, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs about the response of the

Hungarian Government to our proposal regarding the nonaggression declaration.

378. June 17, 1937, Moscow. Telegram from the Romanian Minister in Moscow,

Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning his conversation

with Mr. Maxim Litvinov about the formal recognition of Bessarabia as part of

Romania.

379. June 18, 1937, Berlin. Report from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the

conversation of Mr. Benito Mussolini with the Belgian journalist, Mr. Robert

Leurquin, about Italy’s interests in the Mediterranean and the Balkans, and

Italy’s relations with Germany and Czechoslovakia.

380. June 18, 1937, Berlin. Report from the Romanian Minister in Berlin, Nicolae

Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, discussing

the first impressions following Baron Konstantin von Neurath’s return from

Belgrade.

381. June 19, 1937, Sofia. Telegram from the Romanian Minister in Sofia, Radu

Crutzescu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the arms contract signed

by Bulgaria and Germany, during the recent visit of Foreign Minister Konstantin

von Neurath to Sofia.
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382. June 20, 1937, Rome. Report from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding

Italy’s internal, financial, economic situation and foreign policy between May

20 and June 20.

383. June 20, 1937, London. Report from the Romanian Minister in London, Vasile

Grigorcea, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, reviewing

Anglo-German relations.

384. June 21, 1937, Budapest. Telegram from the Romanian Minister in Budapest,

Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to Mr. Konstantin

von Neurath’s visit to Budapest during which the following topics were

touched upon: the situation of the German minority in Hungary, the economic

reorganization of the Danube basin and the rapprochement between Hungary

and Yugoslavia.

385. June 23, 1937, Prague. Telegram from the Romanian Minister in Prague,

Gheorghe P. S. Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs about Mr. Nicolae

Titulescu’s visit and the conversations on the following policy issues: the transit

of Red Army troops on Romanian territory, the Romanian-Yugoslav pact and

the flawed policy of Mr. Milan Stojadinović, the Yugoslav Prime Minister.

386. June 23, 1937, Washington. Report from the Romanian Minister in Washington,

Carol A. Davilla, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, about the

anti-Polish campaign and demonstrations in the United States.

387. June 23, 1937, Ankara. Report from the Romanian Minister in Ankara,

Alexandru Télémaque, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,

about Minister Tevfik Rüştü Aras’ visit to Baghdad, Tehran and Moscow.

388. June 25, 1937, Bucharest. Telegram of the Foreign Minister, Victor Antonescu,

to the Romanian Legation in London, concerning the decision of the Romanian

Government to raise the Polish Legation in Bucharest to the rank of embassy

where France and England not to respond favorably to Romania’s request to

raise their legations in Bucharest to the rank of embassy.

389. June 26, 1937, Washington. Telegram from the Romanian Minister in

Washington, Carol A. Davilla, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the

visit of Belgium’s Prime Minister, Paul van Zeeland, to the United States and

his meeting with President Franklin D. Roosevelt.

390. June 26, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, discussing

the immediate implications of the Italian and German withdrawal from the

control system in Spain and the first events after this incident.

391. June 28, 1937, Riga. The report of the Romanian Minister in Riga, Vasile

Stoica, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the visit

of the Latvian Minister of Foreign Affairs, Mr. Wilhelm Munters, in Moscow.

392. June 28, 1937, Bucharest. Compte rendu of the conversation between the

Undersecretary of State of the Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu,

and the Soviet Minister in Bucharest, Mikhail Semyonovich Ostrovsky, on

current bilateral issues.
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393. June 28, 1937, Rome. Telegram from the Romanian Minister in Rome, Ion

Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding Count Galeazzo

Ciano’s views on the disputes surrounding the return of Germany and Italy to

the Non-intervention Committee.

394. June 29, 1937, Oslo. Report from the Romanian Minister in Oslo, Dumitru

Juraşcu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the

private conversation with His Majesty the King of Norway about the

international situation and the probability of a European war in the future.

395. June 29, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs about Mr. Anthony Eden’s

proposal to raise the British Legation in Bucharest to the rank of embassy.

396. June 30, 1937, Bucharest. Report on the Romanian-Soviet relations and the

possible conclusion of a Romanian-Soviet Pact.

397. June 30, 1937, London. Telegram from the Romanian Minister in London,

Vasile Grigorcea, to the Ministry of Foreign Affairs about the Foreign Office

statement regarding the almost nonexistent chances of maintaining the

international control in Spain.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 111, din 2 ianuarie 1937

Înreg. la nr. 139, din 9 ianuarie 1937

Berlin

Domnule Ministru,

Din momentul denunţării clauzelor militare ale Tratatului de la Versailles, am

câştigat convingerea că anii 1937 şi 1938 vor fi hotărâtori pentru soarta Europei.

Anul 1938 mi-a apărut ca scadenţa tratei

1

pe care Reich-ul al III-lea o trăgea

asupra păcii lumii.

Într-adevăr, din informaţiile ce posedăm, reiese că plafonul fixat pentru

reorganizarea şi reînarmarea armatei germane urma să fie atins în 1938.

Această realizare va avea ca consecinţă imediată încetinirea ritmului

producţiei industriei naţionale, care, în momentul de faţă, lucrează în mai multe

ramuri cu trei echipe şi cu un maxim de rendiment, exclusiv pentru nevoile armatei.

Scăderea producţiei industriale – dacă nu se vor deschide Germaniei noi

debuşeuri străine, sau dacă aceasta nu va fi în măsură să-şi creeze noi industrii „de

ramplasare”, va avea de efect să degajeze, în mod firesc, un anumit volum de mână

de operă, care va creşte în raport direct cu scăderea producţiei.

Anul 1938, prin urmare, lasă să se întrezărească din nou spectrul şomajului,

cu întregul său cortej de primejdii sociale, politice şi financiare.

Această perspectivă este agravată de lipsa de materii prime, de devize, de

rezerve financiare, de alimente chiar, care se agravează văzând cu ochii şi silesc

guvernul Reich-ului să ia adevărate măsuri „de război”, precum: controlul alimentar,

economisirea deşeurilor, măsuri draconice împotriva evaziunii de capitaluri etc.

Or, dacă astăzi Germania oferă această înfăţişare de cetate asediată

2

, ce

spectacol va oferi ea peste un an – dacă în răstimp nu intervine nici o înţelegere

internaţională –, când ultimele rezerve vor fi fost sleite şi când armata şomerilor şi a

înfometaţilor va fi crescut ameninţătoare.

Ceva mai mult, conducătorii Reich-ului par tot mai încredinţaţi că timpul

lucrează împotriva Germaniei. Astfel se susţine că, li se lasă timp, în 1940 Sovietelor

vor dispune de cea mai formidabilă putere militară cunoscută în istorie, iar că Anglia

va poseda o flotă şi o armată terestră şi aeriană, care, împreună cu forţele franceze,

vor forma un bloc aproape inespugnabil.
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În vreme ce lipsa de materii prime şi de mijloace financiare va împiedica

Germania să-şi amelioreze materialul de război potrivit proceselor technicii,

adversarii săi ruşi, francezi sau britanici, cu posibilităţile lor infinite, îşi vor ţine

armamentul „la zi”, înlocuindu-l sau aducându-i toate îmbunătăţirile, în curent cu

ultimele invenţii şi descoperiri ştiinţifice.

La elementele militare, economice şi sociale de mai sus, se cuvine să

adăugăm, în fine, un ultim element de ordine de psihologie politică. Reich-ul al III-lea,

care cere poporului german sacrificii supra-omeneşti, s-a menţinut până azi, ca toate

dictaturile, dând cel puţin maselor satisfacţii de amor propriu şi succese de prestigiu.

Până azi aceste succese au putut fi obţinute cu oarecare uşurinţă, atât datorită

incoerenţei şi lipsei de pregătire a adversarilor cât şi faptului că obiectivele urmărite

de Reich nu jigneau în realitate nici simţământul profund de dreptate al celorlalte

popoare, nici drepturile şi interesele lor vitale.

După 16 martie 1933, am auzit francezi şi englezi spunând: „dar, în definitiv,

e vorba de dreptul unui mare popor de a se putea apăra în condiţii de egalitate cu

celelalte popoare...”

După 7 martie 1936, am auzit alţi francezi şi englezi spunând: – „de ce atâta

vâlvă? Germanii nu au făcut decât să-şi reia deplina suveranitate asupra unei regiuni

ce le aparţine...”

Azi însă, lipsa revendicărilor germane, ce se putea realiza fără a produce

reacţiuni grave la adversari s-a epuizat. De acum încolo, această listă cuprinde

obiective ce nu ar mai putea fi atinse fără a provoca o catastrofă: Austria, Coridorul

polonez, Germanii din Cechoslovacia, Alsacia-Lorena, Danzing-ul, Memel-ul chiar,

constituie un caiet de sarcini dintre cele mai îngrijitoare.

Aşa fiind, naşte întrebarea ce ar mai putea jertfi dl. Hitler în cursul anilor ce

vin, fără riscul unei conflagraţii, acelui instabil Moloch, ce este prestigiul?

În anumite cercuri se vorbeşte de posibilitatea unor succese în Spania sau pe

tărâmul colonial.

Apare însă din ce în ce mai lămurit că Franţa nu ar putea tolera un succes care

ar transforma Spania într-o colonie germană sau într-un fel de condominium germano-

italian. Motivul este lesne de înţeles; pentru a nu se creea o a treia ameninţare la

hotarele sale, un al treilea front eventual în Pirinei.

În ceea ce priveşte coloniile, se ştie că Anglia este dispusă a merge până la

capătul concesiunilor pentru a procura Germaniei alimente şi materiile prime

necesare; până astăzi însă, cel puţin, ea s-a arătat ireductibilă faţă de revendicările

coloniale ale Reich-ului. Dar chiar dacă metropola ar fi dispusă a face oarecare

sacrificii în această direcţiune, apare din ce în ce mai categorică voinţa nestrămutată

a Dominioanelor de a nu ceda nici o palmă din teritoriile aflate în zona lor de

influenţă. Asupra acestei chestiuni, o conversaţiune ce am avut de curând cu colegul

meu Sud-African m-a edificat pe deplin.

Acestea fiind elementele problemei germane, care în realitate este problema

păcii europene, se poate afirma că în curând va suna ceasul în care Reich-ul se va

afla în faţa dilemei: ori de a se înţelege cu celelalte popoare – renunţând cel puţin

vremelnic la visurile sale de hegemonie, revizuindu-şi metodele politice şi făcând
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anumite concesiuni mai mult de amor propriu decât de valori reale –, ori să tenteze

suprema aventură.

După cum spuneam mai sus, până în ultimele săptămâni, criza problemei mi

se părea că nu se va produce înainte de anul 1938.

Un factor neprevăzut pare, însă, a precipita evenimentele: o recoltă deficitară,

agravată de tendinţa de sabotare a ţăranilor, care, exasperaţi de statismul inchizitorial

din ultimele vremuri dau culturi deficiente, neglijează creşterea vitelor şi a păsărilor,

disimulând chiar o parte din producţia lor.

Realitatea acestei situaţii am constatat-o personal, în decursul unei vânători

ce am făcut în Silezia şi în Mecklenburg, precum şi cu prilejul ultimei conversaţii ce

am avut-o cu generalul Göring, care aproape mă implora să ajutăm Germania,

acordându-i contigente suplimentare de cereale şi grăsimi.

Date fiind premizele de mai sus, suntem în drept să ne întrebăm dacă 

dl. Hitler, având să aleagă între prestigiul său şi al regimului său şi între un război

fulgerător, care ar surprinde pe vecinii săi pe jumătate anarhizaţi, nepregătiţi şi

dezorientaţi, nu a şi ales.

În tot cazul, de vreo trei luni înregistrăm o serie de măsuri care nu pot fi

trecute cu vederea. Citez pe cel mai semnificative:

Planul economic de patru ani, care nu este altceva decât punerea economiei

germane pe picior de război;

Desemnarea Generalului Göring ca dictator economic, măsură inexplicabilă

în timp de pace;

Măsuri draconice, mergând până la pedeapsa cu moartea, edictate împotriva

exportatorilor de capitaluri;

Reducerea cu un an a studiilor liceale, măsură destinată a permite chemarea

sub drapel a tinerilor cu un an mai curând;

Sporirea contigentului de ofiţeri recrutaţi printre bacalaureaţii ce au beneficiat

de dispoziţia precedentă;

Interzicerea eliberării de paşapoarte a tinerilor mobilizabili, fără prealabila

autorizare a şefilor unităţilor militare cărora aparţin. Este elementar că asemenea

măsură nu se decretează decât în ajunul unei mobilizări;

Obligaţia impusă medicilor de a face stagiu pe lângă unităţile militare;

Distribuirea unor foi de mobilizare pentru funcţionarii de la Poştă, Telegraf

şi Telefon;

Mobilizarea pe loc a lucrătorilor specializaţi;

Exerciţii nocturne, tot mai numeroase şi mai repetate de apărare împotriva

atacurilor aeriene;

Convocări nocturne de automobilişti şi motociclişti mobilizabili;

Alcătuirea unor stocuri enorme de conserve, substanţe alimentare, în vreme

ce întreaga populaţiune suferă de o lipsă ce nu mai cunoscuse de la război.

Sunt mulţi, care cred că tot acest arsenal de dispoziţii alarmante, luate, este

adevărat, nu fără oarecare ostentaţie, nu sunt în realiate decât un colosal „bluff”. Se

poate. Să urăm ca aceştia să aibă dreptate. Îmi reamintesc însă, că în unele taverne din

Kansas City – unde pokerul se joacă cu pelerină şi ochelari negri, pentru a se disimula
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gesturile şi intenţiile – când un mare bluff nu reuşeşte, s-au văzut jucători, care,

pierzând ultimii „cents”, au scos de sub pelerină revolverul şi au tras asupra

partenerilor. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

Comnen

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui; Preşedintelui Consiliului; Ministrului Antonescu; Secretarului

de Stat; ianuarie 1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3, din 2 ianuarie 1937, ora 14.45

Înreg. la 160, din 3 ianuarie 1937 

Confidenţial personal

Ca urmare la telegrama nr. 72 298

1

.

Am onorarea a ruga pe Excelenţa Voastră să mă informeze în vederea

conversaţiilor mele cu Palazzo Chigi:

1) Dacă constituirea consulatului românesc la Addis Abeba este considerată

de noi ca o recunoaştere de drept sau de fapt;

2) Dacă în ultimul caz am făcut sau nu rezerve asupra efectelor juridice ale

instituţiei consulatului.

Aceste două întrebări sunt motivele de fapt, că acordarea execuaturului este

considerată de italieni ca un atribut al suveranităţii şi deci cererea lui implică

recunoaşterea de jure.

Fără a o preciza expres, Japonia a recunoscut expres implicit efectul de jure
al creării consulatului de la Addis Abeba şi Ambasada din Roma întrebuinţează,

pentru suveranul Italiei, titulatura de rege şi Împărat. Franţa şi Anglia au formulat

rezerve precizând că, creearea consulatului nu înseamnă o recunoaştere „de jure”.

Grecia pare a fi într-o situaţie asemănătoare cu Japonia. Ea avea legaţie şi consulat

în Etiopia. România şi Bulgaria au procedat, însă, „ex-novo” neavând la Addis Abeba

nici reprezentanţă diplomatică, nici reprezentanţă consulară.

Presa italiană, în urma directivelor primite, a considerat ca o recunoaştere

instituirile de consulate de către Japonia, Grecia şi Bulgaria. Nu a dat acest caracter

creării consulatului francez şi englez. În ceea ce priveşte România, întrucât, spre

deosebire de celelalte state, chestiunea n-a fost rezolvată direct la Roma, au lipsit

obişnuitele comunicate, comentarii şi articole ale presei oficioase, care s-a mărginit

la publicarea celor două telegrame ale agenţiei „Stefani” din Bucureşti, ce v-am trimis
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prin curier. O interpretare juridică precisă fiind delicată de dat, dacă Excelenţa Voastră

aprobă, cred că s-ar putea răspunde italienilor că ne aflăm într-o situaţie de drept „sui
generis”, preliminare unei recunoaşteri „de jure” formale şi că în aşteptarea actului

nostru trebuie considerat sub aspectul politic al unui gest de simpatie către Italia.

Cu acest prilej, rog pe Excelenţa Voastră să comunice dacă mă autorizează să

accept în noul acord comercial un contingent de 9 milioane de lire italiene lemn de

construcţie pentru colonii, posesiuni şi Imperiu italian pe care delegaţia italiană este

dispusă să ni le acorde. Personal nu văd nici un inconvenient de ordin practic la

asemenea aprobare.

Lugoşianu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui; Preşedintelui Consiliului; industrie (ultimul alineat); 3 ianua -

rie 1937.
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI 

DE LA PRAGA, MIHAIL MITILINEU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 5, din 2 ianuarie 1937

Înreg. la 641, din 5 ianuarie 1937

Praga

Confidenţial

Discursul Domnului Beneš la recepţia Corpului Diplomatic

Domnule Ministru,

Răspunzând urărilor de anul nou pronunţate de Nunţiul Apostolic, cu ocazia

primirii corpului diplomatic, domnul Beneš a depăşit, în cuvântarea, sa cadrul obişnuit

al unor asemenea manifestaţii şi a făcut o expunere asupra tendinţelor politicii externe

şi interne a ţării sale.

Preşedintele Republicii a accentuat şi de această dată optimismul său, asupra

dezvoltării viitoare a situaţiei internaţionale. Am avut deja onoarea a raporta că, la

toate ocaziile, atât capul statului, cât şi Preşedintele de Consiliu şi ceilalţi Miniştri îşi

exprimă cu tărie credinţa că situaţia externă nu se va complica mai mult şi că

Cehoslovacia nu va fi atacată. Am arătat, de asemenea, că această atitudine voită este

singura posibilă, căci arătarea celui mai mic pesimism din partea cercurilor

conducătoare, ar avea un ecou extern de defavorabil pentru Cehoslovacia, atât în

străinătate cât şi în interior.

Domnul Beneš a dorit, desigur, să se folosească de prezenţa întregului corp

diplomatic reunit la palatul prezidenţial, pentru a-şi exprima încă o dată această
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încredere în viitor. Domnia sa a arătat că anul 1936 a fost perioada cea mai critică, de

la marele război, că după toate probabilităţile, anul 1937 nu va conţine atâta materie

inflamabilă ca 1936 şi că Cehoslovacia îşi va continua cu cea mai mare energie

politica de pace în exterior şi în interior.

„În politica externă” a spus Preşedintele Republicii „Cehoslovacia conţinând

actuala colaborare cu prietenii şi aliaţii, în anul ce vine va încerca o şi mai mare

apropiere de vecinii săi şi va întreprinde noi paşi pentru liniştea generală în această

parte a Europei. Guvernul cehoslovac a întărit, de curând, relaţiile economice cu doi

vecini din sud şi va încerca să facă acelaşi lucru şi în nord. El speră să poată urma

această linie în acelaşi spirit şi pe terenul politic”.

Trecând apoi la chestiuni de politică internă, domnul Beneš a arătat că cu

toate cele ce se spun ici şi colo, Cehoslovacia va rămâne o ţară de ordine socială şi

disciplină politică, evitând toate excesele de dreapta sau stânga şi rămânând o ţară cu

o bună voinţă şi sentimente paşnice către vecinii săi şi către celelalte ţări europene.

Aici alăturat, am onoarea a transmite Excelenţei Voastre textul discursului în

chestiune, apărut în oficiosul „Prager Presse”.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii.

Însărcinat cu afaceri,

Mitilineu 

[Note marginale:]

Domnului Subsecretar de Stat; Direcţia Politică; 5 ianuarie 1937.
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA ROMA

T. nr. 106, din 4 ianuarie 1937

Răspuns la telegrama dvs. Nr. 3

1

.

Nu văd nici un motiv de a intra în explicaţii juridice care pentru

moment nu se cer.

La momentul oportun vom proceda la recunoaşterea de jure.

Victor Antonescu

AMAE, Fond 71 Italia (1937), vol. 7, f. 9

Institutul Diplomatic Român
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 10, din 5 ianuarie 1937, ora 16.25

Înreg. la nr. 654, din 6 ianuarie 1937

Acordul italo-englez, semnat la 2 şi publicat în 4 ianuarie, are forma unei

declaraţii bilaterale de principii.

1) Conţinutul acordului

Necesitatea lui este motivată într-un scurt preambul, de dorinţa părţilor de a

contribui la pacea şi siguranţa generală, prin ameliorarea raporturilor dintre ele şi

dintre toate statele mediteraneene şi prin decizia lor de a respecta drepturile şi

interesele acestora. Prin textul acordului Italia şi Marea Britanie:

a) Recunosc că libertatea de intrare, ieşire şi tranzit în Marea Mediterană este

vitală pentru amândouă şi că interesele lor în privinţa acestei chestiuni nu sunt în

contradicţie.

b) Exclud orice intenţie de a modifica sau de a vedea modificându-se, de către

terţi, statu-quo-ul „relativ la suveranitatea naţională a teritoriilor din bazinul

mediteraneean”.

c) Se obligă să respecte drepturile şi interesele reciproce în această zonă;

d) Convin a folosi toate modalităţile, spre a împiedica orice activitate

susceptibilă a dăuna bunelor lor raporturi;

Precizarea că declaraţia are drept scop pacea şi nu este îndreptată contra nici

unei puteri.

2) Un schimb de scrisori precizează noţiunea şi obligaţiile părţilor relativ, la

integritatea Spaniei. Prin textul scrisoarei sale, Drummond, după ce face istoricul

tuturor asigurărilor verbale date de italieni în ultimele patru luni privitor la statu-quo-ul
în Mediterana Occidentală, cere să i se confirme în scris zisele asigurării. În răspunsul

său, după ce aminteşte că nici înainte, nici după revoluţie, Italia nu a negociat cu

Franco modificarea statu-quo-ului din Mediterana Occidentală şi că nu are intenţia să

o facă nici în viitor, Ciano confirmă, în numele guvernului italian, că integritatea

teritorială actuală a Spaniei „trebuie să rămână intactă şi nealterată în orice

împrejurări”.

3) Caracterul acordului

Acordul nu este o convenţie technică, ci o declaraţie principială care defineşte

paralelismul politicii italo-engleze în Mediterana. Este o convenţie de bună vecinătate

şi de colaborare în Marea Mediterană şi, prin aceasta, în Europa. El nu este o alianţă

şi nu este îndreptat contra nimănui.

Precizare referitoare la Franţa şi Germania. Textul nu stipulează obligaţii,

decât pentru dovedirea intereselor reciproce, care, de altfel, nu sunt definite.

Libertatea în Marea Mediterană este numai obiectul unei recunoaşteri. Menţinerea

statu-quo-ului este obiectul unei declaraţii care este mai mult ca o dorinţă, dar mai

Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937
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puţin ca angajament. Procedura acordului este de fapt. Se vor examina de la caz la caz

modalităţile spre a menţine bunele raporturi italo-engleze. Cu alte cuvinte, se va relua

o colaborare diplomatică normală. Acordul technic să fie o creaţie continuă.

4) Repercusiunile probabile ale acordului

Pentru cercurile politice italiene, acordul italo-englez lichidează trecutul, este

o bază pentru viitor şi este destinat să modifice multe probleme internaţionale: a) În

primul rând este [o] cauză de destindere şi o garanţie de pace pentru toate statele terţe

din Mediterana; b) Problema siguranţei occidentale devine abordabilă. Lămurirea

raporturilor Italiei cu Anglia restaurează integral poziţiile anterioare ale celor două

ţări, de garanţi în Pactul renan. Un nou Locarno poate fi util discutat; c) Acordul naval

de la Londra, încheiat, dar nesemnat de Italia, va putea avea aderarea acesteia; 

d) Anglia doreşte semnătura Italiei pe Convenţia de la Montreux. Chestiunea este

italo-turcă, dar acordul mediteraneean va ameliora raporturile Italiei cu Turcia şi poate

înlesni participarea Italiei la statutul Strâmtorilor; e) Raporturile Italiei cu Grecia sunt,

deja, excelente. Ele vor fi încă consolidate, prin acordul italo-englez; f) O apropiere

cu Franţa nu este încă posibilă, cât timp guvernul Léon Blum îşi menţine, în fapt,

politica spaniolă actuală. Opinia oficială italiană, deschis manifestată, este că

Sovietele sunt vinovate de situaţia din Spania şi că Franţa este complicea lor.

Declaraţiile lui Delbos, favorabile acordului italo-englez, nu au produs nici o reacţie

la Roma; g) Raporturile cu Germania rămân ceea ce sunt. Părerea cercurilor

conducătoare italiene este cǎ noile relaţii cordiale cu Anglia sunt o contribuţie la pacea

generală, dar ca bază cea mai solidă a acesteia, rămâne înţelegerea italo-germană.

Credinţa majorităţii cercului diplomatic, din Roma, este însă că acordul

mediteraneean va slăbi axa Roma–Berlin; h) În fine, echilibrul mediteraneean nu este

numai italo-englez, ci el depinde şi de terţi, orice modificare a lui, în afară de Italia

şi Anglia, atinge şi interesele acestora. De aceea, prin acord, modificarea statu-quo-ului
este exclusă şi între părţi şi în afară de ele. Prima aplicare concretă a acordului

mediteraneean va fi cazul spaniol. Integritatea Spaniei va fi menţinută şi contra

concedărilor

1

teritoriale în favoarea Italiei sau a Germaniei şi contra unei federalizări

sau a creării unui Stat sovietic autonom în Catalania. Încetarea furnizărilor de material

şi de voluntari din Italia către Spania, de câteva zile, ar fi primul rezultat al acordului

italo-englez. Pentru moment însă, deşi destinderea este vizibilă şi faptul şi

interpretarea lui trebuie privite însă cu rezervă.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 62, Noiembrie 1936 – mai 1944, f. 140 – 145
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERILE ROMÂNIEI LA PRAGA, 

MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 29, din 5 ianuarie 1937, ora 16.40

Înreg. la nr. 659, din 6 ianuarie 1937

Confidenţial

Răspuns la adresa dvs. nr. 68 760, din 29 decembrie 1936

1

. Vorbind ori

domnului Wellner

2

despre tratatele dintre Franţa şi Cehoslovacia şi întrebându-l dacă

guvernul cehoslovac consideră tratatul din 16 octombrie 1625, ca implicând un ajutor

militar francez, în cazul unui atac german în contra Cehoslovaciei, domnia sa mi-a

răspuns, mai întâi, că acest lucru nu este precizat şi că, de aceea, Cehoslovacia

urmăreşte a încheia cât mai curând un pact mutual, contra oricărui agresor, cu Franţa

şi Mica Înţelegere. Apoi mi-a spus că, ministrul Afacerilor Străine de la Praga, cu

toate că nu este stipulat cazul precis, consideră că tratatul ar implica acest ajutor

militar şi că Cehoslovacia poate spera că Franţa va ataca Germania, dacă

Cehoslovacia este atacată de această ţară. Domnia sa adaugă că îmi va vorbi în această

chestiune după ce se pune în legătură cu dl. Krofta.

Văzând azi din nou pe dl. Wellner, domnia sa mi-a spus că dl. Krofta este

convins că Franţa este obligată a da ajutor militar imediat Cehoslovaciei, atacată de

Germania, pe baza articolului 1 din Tratatul în chestiune. Fără a avea o declaraţie

formală franceză, ministrul Afacerilor Străine este convins că şi Quai d’Orsay

interpretează articolul în acelaşi sens: situaţia s-a schimbat din 1925, Germania ieşind

din Societatea Naţiunilor şi denunţând Tratatul de la Locarno, dar spiritul acordului

franco-cehoslovac în chestiune, a rămas acelaşi. Germania, de altfel, în urma

demersurilor cehoslovace, a informat la Praga că ea consideră ca în vigoare tratatul

ei cu Cehoslovacia, încheiat în urma Tratatului de la Locarno.

Dl. Wellner mi-a semnalat expunerea făcută de dl. Beneš, la 30 octombrie

1925, transmisă prin raportul nr. 2 573

3

, din 2 noiembrie, al acestei Legaţii. Domnia

sa a subliniat apoi încă o dată că tratatele mutuale dintre statele Micii Înţelegeri, la

care se lucrează acum, trebuie să fie mai precise.

Se ştie cu ce stăruinţă şi cu ce grabă Cehoslovacia lucrează în această direcţie,

prin toate mijloacele.

Mitilineu

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 62, Relaţii cu Franţa, 1936 – 1944, f. 88 – 89
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Este vorba, cel mai probabil, de Pavel Wellner, diplomat cehoslovac interbelic, adjunct al ministrului

de externe în perioada 1936 – 1937 şi ministru plenipotenţiar în Grecia şi Iugoslavia. 

3

Document neidentificat.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, 

ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESCU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 61, din 5 ianuarie 1937, ora 22.17 

Înreg. la nr. 655, din 6 ianuarie 1937

Precum era de prevăzut, acordul bulgaro-iugoslav a fost primit aici cu

satisfacţie. Anumite cercuri cred că va deschide perspective interesante politice şi

economice pe o linie nord-sud şi va duce la clădirea podului peste Dunăre.

Se zvoneşte totodată, şi despre posibila venire la putere a unui guvern bulgar

Tzankoff, menit să realizeze aceste proiecte. Ministrul Bulgariei, la care, aflându-mă

ieri la ceai, împreună cu colegii iugoslav şi grec, mi-a făcut declaraţii în mod spontan,

entuziaste, cu privire la colaborarea rodnicǎ, ce se întrevede drept foarte posibilă,

între România şi ţara sa.

În schimb, ambasadorul URSS m-a întrebat azi dacă nu cumva acordul în

chestiune nu ascunde vreo manoperă germană, căci altfel URSS nu poate decât să 

se bucure de acest nou gaj de pace în Balcani şi orice caz ar dovedi din partea

Bulgariei renunţarea la revisionism.

Zamfirescu

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 63, 1937, f. 7
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 0 015, din 5 ianuarie 1937

Ankara

Anexe: 1 

Domnule Ministru, 

Grupul parlamentar al Partidului republican s-a întrunit la 29 decembrie

trecut, sub prezidenţa domnului Hasan Saka, pentru a asculta pe dl. Şükrü Saraçoğlu,

ministrul Justiţiei şi interimar la Afacerile Străine, care a făcut un expozeu asupra

politicii externe, şi pe dl. Ismet Inönü, care a arătat acţiunea ce va întreprinde guvernul

pentru ridicarea agriculturii.

Dl. Saraçoğlu a expus următoarele chestiuni: 

1. Pactul bulgaro-iugoslav, arătând detaliat negocieri1e ce se duc pentru

realizarea lui. Unii deputaţi, exprimând oarecare temeri cu privire la efectul ce acest

pact ar putea avea asupra Înţelegerii Bacanice, dl. Saraçoğlu a declarat că nu este nici

un motiv pentru ca un acord între două ţări vecine să poată slăbi Pactul Balcanic, ci

se poate spera, dimpotrivă, că această Înţelegere să fie de natură a servi pacea. 

Institutul Diplomatic Român
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2. Acordul anglo-italian. Dl. Saraçoğlu a declarat că ministerul turc al

Afacerilor Străine a urmărit „de aproape şi cu sensibilitate” negocierile pentru

încheierea „gentlemen agreementului” şi că, pentru moment, nu este nici o nelinişte.

Domnia sa a accentuat că se aşteaptă de la aceste negocieri să ajungă la o consolidare

a securităţii mediteraneene.

3. Chestiunea Sangeacului. După ce a rezumat un raport asupra anchetei

făcute în Sangeac, de consulul turc de la Beirut, dl. Saraçoğlu a expus, pe larg

dezbaterile din Consiliul Societăţii Naţiunilor, precum şi convorbirile franco-turce

de la Paris, arătând propunerile ce dl. Tevfik Rüştü Aras a făcut guvernului francez: 

a) acordarea unei independenţe depline Sangeacului; 

b) constituirea unei confederaţii compusă din Siria, Liban şi Sangeacul

independent; 

c) demilitarizarea Sangeacului; 

d) închirierea către guvernul turc a unei părţi din portul Alexandreta şi

înfăptuirea unei combinaţiuni de cale ferată.

Dl. Saraçoğlu a păstrat o atitudine rezervată în ce priveşte o eventuală reluare

a negocierilor franco-turce, după vacanţa de anul nou.

Comunicând Excelenţei Voastre cele ce preced, anexez totodată şi textul

comunicatului privitor la expunerea d-lui. Saraçoğlu, aşa cum a fost publicat de

Agenţia Anatolia.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Télémaque

[Note marginale:]

Domnului Ministru Antonescu; Domnului Subsecretar de Stat; Direcţia Politică;

9 ianuarie 1937; văzut 11 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 4, Ianuarie – iunie 1937, f. 1 – 2
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 14, din 6 ianuarie 1937, ora 21.05

Înreg. la nr. 663, din 7 ianuarie 1937

Confidenţial

Eric Drummond

1

îmi dă următoarele detalii interesante asupra acordului italo-

englez:

1) Acordul s-a făcut în cea mai bună atmosferă. Ambasadorul Angliei nu a

întâmpinat din partea lui Ciano greutăţi reale, decât pentru obţinerea asigurării relativ

la integritatea Spaniei, care nu s-a făcut decât asupra deciziei lui Mussolini din 31

decembrie. În tot cursul negocierilor, Eric Drummond a obţinut să vorbească de două

chestiuni: a) Înţelegerea italo-germană; b) Raporturile Italiei cu Societatea Naţiunilor.

Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937
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2) Interpretarea acordului

Când se referă la ameliorarea raporturilor dintre Puterile Mediteraneene,

preambulul nu a avut în vedere nici un caz concret şi nici un proiect imediat. În timpul

negocierilor, Franţa, nu a căutat a împiedica acordul, dar a arătat bănuieli, pe care

Londra le-a risipit. Italienii au refuzat şi refuză însă, formal, a discuta cu Franţa, cât

timp conflictul spaniol nu este lichidat.

Pasajul esenţial al acordului relativ la status-quo, trebuie interpretat în modul

următor: Italia şi Anglia exclud, în ce le priveşte, orice intenţie de a modifica statutul

mediteraneean. Afirmaţia că exclud şi eventualitatea modificării de către terţi, este

numai un deziderat bilateral. Dimpotrivă, acest alineat înseamnă că cei doi semnatari

nu dau garanţia lor, contra modificării de către terţi a status-quo-ului mediteraneean.

Exemplu concret: în ipoteza unui conflict între Grecia şi Turcia, cele două ţări nu ar

avea garanţia italo-engleză a statutului lor teritorial. Criteriul pentru status-quo este

suveranitatea. Deşi destul de neprecis, după Eric Drummond, el acoperă toate cazurile

de atingere directă sau indirectă a statutului teritorial actual al Mării Mediterane, chiar

de pildă, printr-o convenţie militară, concedând Italiei baza navală sau aeriană în

Baleare. Pentru statele mediterane mici, Iugoslavia, Grecia, Turcia, dispoziţiile

referitoare la status-quo, sunt excelente. Întradevăr, cum pentru ele, în practică, o

modificare a statutului lor teritorial putea veni numai din partea Italiei, ele sunt

implicit acoperite prin declaraţia Italiei faţă de Anglia, de a menţine status-quo-ul

mediteraneean. Drepturile şi interesele pe care părţile se obligă să le respecte reciproc,

fiind definite cu excepţia libertăţii de intrare, ieşire şi tranzit în Marea Mediterană.

Nici o înţelegere secretă nu enumeră sau proiectează zisele drepturi şi interese.

Convenţia părţilor, în scopul de a se evita orice ar putea înrăutăţi raporturile lor nu este

o clauză de bunăvoinţă diplomatică. Cerută de englezi, ea îşi are originea în

propaganda italiană în Egipt şi Palestina şi în atacurile anglo-fobe ale postului de

T.F.F. din Beri. În fine, asigurarea finală a acordului nu este îndreptată contra nici

unei puteri, se referă pentru Anglia la toate statele mediteraneene, pentru Italia

îndeosebi la Germania, ale cărei susceptibilităţi a voit să le calmeze.

3) Efectele acordului

Eric Drummond speră că el va avea o influenţă calmantă asupra Germaniei.

Ducele nu va mai fi mecanic împins spre Germania şi va câştiga o libertate de

manevră, care îi va permite să joace la Berlin un rol de mediator. Deşi acordul nu are

conexiune cu chestiunea spaniolă, el va putea aduce o destindere şi pe acest teren.

Italienii ar fi dispuşi, după informaţiile Ambasadorului, să înceteze la un termen viitor

transporturile de arme şi voluntari, dacă măsura ar fi generală, dacă Franţa ar pune

embargo pe aurul spaniol, dacă s-ar obţine garanţia că nu se va crea un stat sovietic

în Catalonia etc.

În ceea ce priveşte negocierile de la Locarno, convenţia de la Montreux,

acordul naval de la Londra, informaţiile sunt identice cu cele din telegrama nr. 10

1

.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 9, Noiembrie 1936 – mai 1937, f. 146 – 149
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 4 084, din 7 ianuarie 1937, ora 20.00

Înreg. la nr. 843, din 8 ianuarie 1937

Confidenţial

Ambasadorul Poloniei venind să vă vadă a profitat de ocazie pentru a-mi

manifesta buna impresie care se menţine în Polonia de pe urma reîmprospătării

relaţiilor polono-române şi care, aşa cum este convins şi domnia sa, vor fi definitiv

pecetluite de pe urma vizitei Majestăţii Sale la Varşovia, vizită urmată invitaţiei pe

care Ministrul Afacerilor Străine al Poloniei o va face în curând personal la Bucureşti

în numele Preşedintelui Republicii Polone.

Nu la fel judecă domnia sa şi relaţiile polono-cehoslovace pe care cel mult le

socoteşte neschimbate, adică destul de rele. Ba, domnia sa adaugă: „Noi nu vom face

nici un pas înspre Praga. Este treaba cehilor să priceapă unde le este interesul”.

Domnia sa a relevat de asemenea, în scopul evident de a afla punctul nostru de vedere,

„zvonul” care ar porni din sfere oficiale franceze şi anume că guvernul francez ar

împinge Mica Înţelegere să-şi modifice caracterul şi să-l organizeze şi genereze în

vederea unei eventuale agresiuni a Germaniei contra Cehoslovaciei. Domnia sa îmi

arată că Varşovia nu ar vedea cu ochi buni o atare schimbare şi observând în treacăt

că s-ar socoti acolo ca o eroare din partea României accederea la intenţia ce se atribuie

guvernului francez.

Cesianu

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele, preşedintele Consiliului, Direcţiei Politice.

AMAE, Fond 71 Franţa (1936 – 1937), vol. 9, f. 242 – 243
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 38/16, din 7 ianuarie 1937

Anexă: 1

Praga

Declaraţiile domnului Krofta

Domnule Ministru,

Am onoarea a transmite Excelenţei Voastre, alăturat, declaraţiile făcute de

domnul ministru Krofta corespondentului Agenţiei Stefani şi ziarului „Pravda” din

Belgrad, declaraţii ce sunt reproduse de oficiosul „Prager Presse”.

Corespondentului Agenţiei Stefani, domnul Krofta, a arătat speranţa că Italia

se va ocupa de chestiunile central-europene, în sensul unei colaborări politice şi

economice cu ţările Micii Înţelegeri; sunt semne de îmbunătăţire a raporturilor între

Praga şi Budapesta. Apoi, domnul Krofta a subliniat că apropierea germano-italiană

propice este Europei Centrale şi a declarat că relaţiile Berlin–Praga iau o dezvoltare

favorabilă. Ministrul a relevat apoi importanţa pactului iugoslavo-bulgar, spunând că

nu este exclus ca un asemenea pact să se încheie şi între Cehoslovacia şi Bulgaria.

Domnul Krofta şi-a exprimat apoi mulţumirea pentru apropierea italo-iugoslavă şi a

anunţat intenţia Cehoslovaciei de a crea un consulat la Addis Abeba, ceea ce se va

discuta într-un viitor Consiliu de Miniştri. Aceasta, a încheiat ministrul, este o

consecinţă logică a stării de fapt, nu este numai un gest, dar o recunoaştere sinceră a

unei situaţii clare pentru toată lumea.

Aurelian

[Note marginale:]

Domnului Subsecretar de Stat, Direcţia Politică, 2 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 5, 1937 – 1940
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 36, din 8 ianuarie 1937, ora 01.05

Înreg. la nr. 845, din 8 ianuarie 1937

Domnul Tevfik Rüştü Aras m-a primit astăzi după amiază, împreună cu

colegii mei iugoslav şi grec, pentru a ne face o expunere a situaţiei externe:

I) Vorbind de pactul bulgaro-iugoslav, domnia sa şi-a exprimat deosebita

satisfacţie pentru apropiata lui încheiere şi a declarat că Înţelegerea Balcanică se

întăreşte prin apropierea mai strânsă a tuturor statelor balcanice.
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II) Acordul anglo-italian găseşte toată simpatia Turciei, care vede risipindu-se

neliniştea din Mediteranǎ.

III) În ceea ce priveşte viitoarea reuniune a Consiliului Permanent al Pactului

Balcanic, Tevfik Rüştü Aras a arătat că Turcia va studia trei serii de chestiuni: a) chestiuni

de ordin general, b) chestiuni pur balcanice şi c) chestiuni în restanţă de la Belgrad.

IV) Fiind rugat de ministrul Iugoslaviei să precizeze poziţia Turciei în

chestiunea Sangeacului, ministrul turc al Afacerilor Străine a ţinut să declare, înainte

de toate, că nu trebuie luat în considerare ceea ce scriu ziarele: „Dacă lăsăm presa

liberă, este din cauză că până acum nu avem nici o propunere concretă din partea

Franţei, cu care să putem linişti spiritele. Noi nu suntem contra naţiunii franceze – a

continuat domnia sa –, ci contra tergiversărilor de la Quai d’Orsay, care vor sfârşi

prin a îndepărta chiar pe prietenii Franţei. Ar fi natural ca Anglia, ca putere mandatară,

să fie principial alături de Franţa, dar, cu toate acestea, simpatizează cu noi, ca şi

URSS, din cauza procedeelor puţin lăudabile, care întrebuinţează ministrul Afacerilor

Străine francez, procedee ce vor izola Franţa.

Turcia nu va păşi niciodată la măsuri ilegale. Tot ce se spune e inexact. Ea va

epuiza întreaga procedură a Pactului Societăţii Naţiunilor şi nu va ieşi din legalitate

decât dacă Franţa ar sili-o la aceasta. Dacă Franţa ar ieşi din legalitate, ceea ce eu nu

cred, a spus domnia sa, ea va vedea că nu ne temem şi că suntem capabili de

rezistenţă”. Domnul Tevfik Rüştü Aras nu a precizat însă în ce constă această „ieşire”

din legalitate.

Spre a ilustra intenţiile paşnice ale Turciei, Tevfik Rüştü Aras a declarat că,

în acest moment, armata turcă are efective reduse prin liberarea, la 15 decembrie, a

contingentului sub arme. Situaţia aceasta va dura până la încorporarea noului

contingent, la 15 februarie.

Adresându-mi-se mie, ministrul Afacerilor Străine a ţinut să dea asigurări

speciale în ceea ce priveşte aspectul revizionist al chestiunii: „Înţeleg foarte bine că

România nu ne va putea susţine dacă noi am face o chestiune de revizuire din

revendicările noastre”.

Întrebat fiind, la sfârşitul întrevederii, de către colegul meu grec ce

semnificaţie are ... (lipsă în text) pusă de unii deputaţi cu prilejul expunerii făcute de

domnul Tevfik Rüştü Aras, relativ la „atitudinea ce o vor adopta ţările amice celor

două părţi interesate” (a se vedea raportul meu nr. 20

1

), domnia sa ne-a declarat că prin

ţări amice „se înţelege exclusiv Anglia şi URSS şi nicidecum aliaţii balcanici”.

Télémaque

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 63, 1937, f. 10 – 12
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 72, din 8 ianuarie 1937, ora 02.08

Înreg. la nr. 911, din 8 ianuarie 1937

Este vorba de o vizită la Moscova a ministrului Afacerilor Străine finlandez,

dl. Holsti, către sfârşitul lui ianuarie sau începutul lui februarie, vizită care ar fi urmată

într-un viitor apropiat de aceea a d-lui Sandler, ministrul Afacerilor Străine suedez.

Până astăzi nu s-a hotărât nimic definitiv.

Dacă ar fi să se producă, nu ar trebui atribuit acestor vizite decât un caracter

informativ şi de curtenie, ceea ce înseamnă că nu ar trebui privite ca lipsite de orice

interes. Ţinând seama de sentimentele puţin amicale [pe] care Finlanda [le] nutreşte

pentru URSS şi de faptul că dl. Sandler, ca socialist, este un adversar doctrinar al

Sovietelor, gestul de curtenie al celor doi miniştri ai Afacerilor Străine (evidenţiind,

totodată, concordanţa în acţiunea politică a celor două ţări) ar dovedi că îngrijorările

ce politica Germaniei le provoacă în toate ţările de pe litoralul baltic sunt reale.

Dacă ar fi să risc un pronostic personal ţinând seama, pe de o parte, de spiritul

public în Finlanda şi Suedia, pe de altă parte, că aceste vizite vor displace profund la

Berlin, care va face totul pentru a le împiedica, nu cred ele vor avea loc, înainte ca să

fi intervenit în afacerile spaniole o destindere faţă de atitudinea actuală.

Ciuntu

[Note marginale:]

Văzut la 8 ianuarie 1937, Buletin la 9 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 URSS, vol. 69, Relaţii cu Polonia, Spania, Suedia, f. 597 – 598
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, RADU T. DJUVARA,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 69, din 9 ianuarie 1937, ora 18.15

Înreg. la nr. 1 434, din 10 ianuarie 1937

În cursul audienţelor de primire, ministrul Afacerilor Străine mi-a comunicat

că Majestatea Sa Regele, întorcându-se abia peste câteva zile, voi putea prezenta

scrisorile de acreditare probabil într-o săptămână. La întrebarea dacă putem vorbi

politică, a expus situaţia politică externă în trăsături largi şi, privitor la zvonurile

despre intenţiile agresive ale Germaniei, mai mult într-un cadru optimist. Singura

mare şi îngrijorătoare preocupare [este aceea referitoare la] a Spaniei, unde este, cu

adevărat cuib, de intrigi şi periculoase incidente. Germania, angajându-se prea adânc

pe făgaşul politicii de prestigiu, s-a ivit acel angrenaj diplomatic, unde, dintr-o situaţie

s-a născut alta, neprevăzută de astăzi pe mâine. Ministrul Afacerilor Străine nu neagă

Institutul Diplomatic Român
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că nota germană este abil redactată, întrucât chestiunea voluntarilor, de la început

ridicată de Germania, este de o importanţă primordială. Crede, totuşi, în posibilitatea

înlăturării pericolului, instituindu-se Comisia de control pentru supravegherea situaţiei

în întregime, nu numai materialul de război.

În aceeaşi gamă, s-au exprimat secretarul general şi directorul politic, acesta

din urmă insistând, oarecum, asupra îngrijorării, de la un timp încoace, a cercurilor

competente engleze.

Djuvara

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele, Preşedintele Consiliului, Direcţia Politică, 10 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Belgia, vol. 5, 1936 – 1943, f. 84 – 85
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 091, din 10 ianuarie 1937, ora 13.35

Înreg. la nr. 1 442, din 10 ianuarie 1937

Paris

Confidenţial

Tensiunea franco-turcă, datorată Sangeacului, care părea a lua proporţii, nici

nu a apucat bine a lua, poate şi datorită unei discrete intervenţii a Londrei pe lângă

Ankara, un aspect mai liniştitor şi, deci, a lăsa să se întrevadă posibilitatea unei

rezolvări amicale şi iată că apare un mai grav motiv de incertitudine la orizont, pe

care, de altfel, l-am bănuit şi semnalat demult şi datorită infiltrării crescânde a

cercurilor militare germane în Marocul spaniol, sub formă de elemente militare alături

de tehnicieni civili, care ar avea misiunea sau împuternicirea lui Franco de a organiza

şi a pune în exploatare metodică, îndeosebi bogăţiile miniere ale acele regiuni

africane.

Vecinătatea cu nordul francez, prezenţa germană pe malul african al

Strâmtorii Gibraltar, răspunsul guvernului german, cu rezervele numeroase şi

întrucâtva agresive, la propunerea franco-engleză, din 26 decembrie, privitoare la

stăvilirea înserierilor voluntarilor în rândurile beligeranţilor spanioli, gravul incident

al confiscării vasului Palos, nerezolvat nici azi de Madrid necum în limitele

răspunsului dat de amiralul german din ordinul Berlinului, sunt fapte care precipită

şi agravează, în mod îngrijorător, problema spaniolă. Aceasta a pierdut demult,

datorită unor interese străine de orice considerent umanitar sau de intenţie sinceră, a

conjurării zdruncinării păcii, un caracter local şi ia tot mai mult aspectul unui posibil

conflict internaţional zgândărit stăruitor de guvernul german cu concursul, mai mult

sau mai puţin, al Romei.

Activizarea reînarmării Angliei, care a progresat mult de câteva luni în ale

Marinei şi Aviaţiei, punerea în execuţie a completării fortificaţiilor franceze spre

Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937
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frontiera belgiană [şi], îndeosebi, progresele înarmării Micii Înţelegeri şi şovăiala

Italiei de a seconda ferm Germania, care, în fond, urmăreşte o hegemonie diplomatică

europeană şi un imperiu colonial, fac ca Berlinul să se întrebe dacă nu este momentul

propice acum de a dezlănţui o furtună, căutând doar forma care să nu-i atragă or în

timpul războiului mondial inamiciţia Statelor Unite şi a altor ţări de a căror neutralitate

ar avea nevoie.

Cesianu

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regelui, Preşedintele Consiliului, Direcţiei Politice, 10 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 9, 1936 – 1937, f. 246 – 247
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NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SECRETARUL GENERAL 

AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU, 

ŞI ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL CEHOSLOVACIEI, KORECK

10 ianuarie 1937

Bucureşti

Dl. Koreck mi-a vorbit de două chestiuni:

1) Convorbirea dintre dl. ministru Antonescu şi Eden, de la Geneva,

referitoare la Cehoslovacia.

Dl. Koreck mi-a comunicat, în numele d-lui Krofta, viile mulţumiri ale

acestuia pentru ceea ce dl. Antonescu a spus d-lui Eden referitor la contribuţia

importantă ce s-ar aduce pentru pace în Europa dacă Anglia ar face să se ştie că va

avea, în cazul când Germania ar ataca Cehoslovacia, aceeaşi atitudine pe care a

anunţat-o în cazul când Germania ar ataca Franţa.

Dl. Krofta a adăugat că nu crede că Anglia să poată face o declaraţie

categorică în acest sens şi că Cehoslovacia s-ar mulţumi şi cu o manifestare indirectă.

Am răspuns d-lui Koreck că, probabil, dl. Antonescu, formulând d-lui Šeba

ideea de mai sus, ca rezumat al convorbirii ce a avut cu dl. Eden, nu s-a pronunţat

asupra formei înseşi în care urmează să se facă aceste manifestări, forma urmând să

facă obiectul unei alte cercetări în momentul când Anglia cu Cehoslovacia ar fi

dispuse să realizeze sugestia d-lui ministru Antonescu.

2) Dl. Koreck mi-a remis o notă referitoare la condiţiile în care s-ar putea

accepta discuţii cu Anglia în vederea unei apropieri între aceasta şi statele Micii

Înţelegeri.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 40, 1920 – 1944, f. 78 – 79
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Este vorba de Conferinţa Inter-Americană din decembrie 1936, încheiată cu o Declaraţie de principii

asupra Solidarităţii şi Cooperării Inter-americane.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA WASHINGTON, CAROL A. DAVILLA,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 197/P-3-11, din 10 ianuarie 1937

Washington

Domnule Ministru,

În mesajul către Congresul American, pronunţat de preşedintele Roosevelt în

ziua de 6 ianuarie, pasajele referitoare la situaţia internaţională prezintă o deosebită

importanţă prin condamnarea regimurilor dictatoriale şi justificarea celor democratice.

În rezumat, preşedintele Roosevelt s-a exprimat în modul următor: „În urma

noilor condiţii social-economice, produse de războiul mondial, multe guverne n-au

fost în stare să ia măsuri adecvate pentru rezolvarea problemelor nou create şi, cu

consimţământul neprevăzător al populaţiilor însele, s-au stabilit regimuri oligarhice.

În acestea, militarismul a făcut progrese, în timp ce, în ţările democratice, el a fost

stăvilit. În categoria a doua am putea clasa naţiunile din Lumea Nouă, care sunt

convinse că forma democratică de guvernământ este capabilă de a face faţă noilor

condiţii de viaţă şi de a menţine pacea.

Conferinţa de la Buenos Aires

1

a adunat la un loc reprezentanţii a 21 de naţiuni

pentru a discuta, într-o atmosferă de încredere şi [de] înţelegere, măsurile necesare

menţinerii păcii, într-o lume [aflată], din nefericire, sub imperiul unei mentalităţi

războinice. Rezultatele atinse acolo, adoptarea de noi metode pentru eliminarea

cauzelor de război şi pentru o mai largă apărare a intereselor republicilor americane,

reafirmarea respectului pentru obligaţiile internaţionale şi pentru necesitatea unei

politici comerciale liberale constituie un exemplu pentru restul lumii. Deciziile de la

Buenos Aires pot fi interpretate ca un mesaj adresat, în numele democraţiilor din

lume, celeilalte categorii de naţiuni. Fiindcă acestea din urmă trăiesc sub un regim

spectaculos, era de mult timp necesar ca democraţiile să se afirme.

Davilla

[Note marginale:]

Direcţia Politică; văzut la 5 februarie 1937; Direcţia Occidentului.

AMAE, Fond 71 SUA, vol. 4, General, 1936 – 1937, f. 159 – 160
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MINISTRUL ROMÂNIEI DE LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 142, din 10 ianuarie 1937

Confidenţial

Domnule Ministru,

Într-o convorbire recentă ce am avut cu Sir Geoffrey Knox, colegul meu

britanic, care, ca fost preşedinte al Comisiei Internaţionale din Saar, a avut putinţa să

cunoască de aproape stadiul pregătirilor militare ale Germaniei, domnia sa mi-a

afirmat, vorbindu-mi de situaţia din Germania, că armata germană, deşi perfect

înzestrată din punctul de vedere al materialului, nu are încă cadrele ofiţereşti necesare.

De aceea, domnia sa nu crede într-un pericol de război apropiat.

Mai târziu însă, când cadrele vor fi completate, guvernul din Berlin îşi va

prezenta cu energie revendicările de diferite naturi şi atunci ar putea începe o fază

primejdioasă în viaţa internaţională.

Ministrul Angliei nu crede ca Germania să aibă vreun interes a se mai apropia

în viitor de Societatea Naţiunilor căci, de când a părăsit Geneva, i se cedează pe toate

terenurile. Numai o atitudine fermă a celorlalte puteri ar fi putut stârni la Berlin

dorinţa de a reintra în forul genovez, dar această atitudine nu s-a produs.

Trecând la chestiunea bazinului dunărean, Sir Geoffrey Knox nu vede putinţa

unei destinderi în Europa Centrală, revizionismul fiind pentru Ungaria o dogmă, după

cum este antirevizionismul pentru Mica Înţelegere.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

Bossy

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Ministrului Antonescu, Subsecretar

de Stat Bădescu.

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 6, General 1937 – 1938
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Expresia corectă este Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes – Totul este cel mai bine în

cea mai bună lume posibilă.

3

Peste noapte.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 38-3, din 11 ianuarie 1937

Înreg la nr. 2 913, din 18 ianuarie 1937

Copie

Pactul de amiciţie bulgaro-iugoslav

Domnule Ministru,

În convorbirea pe care am avut-o acum câteva zile cu ambasadorul Numan

Menemencioglu, secretarul general al Ministerului de Externe turc – după ce domnia

sa mi-a arătat că guvernul turc priveşte chestiunea importului benzinei din România

nu numai sub unghiul economic, ci, mai ales, sub cel politic, şi că din acest din urmă

punct de vedere consideră importul benzinei de o importanţă capitală pentru Turcia

(a se vedea telegrama mea cifrată nr. 28, din 9 ianuarie a.c.

1

) – am făcut împreună cu

domnia sa un tur de ordin general, cât şi de ordin special, privind ţările noastre şi

Înţelegerea Balcanică.

Vorbind despre pactul de amiciţie bulgaro-iugoslav, dl. Numan Menemencioglu

şi-a exprimat toată satisfacţia pentru încheierea acestui pact, precum şi mulţumirea că

nici România, nici Grecia nu s-au opus la încheierea lui.

Făcându-i aluzie la anumite opinii ce au găsit ecou chiar în unele cercuri

turceşti, şi anume aprehensiunea că Bulgaria ar nutri intenţia ascunsă de a torpila

Înţelegerea Balcanică prin propunerea ce a făcut Iugoslaviei de a încheia, numai cu

ea, un pact de amiciţie, domnia sa mi-a spus „Într-adevăr, nu se pot face decât două

ipoteze. Ori Bulgaria este sinceră, şi atunci «c’est le mieux dans le meilleur des
mondes»2

, sau nu este sinceră, şi atunci Iugoslavia, având mai mult interesul de a face

parte din Înţelegerea Balcanică decât de a ieşi din această Înţelegere, se va putea

totdeauna dejuca (sic!) de către Înţelegerea Balcanică aceste tendinţe machiavelice ale

Bulgariei.

Dar să admitem în fine – a continuat secretarul general Numan – ipoteza că

Bulgaria ar reuşi, în decursul anilor, să desprindă, încetul cu încetul, Iugoslavia din

acest organism politic ce este Înţelegerea Balcanică şi să înfăptuiască acea unire sud-

slavică pe care o preconizează unele cercuri panslaviste, să vedem ce s-ar întâmpla?

Mai întâi de toate, această unire nu se poate concepe a lua fiinţă «du jour au
lendemain»3

, ci într-un decurs de timp ce ar trebui aşezat într-un cadru de cel puţin

50 de ani, căci se găsesc mari obstacole în drumul realizării ei. Aceste obstacole sunt:

1) existenţa dinastiei Bulgariei şi 2) formaţiunea actuală unitară a statului iugoslav.
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Chiar dacă am admite că dinastia bulgară ar dispare din calea acestei realizări,

într-un mod brusc, fie printr-o revoluţie internă bulgară, fie printr-un complot, în care

asasinatul ar aduce la îndeplinire această dispariţie, rămâne, totuşi, marea chestiune

a formaţiunii actuale a statului unitar iugoslav.

Într-adevăr, o unire între Iugoslavia şi Bulgaria nu se va putea face decât dacă

Bulgaria are siguranţa că elementul bulgar nu va fi asimilat de masa mare iugoslavă.

Pentru a se putea asigura contra acestui pericol, Bulgaria va condiţiona unirea sud-

slavică de transformarea Iugoslaviei într-un stat federativ, compus din cele trei

elemente: Serbia veche, Croaţia şi Slovenia, iar Macedonia formând o provincie a

Serbiei vechi. Această exigenţă a Bulgariei va fi greu admisă de Iugoslavia deoarece,

în cazul când ea ar admite-o, desigur, elementul vechi sârbesc ar fi asimilat cu timpul

de cel bulgar, care ar câştiga preponderenţă în uniune.

Dar să mergem mai departe – a spus domnia sa – şi să admitem că, trecându-se

peste toate aceste obstacole, uniunea Iugoslaviei cu Bulgaria într-un singur stat sud-

slavic s-ar realiza, ce s-ar întâmpla? Atunci, ca în orice organism viu, se va întâmpla

o reacţie şi precum celulele sănătoase se mobilizează acolo unde este rană spre a

combate pericolul contra vietăţii organismului, tot astfel statele ce vor trebui să se

apere contra acestui bloc sud-slavic vor cădea de acord, dat fiind interesele lor comune

de apărare, spre a face faţă acestui pericol.

În primul rând Italia, ale cărei interese vitale ar fi periclitate, dat fiind

ameninţarea coastei sale adriatice, ar căuta să se apere contra acestui pericol formând

un contra bloc compus din Italia, România, Grecia şi Turcia. De asemenea, nici

Angliei şi nici Franţei nu le-ar conveni această tulburare în contra balansării forţelor

ce se găseau în Mediterană până la realizarea statului sud-slavic. Singurul stat care s-ar

putea bucura de această unire sud-slavică ar fi Germania. Conform lozincei sale de

„Drang nach Osten”1

, ea ar căuta, prin Austria, să se înţeleagă cu statul sud-slavic

spre a-şi putea întinde influenţa economică şi politică până şi în Orientul Apropiat.

Contraremediu al acestui pericol va fi numai decât o înţelegere întru apărarea

intereselor lor, între Franţa şi Italia, România, Grecia, Turcia şi, foarte probabil, şi

URSS, căci aceasta din urmă, de teama influenţei crescânde a Germaniei, nu va

rămâne cu braţele încrucişate.

Dar toate acestea sunt, pentru moment, singure supoziţii teoretice. În prezent,

noi trebuie să constatăm că Bulgaria (iar nu Iugoslavia) a propus pactul de amiciţie.

Dacă am fi fost contra semnării acestui pact bilateral, am fi dat de bănuit Iugoslaviei

că nu avem încredere în semnătura ei pusă pe Pactul Balcanic şi ea ar fi avut dreptul

să se arate extrem de mâhnită de această a noastră lipsă de încredere, deoarece

Iugoslavia şi-a respectat întotdeauna până acum cuvântul dat”.

Iar în concluzie domnia sa a spus: „Desigur că ipoteza cea de a doua, care

v-am indicat-o la începutul argumentării mele, adică că Bulgaria a fost nesinceră,

propunând semnarea Pactului bilateral bulgaro-iugoslav, este cea mai verosimilă. Dar

Bulgaria nu şi-a închipuit că, semnând acest pact bilateral, va reuşi să submineze

Pactul Balcanic, ci, din contră, ea era convinsă că destrămarea acestui pact se va face

tocmai prin nesemnarea de către Iugoslavia a pactului bilateral propus de ea.

1 

Literal, Impulsul către Est.
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Bulgaria a fost surprinsă că Iugoslavia a acceptat propunerea sa şi că aliaţii balcanici ai acesteia nu s-au

opus încheierii acestui pact bilateral şi a devenit victima propriei farse.
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Nesemnare provocată de opoziţia aliaţilor balcanici ai Iugoslaviei, lucru ce ar fi făcut

pe această din urmă ţară să se răcească de aliaţii ei.

Aşadar, eu socot – a spus dl. Numan – că, neopunându-ne semnării acestui

pact bilateral, noi am făcut un act de cuminţenie politică, dejucând gândurile

machiavelice ale Bulgariei, care, de acum înainte, va fi obligată să joace, mai mult sau

mai puţin, în struna noastră.

«La Bulgarie a été prise du fait que la Yougoslavie a accepté sa proposition
et que les alliés balkaniques de cette dernière (Yougoslavie) ne se sont pas opposés
à la conclusion de ce pacte bilateral, dans ses propres: le dindon de sa propre
farce»1

”.

Trimit, totodată, cu acest raport, pentru documentarea chestiunii, o serie de

articole din presa turcă cu privire la semnarea Pactului de amiciţie bulgaro-iugoslav.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

Al. Télémaque

AMAE, Fond 71 Bulgaria, vol. 63, 1937, f. 342 – 346
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 57, din 12 ianuarie 1937, ora 19.00

Am fost primit în audienţă de prezentare, azi, de dl. Eden şi i-am spus că

Excelenţa Voastră ar fi dorit a da urmare invitaţiei de a veni la Londra, concomitent

cu vizita la Paris. Invitaţia franceză fiind de aşa natură încât nu mai suferă o amânare,

Excelenţa Voastră a trebuit să dea urmare şi să vină la Paris într-un moment care nu

era tocmai indicat pentru o vizită la Londra.

Dl. Eden a mulţumit pentru această comunicare, apreciind motivele atât de

delicate ale Excelenţei Voastre, şi a adăugat că dânsul nu se gândise la o vizită oficială,

ci la una de informare, precum dl. Titulescu obişnuia să le facă, din când în când,

aici.

Asupra acestei chestiuni, dl. Eden va mai reveni în conversaţiile sale

personale cu Excelenţa Voastră, cu ocazia întrunirii Consiliului Societăţii Naţiunilor,

amânat, de altfel, pentru 21 ianuarie, în urma cererii Franţei, care ar fi pe cale a se

înţelege, între timp, direct cu Turcia, în chestiunea Alexandretei.

Grigorcea

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9, Telegrame din Londra 1935 – 1937
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARȘOVIA, 

ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESCU, CĂTRE MINISTRUL

AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 178, din 12 ianuarie 1927, ora 19.45

Înreg. la nr. 2 009, din 13 ianuarie 1937

Domnul Beck mi-a spus azi dimineaţă că a terminat negocierile în chestiunea

Danzig şi că este satisfăcut de aranjamentele obţinute atât din punct de vedere

economic, cât şi din punct de vedere al garanţiilor dobândite pentru minoritatea

polonă. Pe scurt domnia sa consideră situaţia drept mult ameliorată faţă de aceea din

iulie trecut. După credinţa sa viitorul Înalt Comisar va fi ales între candidatul

portughez şi cel norvegian, ambii foşti ofiţeri de marină.

Zamfirescu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Direcţia Politică.

AMAE, Fond 71 Polonia (1936 – 1937), vol. 7, f. 295
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 162, din 13 ianuarie 1937, ora 13.32

Înreg. la nr. 2 178, din 13 ianuarie 1937

Ambasadorul Franţei, dejunând acum trei zile, a avut cu domnul Litvinov, a

avut cu domnia sa un schimb de vederi asupra situaţiei politice generale. La un

moment dat, domnul Litvinov, care se arăta destul de pesimist, a exclamat: „Şi în

Balcani aţi văzut ce se petrece?”. Cum ambasadorul părea nedumerit, comisarul

poporului a adăugat „Iugoslavia şi România au refuzat alianţa Franţei”. Domnul

Coulondre, cu drept cuvânt, a replicat că nu ştie ce îndreptăţeşte pe domnul Litvinov

să facem o astfel de afirmaţie întrucât este aproape de notorietate publică că a fost

vorba ca, mai întâi, statele din Mica Înţelegere să adâncească alianţa dintre ele, peste

care s-ar suprapune apoi o alianţă Franţa–Mica Înţelegere, aceasta din urmă apărând

ca entitate. Dar domnul Litvinov a rămas la aprecierea lui.

Cum Excelenţa Voastră va vedea în curând la Geneva, am crezut necesar a vă

preveni.

Ciuntu

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 5, 1937 – 1940
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, 

VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI, 

GHEORGHE TĂTĂRESCU

T. nr. 87, din 13 ianuarie 1937, ora 15.30

Înreg. la nr. 2 185, din 13 ianuarie 1937

Praga

Preşedintele Hodža

1

s-a întors la Praga. Am avut ieri o convorbire foarte

lungă. Patru părţi.

Prima parte, expunere detaliată a programului nostru de armament şi stadiul

negocierilor, potrivit notei remise preşedintelui Beneš şi rapoartelor ce v-am

comunicat prin secretarul Puşcă.

Hodža a arătat şi el dificultăţile ce rezultă pentru finanţare din situaţia actuală

a pieţei Cehoslovaciei, a promis însă formal tot sprijinul său.

A doua parte – Politica Externă

Hodža mi-a cerut lămuriri asupra politicii noastre faţă de Bulgaria. Am amintit

convorbirile noastre de la Geneva cu domnul Crutzescu, buna impresie provocată de

primirea cordială ce s-a făcut acestuia la Sofia şi dorinţa noastră de a rezolva

chestiunile litigioase şi stabilirea unor relaţii cât mai bune. Am expus evoluţia

punctului nostru de vedere referitor la Pactul bulgaro-iugoslav şi, răspunzând unor

întrebări ale domnului Hodža referitoare la Pactul bulgaro-român, am încheiat „nu

cerem fireşte nimic, dar, dacă ni se face o propunere, o vom examina cu bunăvoinţă”.

Domnul Hodža a adăugat că o înţelegere cu Grecia ar fi şi ea necesară în

interesul Înţelegerii Balcanice.

Domnul Hodža a vorbit lung şi cu mult interes de Bulgaria, a exprimat

satisfacţia încheierii pactului şi a insistat asupra necesitaţii unei apropieri. Citez textul:

„Cum nu putem să o înconjurăm cu baionetele, trebuie s-o înconjurăm cu bunăvoinţă,

spre a o aduce în sfera intereselor noastre”.

Domnul Hodža mi-a expus situaţia relaţiilor comerciale cehoslovaco-bulgare

şi intenţia sa de a le îmbunătăţi, dând Bulgariei, azi pasivă, posibilitatea unui schimb

echilibrat, cu intenţia de a-i da apoi alte avantaje şi a o atrage în sfera de colaborare

a Micii Înţelegeri.

Fără a fi precis domnul Hodža a spus, totuşi, că a doua etapă ar fi apropierea

politică. Am avut impresia că se gândeşte la o largă colaborare între Mica Înţelegere

şi toate ţările balcanice.

Am cerut apoi precizări asupra vizitei preşedintelui Beneš la Belgrad.

Răspunsul a fost exact în termenii răspunsului lui Beneš. Trebuie să se producă până

atunci, a spus Hodža, o atmosferă concretă a solidarităţii noastre. Nu chiar acum,

puterile mari fiind azi enervate de chestiunea spaniolă, dar lucrurile se vor potoli, o

atmosferă care să fie înţeleasă la Berlin şi la Roma. Fapt semnificativ este că, cu acest

prilej, a revenit asupra interesului apropierii cu Bulgaria, ca şi cum un gest faţă de

aceasta ar intra în cadrul manifestării de care vorbise. Am încercat să obţin precizări
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asupra acestei chestiuni. Voi pune chestiunea domnului Beneš la viitoarea audienţă şi

lui Krofta, fireşte, discret şi cu îndemânarea necesară.

Partea a treia. Colaborarea economică

Domnul Hodža a revenit cu stăruinţă asupra ideii domniei sale de uniune

vamală, insistând asupra necesitaţii de a se grăbi lucrările noastre pregătitoare în

vederea unui proiect ce ar avea intenţia sa ne supună [atenţiei noastre].

Partea a patra. Politica internă a României

Domnul Hodža s-a interesat îndeaproape de situaţia internă. I-am dat

cuvenitele lămuriri. Cu acest prilej, a făcut aprecieri foarte favorabile asupra

realizărilor guvernului.

Victor Bădulescu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Direcţiei Politice, 14 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 12, 1937, f. 30 – 33
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 421, din 13 ianuarie 1937, ora 15.45

Înreg. la nr. 37, din 14 ianuarie 1937

Contele Ciano mi-a declarat că, spre a uşura acţiunea Comitetului de

neintervenţie, Italia este dispusă să dea depline puteri reprezentantului ei la Londra.

Guvernul italian este gata şi are posibilitate a rechema pe toţi voluntarii italieni din

Spania, dar este convins că Franţa şi Sovietele nu sunt pentru o asemenea soluţie

radicală, de câte ori este vorba de interzicerea recrutării voluntarilor şi a propagandei

politice.

Propunerile engleze din 11 ianuarie sunt satisfăcătoare pentru Italia. Ministrul

se arată sceptic asupra controlului voluntarilor în Pirinei şi nu vede încă o modalitate

practică pentru supravegherea coastelor spaniole. În fine, ei insistă asupra hotărârii

italiene şi germane de a respecta integritatea Spaniei şi de a renunţa la trimiterea

voluntarilor. Dar condiţia renunţării este adoptarea integrală a punctului de vedere

italo-german asupra intervenţiei indirecte.

Lugoşianu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regele; Preşedintele Consiliului; dl. Subsecretar de Stat; şase ori;

Direcţiei Personal; Direcţiei Politice.

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 17, 1937, f. 27
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 116, din 13 ianuarie 1937

Atena

Confidenţial

Audienţa mea la Suveranul elen

Domnule Ministru,

După cum am informat pe Excelenţa Voastră prin raportul nr. 3 669

1

, din

30 decembrie 1936, protocolul Curţii elene prevede că miniştrii plenipotenţiari sosiţi

la post sunt primiţi câteva zile după ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, într-o

audienţă particulară de Suveranul elen.

Această audienţă a mea a avut loc ieri şi a durat o jumătate de oră. Cu toate

că cea mai mare parte a convorbirii a avut un caracter general, MS regele George a

atins unele chestiuni interne şi externe asupra cărora voi reveni mai jos. Suveranul

elen, bine informat asupra tuturor problemelor politice şi economice, îşi exprimă în

mod deschis vederile.

Începând prin a constata că relaţiile dintre Grecia şi România sunt excelente

şi exprimând dorinţa de a le vedea dezvoltate şi adâncite, regele George a menţionat

unele dificultăţi ce există în schimburile economice. A recunoscut însă că aceste

dificultăţi sunt inerente situaţiei celor două state şi restricţiilor existente. Soluţia cea

mai bună – a şi spus Suveranul elen – ar fi, poate, suprimarea tuturor restricţiilor, dar

pentru aceasta toate statele ar trebui să fie de acord.

Vorbind de situaţia din Balcani, regele George nu s-a arătat mulţumit de

înţelegerea bulgaro-iugoslavă. Suveranul elen consideră că asigurările iugoslave şi

intenţiile ei reale nu pot fi puse la îndoială şi că trebuie căutată calea unei apropieri

generale. „Bulgarii însă rămân tot Bulgari – a adăugat Regele Greciei – şi nu se poate

avea multă încredere în ei”. Prin aceasta, regele Greciei a exprimat, de altfel, mefienţa

generală a opiniei elene faţă de vecinul de la nord.

În continuarea conversaţiei, regele a observat că situaţia în Mediterana s-a

ameliorat în urma acordului anglo-italian, care creează garanţii şi pentru Grecia. S-a

interesat apoi de apropiata conferinţă a Înţelegerii Balcanice, de la care aşteaptă

rezultate utile. În ceea ce priveşte situaţia politică internă a Greciei, regele George mi-a

vorbit de eforturile ce se fac în toate domeniile pentru a ridica nivelul ţării şi de

dificultăţile ce a întâmpinat, după întoarcerea sa în Grecia, privind străduinţele de a

pune de acord partidele şi de a găsi o bază de guvernare parlamentară. Spre regretul

Suveranului elen, lucrul nu a reuşit, ceea ce l-a silit să recurgă la guvernarea

extraparlamentară. Dictatura actuală nu i se pare prea severă, singurul lucru neplăcut

fiind cenzura, a cărei menţinere este însă, deocamdată, necesară. Suveranul crede că
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masele sunt mulţumite sub regimul actual şi nu se gândesc la alegeri, acestea fiind

numai dorite de unii din foştii şefi politici. S-au făcut progrese în domeniul economic

şi în administraţie. Dificultăţi decurg însă din faptul că ultima recoltă – excepţie

făcând pentru tutun – a fost rea.

La sfârşitul audienţei, MS regele George m-a asigurat din nou de bunăvoinţa

sa şi de concursul ce voi găsi pe lângă guvernul elen.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii.

Filotti

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Ministrului Antonescu, dl. Subse -

cretar de Stat, 18 ianuarie 1937, Direcţia Politică a luat la cunoştinţă. Rog a se comunica

şi Direcţiei occidentale.

AMAE, Fond 71 Grecia, vol. 85, 1933 – 1938, f. 196 – 198
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 117, din 13 ianuarie 1937

Atena

Vederile domnului Metaxas despre relaţiile româno-elene

Domnule Ministru,

După cum am telegrafiat Excelenţei Voastre, am avut ieri o întrevedere cu

preşedintele Consiliului şi ministru al Afacerilor Străine, dl. Metaxas.

Cum afară de conversaţiile ocazionale ce am avut cu domnia sa, cu prilejul

vizitei d-lui Tevfik Rüştü Aras nu avusesem încă, din cauza sărbătorilor, o conversaţie

la Minister, preşedintele Consiliului a început prin a-mi arăta, în termeni călduroşi şi

accentuaţi, prietenia Greciei pentru ţara noastră şi dorinţa fermă a guvernului său de

a strânge cât mai mult relaţiile greco-române. Fără ca dl. Metaxas s-o declare formal,

am avut impresia că domnia sa consideră această colaborare şi mai necesară, în urma

apropierii bulgaro-iugoslave şi a dezvoltărilor ei posibile, menţinând-o, bineînţeles,

în cadrul Înţelegerii Balcanice.

Am răspuns şefului guvernului elen că dorinţa sa corespunde şi intenţiilor

sincere ale guvernului român şi că, personal, în noua mea misiune, mă voi strădui să

servesc aceste intenţii reciproce.

Dl. Metaxas consideră, pe drept cuvânt, că, în dezvoltarea relaţiilor greco-

române, chestiunile economice care dau, uneori, loc la dificultăţi, au o însemnătate

secundară, primatul revenind comunităţii de interese politice. Pentru a adânci în

opinia publică şi în cercurile intelectuale prietenia celor două ţări, domnia sa socoteşte

necesară o intensificare a relaţiilor culturale şi o acţiune organizată pentru o mai bună

Institutul Diplomatic Român

28



29

Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937

cunoaştere mutuală. Crearea la Atena şi Bucureşti a unor societăţi culturale româno-

greceşti ar putea servi în mod util acest scop? Am declarat preşedintelui Consiliului

elen că, de îndată ce ocupaţiile mele îmi vor permite, mă voi ocupa şi de această

chestiune.

În continuare, dl. Metaxas a arătat că aşteaptă cu mare plăcere, vizita ce

Excelenţa Voastră va face la Atena cu ocazia apropiatei reuniuni a Consiliului

Înţelegerii Balcanice. A amintit că, de altfel, cunoaşte pe Excelenţa Voastră din vremea

când domnia sa se găsea la Paris, oarecum, ca „exilat politic”.

Revenind la chestiunea pactului de amiciţie iugoslavo-bulgar, care continuă

să stea pe primul plan al atenţiei guvernului elen, preşedintele Consiliului mi-a

declarat că a fost mulţumit de rezultatul schimburilor de vederi cu dl. Tevfik Rüştü

Aras, care au dovedit din nou solidaritatea intereselor greco-turceşti, şi că a luat act

cu mulţumire de asigurările transmise de dl. Stojadinović. Guvernul elen aşteaptă

acum declaraţia făgăduită de preşedintele Consiliului iugoslav cu privire la validitatea

Pactului Balcanic şi a acordurilor interpretative ulterioare.

După informaţiile ce deţine dl. Metaxas, Pactul de amiciţie bulgaro-iugoslav

urmează să fie semnat la sfârşitul lunii ianuarie. Domnia sa a adăugat că unele cercuri

din Bulgaria, probabil macedonene, sunt opuse acestui pact, care ar reprezenta în

ochii lor sacrificarea principalelor revendicări bulgare.

Şeful guvernului elen mi-a confirmat că este satisfăcut de încheierea acordului

mediteraneean italo-britanic, care reprezintă o garanţie pentru menţinerea statu-quo-ului
teritorial. Mi-a declarat, de asemenea, că doreşte să continue pe calea ameliorării relaţiilor

cu Italia, considerând această ameliorare ca o necesitate a securităţii greceşti. Nu am

socotit oportun în această primă întrevedere cu dl. Metaxas să abordez chestiunile în

legătură cu şcolile noastre în Grecia, mulţumindu-mă cu o menţiune generală.

Preşedintele Consiliului m-a asigurat că este dispus să examineze în spirit amical aceste

chestiuni, populaţia română din Grecia fiind considerată ca un element real.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii.

Eugen Filotti

[Note marginale:]

Preşedintele Consiliului, Ministrului Antonescu, Subsecretar de Stat, Direcţiei

Politice, 18 ianuarie 1937. Direcţia Balcanică, pentru partea referitoare la pactul

bulgaro-iugoslav, Secţia Occidentală, pentru partea referitoare la acordul medite -

raneean italo-englez.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, 

ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESCU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 223, din 14 ianuarie 1937, ora 21.25

Înreg. la nr. 2 465, din 15 ianuarie 1937

Conform dorinţei mele, domnul Beck a însărcinat pe directorul politic a-mi

da azi toate lămuririle ce ar putea interesa pe Excelenţa Voastră, în preajma întâlnirii

de la Geneva, privitor la executarea mandatului polonez, în chestiunea Danzig.

Directorul organizaţiilor internaţionale mi-a declarat:

1) În ce priveşte aplanarea diferendului dintre Societatea Naţiunilor şi Senatul

din Danzig, mandatarul polon a lăsat cu totul la o parte latura juridică şi a făcut toate

sforţările spre a dobândi un rezultat practic, care, fiind obţinut sub forma unei

declaraţii a Senatului în relaţiile cu Înaltul Comisar la Danzig.

Textul declaraţiei rămânând rezervat până la ziua prezentării sale de către

domnul Beck la Geneva, guvernul polonez este de părere că relaţiile de bună prietenie

depind, în mare parte, de dibăcia viitorului Înalt Comisar la Danzig, căruia se

recomandă a lua, în primul rând, informaţiile de la Senat, în loc de a copleşi Societatea

Naţiunilor cu obişnuitele plângeri ale opoziţiei.

2) În ceea ce priveşte minoritatea poloneză, domnul Beck a obţinut toate

garanţiile rezonabile de viitor. În speţă, un angajament scris, prin care minoritarii

polonezi sunt fericiţi de judecarea sumară a tribunalelor hitleriste.

În ce priveşte latura economică, s-a încheiat acordul, anunţat Excelenţei

Voastre cu raportul nr. 78

1

, şi se va alimenta pe viitor portul Danzig cu trafic suficient

spre a justifica prezenţa Poloniei la existenţa zonei libere.

Cele de mai sus explică de ce guvernul polonez nu consideră situaţia din

Danzig drept îngrijorătoare pentru pacea lumii.

Zamfirescu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Direcţiei Politice.

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 7, 1936 – 1937, f. 298 – 299
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CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA LVOV, 

ALEXANDRU POPESCU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 63, din 14 ianuarie 1937

Lwow

Confidenţial

Domnule Ministru,

Am avut onoarea să raportez Excelenţei Voastre că acţiunea de colonizare a

voievodatelor de sud-est, regiuni locuite de majorităţi ucrainene, a trezit o puternică

reacţie din partea acestora. Acţiunea de anticolonizare poate însemna sfârşitul

încercărilor de normalizare a raporturilor polono-ucrainene, şi aşa destul de precare.

Totodată, rezultatul, desigur nedorit de guvernul polonez, poate fi încetarea luptelor

dintre diferite grupări politice şi naţionale ale ucrainenilor şi realizarea unui front

unic în faţa marelui pericol ce se ridică în faţa naţiunii ucrainene.

Ucrainenii au răspuns proiectului ministrului Agriculturii prin mari meeting-uri

de protest, organizate de membrii URP (Uniunea Reprezentanţilor Parlamentari

Ucraineni)

1

, deci tocmai aceia care, în ultimul timp, prin activitatea lor împăciuitoare,

urmărind ideea „normalizării”, şi-au atras fulgerele naţionaliştilor ucraineni şi ale

opoziţiei, partidului UNDO

2

. În toate aceste adunări se predică mobilizarea tuturor

forţelor naţiunii ucrainene pentru apărarea drepturilor sale legitime.

Colonizarea este, deci, semnalul încetării armistiţiului încheiat în vara anului

1935 între fostul preşedinte al Consiliului de atunci, dl. Koscialkowski

3

, şi deputaţii

Vasili Mudrîi

4

, actual preşedinte al URP, Celevicz, secretarul Part[idului] UNDO, şi

senatorul Luckij, fost ofiţer de legătură între Statul Major al armatelor ucrainene şi

mareşalul Pilsudski, în timpul războiului polono-bolşevic.

Politica de normalizare a fost considerată de polonezi ca o capitulare a

ucrainenilor şi, de aceea, mult aşteptatele concesii scontate de ucraineni, după

înţelegerea electorală, au rămas literă moartă. Cu politica de normalizare se repetă istoria

tuturor încercărilor de conciliere polono-ucraineană, al căror început se situează în vara

anului 1921, cu oferta de înţelegere făcută de Guvernul polonez de atunci lui

Petruşevici

5

, prin intermediul contelui Łoś Petruşevici refuză să recunoască

suveranitatea Poloniei asupra teritoriilor din Galiţia şi tratativele au fost întrerupte.

Câţiva ani mai târziu, au avut loc conversaţii între deputatul ucrainean Anton Wasylczuk

şi preşedintele Consiliului, Sikorski, privitor la acordarea unei largi autonomii Galiţiei

1

Denumirea corectă este Fracţiunea Parlamentară Ucraineană (Ucrainskaia parlamentskaia fracţiia –

lb. rusă). Formaţiunea a funcţionat din septembrie 1935 şi până la destrămarea statului polonez, la 

1 septembrie 1939.

2

Ukrainskoe Naţionalino-Demokraticeskoe Obiedinenie (lb. rusă) – Uniunea Naţional-Democratică

Ucraineană.

3

Marian Zindram Koscialkowski, prim-ministru al Poloniei (1935 – 1936).

4

Vasili Mudrîi (1893 – 1966) – ziarist şi om politic ucrainean.

5

Evgheni Emilianovici Petruşevici (1863 – 1940) – om politic ucrainean; lider al mişcării ucrainene din Galiţia.
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Orientale; au urmat mai apoi demisia prof. Sujkowski, ministrul Instrucţiunii Publice,

care se arăta favorabil creării unei universităţi ucrainene la Lwow, încercările de mediere

ale mitropolitului ucrainean Szeptycki, din Lwow, după opera de pacificare a Galiţiei

Orientale, tot atâtea tentative urmărind „normalizarea” şi care nu puteau reuşi deoarece,

de o parte ucrainenii văd în ea posibilitatea consolidării organismului lor social, iar

polonezii soluţia lichidării „ukrainismului” ca problemă politică.

Ultima încercare de normalizare, care debuta prin compromisul electoral din

1935, loial aplicat de ucraineni, a fost de la început sabotată de anumiţi oameni politici

care, conştient şi sistematic, caută înveninarea raporturilor celor două naţionalităţi.

Aceştia – şi numesc, în primul rând, pe cei mai înverşunaţi, naţional-democraţii cunoscuţi

sub prescurtarea „endeci” – uzează de toate mijloacele şi de metodele pentru a paraliza

înţelegerea, scormonind răni încă necicatrizate. Intransigenţa acestor oameni, care

privesc, încă, evenimentele cu ochii de dinainte de 1914, dovedeşte o completă lipsă de

înţelegere a esenţei naţionalismului şi a situaţiei speciale a Poloniei, aşezată la frontierele

a două lumi, unde se ciocnesc concepţii politice diametral opuse şi unde condiţiile

geopolitice sunt indisolubil legate de problemele apărării statului. Zadarnic se va căuta

în preceptele naţionaliste ale endecilor – când este vorba de problema ucraineană în

Polonia – o logică sau un oarecare sentiment al realităţii. Pentru ei, soluţionarea acestei

probleme nu prezintă nici o dificultate şi se rezumă simplu la ruperea oricăror tratative

cu ucrainenii, suprimarea tuturor concesiilor şi înăbuşirea oricăror veleităţi de afirmare

naţională a populaţiei ucrainene. Prestigiul polonez nu poate admite, după dânşii, discuţii

cu o minoritate naţională, chiar dacă ea reprezintă 8 milioane de suflete. Este, într-adevăr,

o expresie foarte mândră a sentimentului demnităţii naţionale, nu însă tot atât de simplu

de acordat cu nevoile politicii interne faţă de minorităţi.

Admiţând că guvernul polonez s-ar lăsa influenţat de această stare de spirit şi

[că] ar căuta nimicirea brutală a mişcării ucrainene, ar însemna să se suprime toate

neînsemnatele concesii acordate până acum, deci reducerea problemei la datele ei de

acum zece ani. Rezultatul este uşor de prevăzut: reînviorarea urii năprasnice, a

asasinatelor, a incendiilor şi a sabotajelor, cu greu potolite de înţelepciunea conducerii

partidului ucr[ainean] UNDO.

Metodele recomandate de salvatorii naţionalişti pot fi ele copiate fie după

cele din Germania, fie din URSS, dovedesc numai lipsa de informare asupra stărilor

din Galiţia Orientală a celor ce le propun. Pare uimitor cum aceşti oameni nu-şi dau

seama că metode care au putut da rezultate în Germania, ţară cu un coeficient naţional

de aproape 100%, nu-şi au rosturile în Polonia, unde trăiesc cca. 40% diferite minorităţi.

Cred că, pentru noi, tensiunea raporturilor polono-ucrainene prezintă o

deosebită importanţă dacă este privită prin prisma alianţei noastre militare cu Polonia.

Este suficient să aruncăm o privire pe hartă pentru a vedea că tocmai la frontiera

noastră comună, acolo unde, în caz de necesitate a [unei] cooperări [a] armatelor polono-

române s-ar face joncţiunea trupelor, se situează focarul agitaţiilor ucrainene.

Astăzi, Polonia trebuie să imobilizeze în Galiţia Orientală unul dintre cele

mai bune corpuri de armată pentru a nu fi surprinsă de eventualitatea unor revolte

civile în caz de război.

Dar soldatul ucrainean, care intră cu un coeficient respectabil în compunerea

armatei polone, ce material de război poate prezenta? Exemplul Austro-Ungariei este

prea recent ca să ne scutească de un răspuns.

Iată de ce mareşalul Pilsudski, care, fără îndoială, văzuse problema şi sub

acest aspect, practica faţă de ucraineni o politică împăciuitoare, care, pe cât se pare,
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este şi astăzi înţeleasă de cercurile militare (a se vedea raportul meu nr. 1 767, din 15

decembrie 1936

1

).

Nu trebuie uitat, scria deputatul Volodymir Solowij, în „Dilo”, din

31.XII.1936, că ofensiva colonizării se face prin suprimarea ucrainenilor care, la un

moment dat, ar putea fi chemaţi să lupte alături de armatele polone.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Popescu

AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 31, 1934 – 1939, f. 87 – 91
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 119, din 14 ianuarie 1937

Atena

Confidenţial

Relaţiile dintre Grecia şi Italia

Domnule Ministru, 

A fost remarcat în cercurile diplomatice faptul că, după semnarea şi

comunicarea acordului mediteraneean italiano-britanic, ministrul Italiei de aici, 

dl. Boscarelli, întors zilele trecute de la Roma, a avut la scurt interval două întrevederi

cu preşedintele Consiliului, Metaxas, lucru puţin obişnuit în lipsa unui obiect special.

În această privinţă, ministrul Angliei, Sir Sidney Waterlow, mi-a declarat ieri

că are anumite indicaţii că Italia ar urmări, ca o urmare a acordului cu Anglia, să

ajungă la o înţelegere specială cu Grecia. Anumite propuneri în acest sens par a fi

fost făcute, dar ministrul Angliei nu ştie încă în ce formă şi cu ce obiect precis.

Domnia sa crede că guvernul grec, dominat de vechea teamă constantă de Italia, ar

dori şi el un aranjament suplimentar în afară de garanţiile ce derivă din recentul

gentlemen’s agreement anglo-italian. Cert este, a adăugat ministrul Angliei, că Italia

are nevoie de pace şi securitate în Mediterană spre a putea consolida cuceririle sale

din Africa Orientală şi că, deci, interesele ei cer ca să caute o apropiere de Grecia, ca

şi de celelalte state mediteraneene.

Voi căuta, bineînţeles, să urmăresc lucrurile şi să stabilesc în ce măsură

informaţiile destul de rezervate ale ministrului Angliei se vor confirma. Despre ele,

colegii mei iugoslav şi turc nu au până acum nici o indicaţie.

Ceea ce ţin să adaug astăzi este că ameliorarea relaţiilor anglo-italiene se

observă aici de mai multe luni şi că dl. Metaxas este considerat ca un adept al

metodelor de guvernare mussoliniene, tendinţa sa proclamată fiind de a da regimului

său o organizaţie corporatistă.
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Mai multe fapte din ultimul an dovedesc grija guvernului grec de a-şi asigura

amiciţia Italiei:

1) În perioada acută a conflictului etiopian când Anglia a încheiat cunoscutele

acorduri privitoare la aplicarea art. 16 aliniatul III din Pactul Societăţii Naţiunilor cu

Statele din Mediterana Orientală, Grecia a dat numai asigurări verbale evitând

schimburi de note. În tot acest timp guvernul elen a declarat Italiei că angajamentele

sale faţă de Anglia se limitează strict la obligaţiile din Pact.

2) În urma ridicării sancţiunilor, Grecia a fost primul din cele trei state din

Mediterana orientală (Iugoslavia, Turcia, Grecia) care a declarat din proprie iniţiativă

şi fără a consulta pe ceilalţi aliaţi că aranjamentele de asistenţă faţă de Anglia au

devenit caduce.

3) În atitudinea comună adoptată la cererea Turciei de Statele Înţelegerii

Balcanice prin reprezentanţii ei la Tirana în chestiunea căsătoriei sorei Regelui Zogu

cu un membru al fostei dinastii otomane, Grecia e singura ce nu a respectat

înţelegerea, menajând astfel şi indirect, susceptibilităţile italiene.

4) Cu ocazia reînhumării la Atena a rămăşiţelor Regelui Constantin şi a

Reginei Sofia, s-a dat o deosebită atenţie de ambele părţi vizitei vaselor de război

italiene, care au escortat pe cele greceşti de la Brindisi la Phaler. În urma acestei

vizite, Ministrul Italiei la Atena a fost decorat de Regele George.

Nu mai amintesc cunoscutele interpretări ale Greciei cu privire la obligaţiile

din Pactul Balcanic. Toate acestea nu înseamnă, fireşte, că politica Greciei nu continuă

şi nu va continua să se sprijine în primul rând pe prietenia cu Anglia.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii.

Filotti

[Note marginale:]

Majestăţii sale regelui, Preşedintelui Consiliului de Miniştri, Ministrului Antonescu,

Subsecretar de Stat, 18 ianuarie 1937, Secţia Balcanică, Buletin.

AMAE, Fond 71 Grecia, vol. 80, 1936 – 1944, f. 12 – 14
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 86/1, din 14 ianuarie 1937

Budapesta

Relaţiile maghiaro-iugoslave

Domnule Ministru,

Pe când România este atacată cu înverşunare în Ungaria pe tema tratamentului

minorităţii maghiare din Transilvania, iar Cehoslovacia pe tema apropierii ei politice

de URSS, Iugoslavia a devenit deodată obiectul tuturor laudelor şi avansurilor
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Budapestei, guvernul din Belgrad, denunţat aici, acum doi ani încă, drept cel mai

duşmănos dintre toate guvernele Micii Înţelegeri faţă de minorităţi, s-a transformat,

ca prin farmec, în cel mai părintesc oblăduitor al populaţiei maghiare. Toate

mijloacele de care crede că dispune diplomaţia ungurească sunt întrebuinţate în

speranţa că se va putea, în sfârşit, frânge o verigă din lanţul statelor Micii Înţelegeri. 

Din clipa în care Berlinul şi Roma au hotărât să câştige Iugoslavia pentru

politica lor, s-au dat instrucţiuni guvernului din Budapesta să caute o apropiere de

Belgrad. Cuvântul de ordine a fost urmat aici cu sfinţenie, dar poate nu destul de

îndemânatic. În loc de o acţiune lentă, nuanţată, care să pregătească treptat opinia

internă şi externă la un astfel de reviriment, s-a procedat brusc la o schimbare de

atitudine faţă de Iugoslavia.

Când cu vizita sa la Budapesta, Contele Ciano a încredinţat pe dl. Vukcevici,

Ministrul Iugoslaviei, că revizionismul unguresc nu poate ajunge integritatea

teritorială a ţării sale, el având a se îndrepta în alte direcţiuni. De atunci, oamenii

politici şi ziariştii cei mai slavofobi odinioară se întrec în amabilităţi subite la adresa

aliatei noastre.

În interpelarea sa privitoare la articolele nenorocite din „Turda” şi „Glasul

românesc”, senatorul Elemir Balogh a dat Iugoslaviei ca pildă România în chestiunea

tratamentului minorităţilor.

Tot astfel s-a rostit şi presa, aproape în unanimitatea ei. Oficiosul „Budapesti

Hirlap” (31 dec. a relevat „politica tolerantă a Iugoslaviei faţă de minoritatea

ungurească ca o plăcută excepţie”. „Pesti Naplo” – (29 dec.) opune „intoleranţei

bucureştene politica de conciliere a Belgradului”. „Pester Lloyd” (23 – 30 dec.) se

bucură de „reconcilierea italo-iugoslavă şi de apropierea maghiaro-iugoslavă, căci ar

denota că Iugoslavia este dispusă să-şi normalizeze raporturile cu Ungaria, după cum

a procedat cu Italia, Bulgaria şi Germania. „Uj Magyarsk” (3 ian.) arată că, pe când

România îşi retrage în interiorul ţării nucleele mobilizării ei industriale, Iugoslavia,

încrezătoare, îşi stabileşte centrul de petrol, destinat alimentării trupelor ei motorizate,

chiar la frontiera ungară.

În sfârşit „Virradat” (28 decembrie) proclamă „renaşterea frăţiei tradiţionale

(!) maghiaro-sârbe”. Mai mult încă, grupul scriitorilor unguri specializaţi în studiul

chestiunilor minoritare, al căror organ este revista „Lathatar” („Orizontul”), au

organizat la 19 decembrie o serată literară iugoslavă, în prezenţa colegului meu 

dl. Vukcevici.

Vorbind despre toate aceste manifestaţii cu dl. Vukcevici, domnia sa mi-a

spus că este literalmente covârşit de avansurile ungare, care iau uneori forme

neaşteptate. Unele cercuri au mers până acolo încât l-au întreţinut de proiecte de

uniune personală. Astfel circulă prin Budapesta zvonuri din cele mai fanteziste, căci

ungurii nu pot stăpâni manifestaţiile noii lor înflăcărări, după cum nu pot domina nici

expresia urii ce au contra altora. Dl. Vukcevici îmi spune că priveşte cu scepticism

sinceritatea acestor manifestaţii, dar că nu are niciun interes a le opune o atitudine

ostilă. Domnia sa m-a asigurat însă că guvernul său nu-şi face iluzii asupra sensului

adevărat al acestei schimbări la faţă a Ungariei.
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Nu vreau să închei acest raport fără a semnala Excelenţei Voastre ultimul zvon

răspândit prin Budapesta: acela al unei vânători ce ASR Principele Regent al

Iugoslaviei ar intenţiona s-o organizeze în regiunea Carintiei în cinstea Regentului

Horthy.

Primiţi,vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

Bossy

[Note marginale:]

Preşedintele Consiliului de Miniştri, Ministrul Antonescu, dl. Subsecretar de Stat,

Direcţia Politică, 21 ianuarie 1937, Secţia Europa Centrală, Buletin.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 48, 1935 – 1944, f. 32 – 34
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA HELSINKI, CAIUS BREDICEANU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 19, din 15 ianuarie 1937

Convorbire cu ministrul Sovietelor în Helsinki

Domnule Ministru,

Într-o lungă conversaţie avută cu ministrul Sovietelor de aici, pe care l-am

cunoscut pe vremuri la Viena, domnia sa mi-a destăinuit unele lucruri ce nu cred

lipsite de importanţă pentru a le aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre.

Întors de curând de la Moscova, unde a avut prilejul să confere cu dl. Litvinov

şi să cunoască părerea comandanţilor militari ai armatei sovietice, ministrul Sovietelor

a căpătat impresia că în Rusia se aşteaptă evenimente grave şi zile foarte grele.

Din informaţiile ce au cercurile diriguitoare sovietice, ar reieşi că situaţia din

Germania este de aşa natură, că numai o ieşire violentă ar mai putea salva regimul

nazist. Dl. Hitler a educat naţiunea germană într-un spirit atât de războinic, încât din

cauza mizerabilei stări economice interne a Germaniei, aceasta nu vede altă scăpare

decât războiul, în care privaţiunile impuse populaţiunei nu ar fi mai mari acelora

suportate de pe acum în urma aplicării Planului de patru ani.

Guvernul Reich-ului a pregătit războiul atât pe terenul diplomatic, cât şi

militar şi crede că acum ar fi momentul cel mai nimerit pentru a ataca Rusia Sovietică.

Din punct de vedere diplomatic, Germania are azi cele mai tari alianţe ce ar

fi putut obţine vreodată: acea a Japoniei şi a Italiei, Austria şi Ungaria fiind socotite

ca sigure, iar unele ţări baltice (Finlanda) ca probabile.

Din punct de vedere militar, Germania se crede mult superioară Rusiei

Sovietice ca armament, nou, calitativ şi cantitativ, pregătirea tehnică a personalului

necesar maşinilor de război contând ca un factor important într-o viitoare conflagraţie.

Cancelarul Hitler ar socoti, de asemenea, că nu trebuie dat răgaz Sovietelor

să realizeze giganticele înarmări ce şi-au propus şi care i-ar îngreuna înfrângerea
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scontată. Pentru toate aceste consideraţii declanşarea războiului ar trebui să se producă

cât mai curând posibil.

Forţele care ar intra în luptă în contra Germaniei, spune ministrul Sovietelor,

ar fi în primul rând Franţa, aliata Rusiei Sovietice. Aceasta însă ar putea fi uşor

imobilizată, primo, prin linia de fortificaţii ridicată în faţa Liniei Maginot; secund, prin

atacarea Franţei pe la sud de către armatele generalului Franco, instruite de germani

şi puse sub comandă germană directă.

Ocuparea Marocului spaniol şi trimiterea de voluntari germani în Spania

constituie un început de realizare a acelui plan. Pirineii, deşi linie de fortificaţie

naturală, ar putea fi uşor trecuţi în unele puncte, scopul principal nefiind invazia, ci

imobilizarea Franţei.

În schimb, Sovietele speră că Italia se va declara neutră, având tot interesul

să nu trezească temerile Angliei în Mediterana şi nici să extindă conflagraţia

mondială.

Deşi ministrul Sovietelor se arată îngândurat la concluzia că Rusia s-ar găsi,

probabil, singură în faţa Germaniei şi Japoniei, coalizate, nu era însă pesimist în ceea

ce privea rezultatul acelui eventual război. Armele moderne, spunea domnia sa, vor

avea efecte colosal de dezastruoase; dar războiul nu se va termina aşa repede cum

cred germanii. Rusia se pregăteşte de mult pentru un război pe două fronturi, având

încă de pe acum două armate complet echipate şi independente una de alta: în Europa

şi în Extremul Orient. Chiar dacă la început victoria ar fi de partea duşmanilor Rusiei

Sovietice, aceasta este prea vastă şi dispune de resurse nesfârşite pentru a nu putea fi

învinsă în prima fază a războiului. El s-ar transforma repede într-o luptă de uzură,

precum cel [războiul] din 1914, ajuns, după bătălia de la Marna, un război de tranşee.

Abia după ce armatele inamice vor fi obosite şi rezervele Germaniei epuizate,

Sovietele vor lua ofensiva.

În vederea acestei a doua faze a războiului, Sovietele îşi pregătesc armele

ofensive (aviaţia, submarinele şi cavaleria).

Cavaleria, în special, capătă azi în Rusia o dezvoltare necunoscută de la

marele război încoace. De foarte curând s-au creat trei noi divizii de cavalerie, care

au trezit atenţia Germaniei asupra rostului unei arme aproape desfiinţată în unele ţări.

După părerea comandanţilor sovietici, tocmai această a doua fază a războiului

va da cavaleriei prilejul să exploateze cu repeziciune micile succese obţinute în

diferitele puncte ale frontului.

În încheiere, ministrul Sovietelor a amintit şi factorul rezistenţei morale a

armatelor în caz de război.

Domnia Sa crede că tensiunea nervoasă continuă în care dl. Hitler ţine

Germania, poate fi considerată ca o slăbire a rezistenţei morale a armatelor germane,

ce trăiesc de mai bine de doi ani de zile într-o stare de inferioritate faţă de entuziasmul

şi prospeţimea armatei sovietice.

Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

C. Brediceanu

AMAE, Fond 71 URSS (1934 – 1944), vol. 64, Relaţii cu Japonia, f. 209 – 213
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA WASHINGTON, CAROL A. DAVILLA,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 198/P-23, din 15 ianuarie 1937

Înreg. la nr. 6 514, din 3 februarie 1937

Copie

Washington

Domnule Ministru, 

Trimiterea d-lui Ciotori în Statele Unite pentru a „determina o acţiune mai

folositoare în favoarea intereselor noastre naţionale şi pentru lămurirea opiniei publice

din Statele Unite” face necesară o nouă punere la punct a situaţiei din America cu

privire la chestiunile sus-menţionate şi examinarea în ce măsură această situaţie poate

fi influenţată de propaganda noastră.

Chestiunea are trei aspecte:

I) Acţiunea asupra minorităţilor noastre: a) Diriguirea lor în lupta contra

minorităţilor revizioniste; b) Organizarea colaborării lor cu celelalte minorităţi ale

Micii Antante.

II) Informarea marelui public american asupra: a) datelor istorice; b) situaţiei

reale din teritoriile reclamate de revizionişti.

III) Atitudinea oficialităţilor americane faţă de problemele ce ne interesează. 

1) Acţiunea asupra minorităţilor noastre

a) Diriguirea lor în lupta contra minorităţilor revizioniste.

Minorităţile noastre, indiferent de divizarea lor în diferite tabere, (vedeţi

Raportul special nr. 1 961/P-12, din 12 ianuarie a.c.

1

) sunt însufleţite de cea mai

desăvârşită loialitate faţă de patria lor de origine. Mai mult, diferitele tabere se

suprasolicită în acţiunea antirevizionistă (Aceasta s-a întâmplat recent, după întrunirea

de la Youngstown, din septembrie 1936, când atât reprezentanţii Uniunii şi ai Ligii,

cât şi reprezentanţii Episcopiei au revendicat pentru dânşii succesul întrunirii).

Prin urmare, o ameliorare a acestei situaţii nu este posibilă; o înrăutăţire însă

da, dacă un propagandist nou, recunoscând situaţiile de aici şi originea vechilor

conflicte, intervine de aproape în chestiunile care agită coloniile noastre. Un astfel de

propagandist ar risca să fie lovit de săgeţile ce-şi trimit diferitele tabere şi să fie nevoit

să ia atitudine, lucru pe care, cu multă greutate am reuşit să-l evit de şapte ani, de

când conduc această Legaţie, ceea ce a făcut posibile raporturi cordiale şi o atitudine

respectuoasă din partea conducătorilor diferitelor grupări faţă de Legaţiune.

b) Organizarea colaborării lor cu celelalte minorităţi ale Micii Antante.

Acest punct a făcut obiectul Raportului nr. 503, din 8 februarie 1933

2

, şi al

telegramelor nr. 9 983, din 2 februarie 1933

3

, şi nr. 10 024, din 24 martie 1933

4

.
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După cum sugerasem, trebuia obţinută crearea unui singur birou antirevi -

zionist al celor trei state, care ar fi coordonat, în special, reacţiile celor trei minorităţi,

(prin proteste, scrisori, întruniri etc.) de câte ori se producea vreo acţiune din partea

revizioniştilor. Chestiunea este gingaşă căci ceilalţi miniştri ai Micii Antante de aici

vor accepta cu greu ca un trimis al nostru să ia iniţiative pentru ei (V-am arătat aceasta

în telegrama nr. 10 415, din 30 decembrie 1936

1

. În special, colegii mei nu par dispuşi

să permită consulatelor de a sprijini, chiar discret, o atare acţiune fără instrucţiuni

speciale, de la caz la caz, din partea lor). Trebuie, deci, ca instrucţiunile ce legaţiile

vor primi de la Ministerele respective să fie foarte precise.

2) Informarea marelui public american asupra:

a) Datelor istorice.

Cercurile specializate în chestiunile europene cunosc datele istorice, atât în

ceea ce priveşte proporţiile etnice, cât şi în ceea ce priveşte tratatele, cu principiile

generale şi argumentele specifice care le-au servit de bază. Marele public este mai

puţin la curent cu aceste date. Dar ne facem foarte mari iluzii dacă credem că marele

public american poate fi educat în această direcţie pentru că: 1) ar trebui o campanie

plătită în sutele de ziare din Statele Unite, ceea ce ar costa sume enorme, 2) chiar şi

atunci nu am atinge rezultatul dorit, căci cititorul de ziar american nu citeşte aceste

ştiri, care nu prezintă pentru dânsul nici un fel de interes. Acesta este chiar motivul

pentru care astfel de campanii ar fi atât de costisitoare (De altminteri, dacă, vreodată,

ceea ce este mai mult decât neverosimil, Statele Unite ar înţelege să participe într-o

conferinţă internaţională, unde s-ar discuta revizuirea tratatelor, sau chiar ar înţelege

să exercite vreo presiune neoficială într-un sens sau un altul, nu „marele public”, ci

cercurile iniţiate, în special preşedintele, Departamentul de Stat şi câţiva lideri ai

Congresului ar determina acţiunea acestei ţări, şi, după cum voi arăta mai departe, o

astfel de acţiune nu poate fi decât în favoarea noastră dacă politica României

evoluează conform cu principiile democraţiei americane);

b) (Informarea) asupra situaţiei reale din teritoriile reclamate de revizionişti.

Bineînţeles, situaţii noi, dând loc la noi reclamaţii, se pot produce fie în Vechiul Regat,

fie în teritoriile alipite. Aici trebuie să intervină, de la caz la caz, Legaţia. De pildă,

cu prilejul numeroaselor excese antisemite din ţară, rolul nostru a fost de a atenua

aici efectul acestor tulburări, ceea ce am reuşit să facem cu mai mult succes chiar

decât ne puteam aştepta, datorită încrederii ce am reuşit să inspirăm asociaţiilor

evreieşti din America.

3) Atitudinea oficialităţii americane faţă de problemele care ne interesează.

Această atitudine se poate rezuma în modul următor: a) respectarea tratatelor şi

condamnarea repudierilor unilaterale; b) convingerea (după cum s-a exprimat în mai

multe rânduri preşedintele Roosevelt) că revizuirea ar satisface 10% din populaţie şi

ar nemulţumi 90%; c) simpatia faţă de democraţii, aversiunea faţă de dictaturi

(atitudinea marilor ziare este similară).

Concluzii.

1) Situaţia, în prezent, este atât de bună cât poate fi în această ţară. Aceasta

este şi părerea colegilor noştri iugoslavi şi cehi.
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2) Coordonarea reacţiunilor minoritare celor trei state ale Micii Antante poate

fi utilă, căci constituie, la nevoie, o manifestare de forţă şi reprezintă numeroase voturi

în viaţa politică americană.

Iugoslavii sunt 469 395;

Cehii sunt 1 382 079;

Noi suntem 293 453

În total, 2 144 927 contra 590 768 unguri.

3) Nu trebuie „propagandişti de acasă pentru minorităţile noastre. Din contră,

aceasta ar crea, cu siguranţă, situaţii dificile şi chiar conflicte (Ce trebuie este organizarea

bisericii şi a şcolilor confesionale. Vedeţi iarăşi raportul special nr. 196/P-12

1

, din 

12 ianuarie a.c.).

4) Problema revizionistă sau antirevizionistă nu prezintă decât un interes cu

totul academic pentru Statele Unite. Ele nu vor participa şi vor refuza să ia vreo

atitudine dacă chestiunea va fi pusă. Totuşi, dacă socotim important să avem aici o

atmosferă favorabilă, trebuie să adaug că, în afară de argumentul democratic, numai

opinia engleză poate influenţa opinia publică americană.

Efortul de informare, pentru ţările anglo-saxone, trebuie, deci, făcut în Anglia,

nu aici.

5) Dacă vrem să continuăm să ne bucurăm de simpatia Statelor Unite trebuie

să avem grija ca corespondenţii din ţară să raporteze despre sforţările noastre de a

menţine şi de a întări principiile democratice. Atunci propaganda dictaturilor

revizioniste nu va avea nici un efect (Pentru acest motiv Cehoslovacia este ţara care

are cea mai bună presă aici, din cele cinci ţări ale Micii Antante şi ale Înţelegerii

Balcanice).

Aceasta este principala consideraţie pentru Statele Unite (De şapte ani repet,

în toate discursurile şi conferinţele ce ţin, acelaşi lucru: România este o democraţie).

Dacă nu putem menţine această impresie, nici o propagandă, oricât de costisitoare, nu

va avea vreun efect serios aici. Menţinând însă această impresie propaganda este

superfluă şi însemnă, în general, bani cheltuiţi degeaba. Dacă pentru motive de

politică internă s-ar considera instaurarea în România a unui regim care ar produce

impresia că este animat de tendinţe dictatoriale şi am dori să nu avem o presă

defavorabilă aici, ar trebui să se cheltuiască sume destul de importante dacă am dori

să justificăm în America un atare regim şi să explicăm motivele care 1-au făcut

necesar. Cred însă că rezultatul ar fi mai mult decât îndoielnic, după cum dovedesc

experienţele Italiei şi Germaniei, cu toată „propaganda” făcută. Într-un astfel de caz,

cred că ar trebui să fie lăsate faptele şi înfăptuirile să vorbească, „propaganda” fiind,

ca mai întotdeauna, inutilă. Presa engleză ar influenţa iarăşi pe cea americană într-o

astfel de eventualitate.

***

După şapte ani de experienţă în America, cred că acest raport oglindeşte exact

şi situaţia de aici şi conţine toate indicaţiile pentru acţiunea noastră în Statele Unite.

Am crezut indispensabil de a-l face acum, în urma schimbului de telegrame

cu Excelenţa Voastră, cu privire la misiunea d-lui Ciotori. Până în prezent, regula
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stabilită de Minister era ca toată acţiunea noastră în Statele Unite să fie sub

supravegherea şefului Legaţiei. Pentru acest motiv, am intervenit rugând să daţi

instrucţiuni d-lui Ciotori de a urma cu stricteţe instrucţiunile mele, bineînţeles,

confidenţiale. Excelenţa Voastră mi-aţi telegrafiat să dau „concursul meu” d-lui

Ciotori, care va fi independent de Legaţie (V-aş fi recunoscător pentru instrucţiuni,

dacă trebuie să dau acest concurs, chiar atunci când aş dezaproba unele acţiuni ale

domniei sale, şi dacă m-aţi informa, în general, ce directive i-aţi dat în vederea acţiunii

ce este presupus să desfăşoare).

Dat fiind că am putut constata, prin iniţiativele luate în ţară, fără consultarea

acestei Legaţii, cât şi prin numeroasele articole de ziare, că, adeseori, ministrul cât şi

marea majoritate a lumii noastre politice are, asupra acţiunii noastre în America, păreri

pe care le cred eronate, îmi permit de a-mi exprim credinţa că ar fi util ca părţile

esenţiale ale acestui raport să fie trimise în copie, confidenţial, conducătorilor

principalelor partide politice, cât şi directorilor ziarelor mai importante, bineînţeles,

dacă expunerea mea a reuşit a convinge pe Excelenţa Voastră.

Îmi mai permit a sugera ca raportul să fie supus Majestăţii Sale Regelui.

(ss) Davilla

AMAE, Fond 71 SUA, vol. 37, Relaţiile cu România, 1928 – 1938, f. 259 – 265
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3 712, din 15 ianuarie 1937, ora 14.35

Înreg. la nr. 2 549, din 15 ianuarie 1937

Copie 

Pactul bulgaro-iugoslav este privit la Berlin cu reală satisfacţie, fiind

considerat ca primul pas spre o autonomie a Balcanilor favorabilă politicii germane.

Această impresie ce am cules-o în cercurile oficiale este confirmată şi de presa

germană. Unele articole ajung la următoarele concluzii, pline de învăţăminte ce

socotesc necesar a semnala, în mod special, Excelenţei Voastre.

Oricare ar fi explicaţiile d-lui Stojadinović asupra intangibilităţii raporturilor

cu Franţa şi cu ceilalţi aliaţi, tendinţa politicei sale, ca şi a celei româneşti, în ultima

vreme, este, de fapt, de a ajunge la o libertate de tutela marilor puteri occidentale.

Ideea autonomiei Balcanilor şi a bazinului dunărean nu poate fi realizată decât

dacă un stat şi o naţiune puternică iau conducerea celorlalţi pentru binele tuturor.

Acesta este sensul acţiunii iugoslave faţă de Bulgaria; o acţiune pentru care trebuie

autoritate şi forţă.

Pe aceeaşi linie se găseşte noua politică a României, care, prin apropierea de

Polonia, urmăreşte a recâştiga independenţa şi libertatea sa de mişcare.

Atitudinea de înfeudare a Cehoslovaciei către Soviete ar fi dus, deja, la o

îndepărtare de România şi de Iugoslavia. Pe de altă, parte, Ungaria şi Austria nu

aparţin, cultural sau geografic, Balcanilor. Chiar dacă este posibil şi de dorit ca să se

stabilească strânse şi prieteneşti relaţii cu ele.
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Germania priveşte cu simpatie politica Iugoslaviei şi a Bulgariei, căci propriul

lor interes cere ca toate statele din sud-estul Europei să aibă relaţii prieteneşti cu

marea putere a Germaniei, care este artera de viaţă a bazinului dunărean. Pentru

deplina clarificare a Excelenţei Voastre, v-am trimis prin poştă un important articol

din „Berliner Tageblatt” de azi.

(ss) Comnen

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 2, General, 1936 – 1943, f. 151 – 152
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3 713, din 15 ianuarie, ora 14.35

Înreg. la nr. 2 550, din 15 ianuarie 1937

Conducătorii politicii Germaniei profită de orice împrejurări pentru a sădi sau

întreţine „neîncrederea” între ţările din Mica Înţelegere sau Înţelegerea Balcanică şi

Franţa. Pentru a profita de controversele între Franţa şi Turcia, Führerul a rugat

personal pe ambasadorul Turciei a trimite către marina turcă o invitaţie de a trimite

cuirasatul „Juvuz”, fost „Goeben”, să facă o vizită flotei germane, la Kiel.

Tot acelaşi înţeles are şi interpretarea oficioasă ce se dă aici Pactului bulgaro-

iugoslav şi despre care v-am informat cu Telegrama cifrată nr. 3 712

1

.

(ss) Comnen

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintele Consiliului, Romanoleg autoare, pentru

informarea D. V. personale (primul aliniat). Direcţia Politică, 15 ianuarie 1937; văzut

17 ianuarie 1937; cifrat 16 ianuarie 1937, M Popescul; descifrat Popescul.

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 49, 1923 – 1944, f. 79
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 48, din 16 ianuarie 1937, ora 16.00

Înreg. la nr. 2 789, din 17 ianuarie 1937

Subsecretarul de Stat Bastiani îmi afirmă că vizita lui Göring are, în principal,

un caracter de curtenie şi că nu trebuie aşteptat de la ea rezultate senzaţionale. Ea a

dat loc la un schimb de vederi cu Mussolini şi contele Ciano asupra chestiunii spaniole

şi acordului italo-englez.

Din informaţiile cercurilor aeronautice italiene rezultă că, contrar zvonurilor,

dl. Göring nu duce tratative relativ la aviaţie.



Cercurile diplomatice franceze şi britanice au şi ele informaţii identice cu cele

mai sus menţionate. Lord Lloyd, care a văzut ieri pe Duce, a comunicat lui Eric

Drummond impresia lui, că vizita lui Göring nu va depăşi cadrul unei filmări publice

de prietenie italo-germană şi al schimbului de vederi suscitat. În cercurile Ambasadei

germane se afirmă că, venind la Roma, Ministrul Aerului răspunde invitaţiei făcute

la Berlin de principele de Piemont, în august trecut. Obiectul vizitei este constituit,

în primul rând, de evenimentele spaniole. Roma şi Berlinul nu vor răspunde la nota

engleză din 11 ianuarie înainte de terminarea vizitei. Răspunsul lor, deşi probabil

diferit în formă, va constitui o acceptare de principiu, condiţionată de măsurile ce vor

fi luate de Franţa şi de URSS.

Acordul italo-englez a făcut şi el obiectul conversaţiilor, însă cercurile

germane dezmint că Göring ar fi examinat cu şeful guvernului eventualitatea unei

medieri italiene între Anglia şi Reich şi afirmă că Göring nu a discutat la Roma

chestiuni economice sau militare.

Lugoşianu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, dl. Preşedinte al Consiliului, Romanoleg Londra, pentru infor -

marea D.V. personale, Direcţia Politică, 17 ianuarie 1937, văzut, buletin 17 ianuarie 1937, 

18 ianu arie 1937, Secţia Occidentală; cifrat 17 ianuarie 1937, V Oniser; descifrat Oniser.

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, Relaţii cu Italia 1935 – 1937, f. 231 – 232
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 4 111, din 16 ianuarie 1937, ora 13.22

Înreg. la nr. 2 771, din 16 ianuarie 1937

Confidenţial

Votul unanim cu care Camera a primit terţul guvernului pentru împiedicarea

înrolărilor voluntarilor francezi în rândurile combatanţilor din Spania era chiar înainte

de şedinţă. Adeziunea se explică prin convingerea lor că condiţiile de aplicare a legei

nu vor putea fi realizate. Guvernul are azi, căci nici la Senat nu va întâmpina rezistenţă

serioasă, autoritatea cerută în negocierea care se va deschide. Critica serioasă ce se

aduce guvernului, chiar şi în unele cercuri ale opoziţiei, care a votat pentru, este ca

pe când legea engleză din 1878, repusă în aplicare, va dăinui, legea votată ieri seară

conferă guvernului depline puteri, care în clipa când vor fi aplicate, vor provoca

opunerea comuniştilor şi chiar a unora dintre socialiştii extremişti. Şi spun aceasta

fiindcă nu pot uita că într-un trecut apropiat importanţi partizani ai frontului comunist

făceau călătorii la Madrid şi apoi la Barcelona şi cereau la înapoiere guvernului să nu

împiedice înarmarea trupelor guvernamentale.

Privitor la legea însăşi, votată ieri, se poate spune că nu este suficient de energică.

Dar chiar şi aşa totul este în funcţiune, în caz că s-ar ajunge la un acord internaţional,
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de felul cum va fi aplicată şi aceasta va depinde de gradul de presiune al comuniştilor

şi de intenţiile Moscovei de a împinge ori nu până la extrem, deci cu toate riscurile,

dorinţa ei de a ajuta pentru triumful final, Madridul.

Cesianu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Direcţiei Politice, 16 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Franţa (1936 – 1937), vol. 9, f. 261 – 262
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 113, din 17 ianuarie 1937, ora 12.50

Înreg. la nr. 2 789, din 17 ianuarie 1937

Copie

Astăzi am fost primit de Preşedintele Consiliului de Miniştri, dl. Hodža, [care]

a început prin a-mi spune că în cursul săptămânii ce va urma, voi fi chemat a participa

la discuţiile asupra unor probleme foarte importante, interesând ambele noastre ţări.

Aceste probleme sunt următoarele:

1) Preşedintele Beneš a conceput ideea ca Mica Înţelegere să nu rămână o

simplă alianţă, ci să devină un organism politic mai puternic. Pentru a atinge acest

scop, este necesar să se ajungă la încheierea unui pact de asistenţă mutuală între cele

trei puteri ale Micii Înţelegeri şi Franţa. Într-un cuvânt, aceasta ar însemna lărgirea

actualului Tratat între Cehoslovacia şi Franţa pentru a îngloba întrânsul şi Mica

Înţelegere. Guvernul cehoslovac ştie că România nu a făcut niciodată obiecţii contra

unui asemenea plan. Iugoslavia însă, din cauza situaţiei speciale în care se află şi a

frontierelor sale comune cu Italia, a exprimat oarecare îndoieli cu privire la acest

plan. Întrebând pe dl. Hodža dacă Marea Britanie va fi, de asemenea, invitată a

participa la acest Pact, domnia sa mi-a răspuns că o asemenea invitaţie există,

deoarece este totdeauna foarte util a fi asigurat de concursul Marii Britanii. Cum însă

guvernul englez nu este înclinat a lua decizii rapide, din cauza tendinţei poporului

englez de a nu asuma obligaţii noi, dl. Hodža ar dori ca, pentru moment, să se ajungă

la încheierea unui asemenea pact de asistenţă mutuală între Franţa şi Mica Înţelegere,

rămânând ca Marea Britanie să poată da adeziunea sa mai târziu.

2) Preşedintele Consiliului de Miniştri doreşte ca Bulgaria să fie înglobată în

sistemul economic al Micii Înţelegeri atât în ceea ce priveşte aplicarea tarifelor

preferenţiale, cât şi în privinţa obligaţiilor luate de a nu micşora contingentele. 

Dl. Hodža a avut onoarea a fi primit de Majestatea Sa Regele în audienţă la Paris, în

prezenţa d-lui Titulescu. Dl. Titulescu era de acord în ceea ce priveşte colaborarea

economică cu Bulgaria, însă avea unele îndoieli privitoare la o colaborare politică cu

această ţară. Dl. Hodža cunoaşte dificultăţile de ordin psihologic care se opun unei

colaborări politice între România şi Bulgaria. Domnia sa crede însă că trebuie să facem

o politică de „utilitarism” şi speră că viitoarea conferinţă a Înţelegerii Balcanice, care

se va ţine la Atena, va oferi ocazia pentru ca chestiunea acestei colaborări politice să



fie discutată. Pentru aceasta, Domnia Sa ne face propunerea concretă a accepta ca

Bulgaria să fie înglobată, cel puţin în sistemul economic al Micii Înţelegeri. Dl. Hodža

crede că apropierea iugoslavo-bulgară nu va da nici un rezultat şi va rămâne inexistentă

atâta timp cât nu se va realiza şi o apropiere româno-bulgară în ceea ce priveşte

Cehoslovacia. Dl. Hodža este ferm hotărât a acorda Bulgariei, deja, de acum, tarife

preferenţiale. Cum Bulgaria are balanţa comercială pasivă faţă de Cehoslovacia,

dl. Hodža are intenţia de a încheia un nou tratat de comerţ cu Bulgaria, pentru a permite

acesteia din urmă să exporte mai mult spre Cehoslovacia. Este vorba de materii prime

destinate industriei cehoslovace, care erau importate până acum din ţările scandinave.

Această măsură nu va atinge întru nimic interesele României, care exportă spre

Cehoslovacia mai mult produse petroliere şi soia.

Înainte de a ne despărţi, dl. Hodža mi-a declarat că doreşte ca dl. ministru

Victor Bădulescu să plece satisfăcut din Praga şi că se pune în raport cu ministrul de

Finanţe, pentru a face ca dobânda ce vom plăti pentru comenzile de armament să fie

scăzută. Este mai greu însă a spori suma totală a comenzilor, deoarece, în acest

moment, industria cehoslovacă se află într-o perioadă de conjunctură favorabilă şi

băncile cehoslovace sunt de abia în măsură a satisface cerinţele industriei indigene.

(ss) Aurelian 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 5, 1937 – 1940

38

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 331, din 17 ianuarie 1937, ora 15.52

Înreg. la nr. 2 790, din 17 ianuarie 1937

Confidenţial

În convorbirea, cu totul particulară cu mine, ministrul Germaniei a criticat

aspru discursul de la Milano, dezaprobând categoric metoda de a permite realizarea

unor utopii care nu pot fi aduse la îndeplinire. De altfel, aceste făgăduieli vagi nu

corespund cu adevăratele intenţii politice ale Italiei.

Colegul meu german, mi-a destăinuit însuşi Kánya, a fost mulţumit de discurs,

căci şi-a dat seama că un om politic realist, cu iluziile sterile stârnite, agită inutil în

Ungaria şi pe vecini. Kánya n-a putut însă, fireşte, dezavua pe Mussolini, care este

singurul sprijin al revizionismului unguresc. Makensen a adăugat textual: „Din nici

o altă parte n-au fost date încurajări Ungariei”.

Având în vedere personalitatea ministrului Germaniei şi faptul că este ginerele

lui von Neurath, declaraţiile sale au greutate.

Binevoiţi, vă rog, a le acorda caracter strict confidenţial.

Bossy

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regele, Preşedintele Consiliului, Direcţia Politică.
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„Fascişti de prima oră”.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA OSLO, DUMITRU JURAŞCU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 61, din 18 ianuarie 1937

Oslo

Confidenţial

Domnule Ministru,

Noul meu coleg italian, dl. Giovanni Amadori, a fost, înainte de a veni aici,

ministru la Kaunas, dar a rămas în suflet gazetar din falanga fasciştilor prima della
vigilia1

. Domnia sa socoteşte că, abordând în mod brusc şi deschis toate subiectele ar

fi chipul cel mai abil să inspire oricui încredere şi să atragă la rândul său confidenţele.

Sosit de curând de la Roma, unde pare să fie secretele ziarelor, dl. Amadori

mi-a făcut ieri cinstea să-şi deschidă foarte prieteneşte inima în faţa mea – poate şi

graţie faptului că vorbim împreună în limba sa maternă – şi mi-a expus în imagini

simpliste şi într-o perspectivă cavalieră politica actuală a Italiei.

Mă voi sili a rezuma, în câteva puncte esenţiale, valurile de dialectică ce mi-a

fost dat să apreciez timp de vreo două ore şi pe care le cred interesante, nu atât din

punct de vedere pur informativ, cât, mai ales, ca fixare a unei mentalităţi destul de

răspândită astăzi în „peninsula romană”.

„Pentru ca cineva să poată pricepe actuala linie cardinală a politicii italiene, trebuie

să încerce a-şi identifica gândirea cu cea a Ducelui. În acest chip, va dispărea ca prin

farmec orice pare a fi o enigmă şi toată atitudinea Italiei se va arăta limpede ca cristalul.

Mussolini a declarat că «Acum începe epoca noastră imperială. Ar fi o

copilărie să ne închipuim că aceste cuvinte se reduc la pretenţia recunoaşterii

Imperiului italian în Etiopia. Cucerirea podişului abisinian a fost doar un prim pas, pe

care l-am realizat şi care face acum parte din domeniul trecutului, pe când noi privim

mereu înainte spre a duce de aici încolo o politică de mare împărăţie atât pe planul

european, cât pe cel mondial».

Foarte asemănătoare cu a noastră este astăzi şi situaţia Germaniei, unde

întreaga acţiune politică se explică prin unica personalitate a lui Hitler, ca şi în Italia

prin cea a lui Mussolini. Raţiunea de a fi a acestor două figuri este angajamentul ce

şi-au luat faţă de neamul lor, faţă de istorie şi faţă de ei înşişi, de a-şi conduce ţara

către un viitor de trainică preponderenţă în lume. Nu mai poate fi, deci, vorba de

cucerirea unei provincii, de recuperarea de colonii sau de dobândirea materiilor prime.

Germania, ca şi Italia, trebuie să ajungă la o poziţie mondială dominantă şi condu -

cătorii lor sunt obligaţi să le câştige această poziţie sau să se prăbuşească.

Tocmai pentru aceste motive vitale, atât pentru regimul nazist, cât şi pentru cel

fascist, acordul dintre noi este acum desăvârşit, interesul nostru reciproc fiind ca, tot ce

vom întreprinde, să fie conceput şi realizat în deplină înţelegere. Sunt convins, de altfel,

că rostul chiar al călătoriei lui Göring la Roma a fost perfectarea acestui acord.
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Aşa stând lucrurile, părerea mea intimă este că soluţia războiului a devenit

ineluctabilă. Consider că, în mod logic, el ar trebui să izbucnească în câteva luni (o

asemenea apreciere fiind, desigur, foarte elastică). Zic aceasta acum când situaţia

Germaniei, deşi incomplet pregătită, este mai bună decât ar putea fi peste un timp X,

când Anglia va fi şi ea înarmată. Dacă însă, pentru un motiv sau un altul (de exemplu,

teama de nepregătire suficientă din partea Germaniei sau o resemnată acceptare din

partea Franţei), scadenţa războiului s-ar mai amâna încă destulă vreme pentru o

regrupare a forţelor şi o reechilibrare a potenţialului ofensiv, am toate motivele să cred

că pericolul unui război european va putea fi înlăturat, cel puţin pentru epoca noastră.

Evoc, bineînţeles, primejdia războiului pentru cazul în care vor fi priceput şi

ceilalţi (Franţa?, Anglia?) care este adevăratul nostru mobil director. Dacă însă se va

acorda şi de aici înainte o falsă importanţă frazelor, încălcându-se în comentarii

nesfârşite în jurul unei declaraţii sau a unei asigurări şi ajungându-se, în definitiv, la

cedarea terenului în faţa pretenţiilor germane (în aceste ipoteze, colegul meu menţine

Italia într-o prudentă umbră), ar fi absolut ridicol pentru noi să riscăm un conflict

armat pentru lucruri pe care avem speranţa finală să le obţinem în mod gratuit.

Trebuie să mai adaug un lucru, despre care sunt iarăşi convins. Oricine şi-ar

lua azi răspunderea să dezlănţuie un război are faţă de el însuşi imperioasa îndatorire

să-şi asigure de la început o victorie răsunătoare. N-ar putea duce un război de uzură,

căci riscă – fie el regim fascist, nazist sau sovietic – să fie imediat răsturnat şi să-şi

termine aventura în revoluţie. Evident, pentru început, atât Germania, cât şi Italia au

o superioritate hotărâtoare asupra celorlalţi: cuvintele Ducelui sau ale Führer-ului

sunt literă de Evanghelie pentru popoarele noastre fanatizate, care vor primi fără

discuţie şi fără ezitare orice sacrificiu li s-ar impune”.

Acestea au fost, redate cât mai fidel, destăinuirile confidenţiale ale d-lui

Amadori. Precum am observat la început, o asemenea clădire în abstract denotă o

stare de spirit generalizată, ce ar putea uşor fi atribuită majorităţii italienilor „mijlocii”

şi tot atât de uşor transpusă, cu o nuanţă de misticism în plus, asupra unei şi mai

importante majorităţi de germani „mijlocii”. Pentru popoare, ca şi pentru indivizi,

prea mult spirit critic poate fi un semn de inferioritate dinamică şi trebuie să

recunoaştem că personalităţi ca Hitler sau Mussolini au ştiut să insufle celor din jurul

lor un foarte puternic dinamism.

Nu pot încheia acest raport fără a-mi reaminti, în această clipă, de sensul

convorbirilor ce am avut adesea cu colegul meu polonez, dl. Neuman, social-democrat

convins şi critic de multe ori făţiş al persoanei şi al politicii d-lui Beck, [care] exprimă

necontenit grija sa de a vedea Berlinul nazist dându-şi mâna cu Moscova lui Stalin

în dauna intereselor poloneze.

Şi nu pot nici uita că tot amicul meu Amadori adăugase că şi Polonia îşi are

mistica sa proprie, graţie căreia domină astăzi la Varşovia spiritul lui Pilsudski: mistica

unui imperialism polonez, întinzându-se de la Baltică la Marea Neagră şi reînviind

faptele glorioase ale Jagellonilor din veacul al XVI-lea.

Iuraşcu

[Note marginale:]

Dl. Ministru Antonescu, Subsecretar de Stat, Direcţia Politică, 25 ianuarie 1937,

Direcţia Occidentală, Direcţia Orientală a lua cunoştinţă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MADRID, IOAN TH. FLORESCU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 4 271, din 18 ianuarie 1937

Madrid

Domnule Ministru,

Am aşteptat ca evenimentele din Spania să se precizeze tot mat bine şi

versiunile contradictorii să se clarifice tot mai mult înainte de a vă adresa prezentul

raport. Prin situaţia noastră a corpului diplomatic, aflat aici, la frontiera Spaniei, suntem

mai în măsură de a vă informa asupra ansamblului chestiunilor politice decât vrea un

demn Consilier, plin, desigur, de zel şi de bune intenţii, rămas întâmplător în Madrid,

unde nu se află acum nicio autoritate politică superioară, în afară de câţiva conducători

militari, ale căror comunicate se pot citi zilnic în telegramele agenţiilor europene.

Noi, şefii de misiune, prin consulii noştri răspândiţi în diferitele provincii ale

Spaniei şi cu care suntem zilnic în contact, precum şi cu refugiaţii pe care îi vedem la

descinderea lor din vapoare, suntem pregătiţi, mai bine ca oricine, de a vă informa asupra

evenimentelor şi asupra complexităţii problemelor ce se nasc şi se rezolvă cu o mare

repeziciune între diferitele formaţiuni rivale politice şi militare din întreaga Spanie.

Amestecul Străinilor

Războiul între fraţi ar fi fost astăzi demult terminat, prin triumful neîndoios al

bravelor armate ale generalului Franco, fără amestecul voluntarilor străini şi al industriilor

de război străine, în cele două armate ce se înfruntă cu o neînchipuită cruzime.

După ştiinţa corpului diplomatic de aici, se află acum în Spania, în armata

guvernului comunisto-anarhist, aproximativ 40 000 de voluntari francezi, toţi merce -

nari bine plătiţi, o bună parte din ei comunişti şomeri. Guvernul francez este acuzat

de naţionalişti că el, cel dintâi, care a propus Pactul de neintervenţie de la Londra, lasă,

totuşi, să plece în Spania, la comunişti, pe lângă un material de război important, un

număr însemnat de voluntari. Recrutările continuă a se efectua de către comitete

particulare de comunişti, în special în Perpignan, în Toulouse, adevărate centre roşii,

cum au fost numite chiar de o parte a presei franceze.

Faţă de unele proteste zgomotoase, Parlamentul francez, cum ştiţi, desigur, a

votat zilele acestea o lege pentru împiedicarea recrutărilor şi exodul voluntarilor spre

Spania. Această lege are inconvenientul de a veni prea târziu, căci armatele comuniste

din Spania au în mijlocul lor brigăzi internaţionale şi material de război străin în

cantitate enormă. De altminteri, legea aceasta şi una mai veche, dezmormântată tardiv

în Anglia, vor fi, desigur, eludate, dacă nu se închid frontierele spre Spania şi nu se

exercită un control serios în jurul armatelor.

Legea franceză este, în realitate, numai o acordare de depline puteri

guvernului, pentru a aplica recrutărilor şi voluntarilor, când va crede Consiliul de

Miniştri, că şi alte mari puteri sunt dispuse la o asemenea împiedicare. Ea nu fixează

nicio dată şi face impresia unui simplu permis de negociere.



1

Comunişti.

Nimeni nu-i acordă vreo reală importanţă, mai ales pentru faptul că ea nu

vorbeşte şi de alte muniţii sau alte mijloace de război, cu exportul cărora se

îmbogăţesc azi industriile particulare deficitare.

Ruşii bolşevici se află relativ puţini pe frontul comunist, abia 7 – 8 000 de

voluntari, după ultimele versiuni. Aceste ştiri coroborează cu declaraţiile făcute presei

de generalul Franco, care arată că ruşii nu fac mari sacrificii de oameni în Spania, fiind

acolo mai mulţi francezi decât celelalte naţionalităţi. În schimb, ruşii au transportat

în Spania, pe mare, foarte mult material de război: avioane, tunuri, muniţii, tancuri,

care de asalt etc. Pe lângă acestea, Sovietele au trimis guvernului din Valencia şi celui

din Barcelona buni comandanţi de unităţi, în frunte cu faimosul general Kleber,

precum şi foarte mulţi propagandişti ai bolşevismului. La Barcelona, în special,

lucrează cu mare autoritate şi energie vestitul profesor de revoluţii, Antonov-

Ovseenko, acela care, în 1917, a condus în stradă trupele revoluţionare la Petrograd

şi la Moscova, luând cu asalt Palatul de Iarnă al ţarului, unde locuia, în urmă,

Kerenski, şi decizând biruinţa bolşevicilor. Este un adevărat as, numit acum cu titlu

de consul general la Barcelona. În Armata Roşie, se mai află grupuri de germani –

antihitlerişti şi italieni – antifascişti fugiţi de ani din Italia sau din Germania. Am

întrebat pe colegii mei, ministrul Poloniei, D. Sumlacovski, şi pe directorul Fifler,

ministrul Cehoslovaciei, aliaţii noştri, cum se explică că unele grupuri de polonezi şi

de cehoslovaci au venit la Madrid şi la Valencia să se încorporeze în Armata Roşie

comunistă şi anarhistă contra patrioţilor conduşi de Franco? Colegii mei mi-au

comunicat că, într-adevăr, sunt vreo 4 000 de polonezi şi 2 000 de cehoslovaci, care

se află de mulţi ani ca lucrători în Franţa, oameni fără patrie, comunişti, muritori de

foame pe străzile Parisului şi ale Marsiliei.

Ei au fost recunoscuţi ca şomeri de către agenţii Ambasadei roşii din Paris şi

trimişi pe frontul comunist, care apără Madridul. La ultimul atac au fost omorâţi 400

de cehoslovaci în jurul Madridului. Mulţi polonezi se predau armatei naţionaliste.

Voluntarii germani şi italieni în armata naţionaliştilor

În armatele generalului Franco se află 14 000 de germani, cei mai mulţi

tehnicieni şi aviatori. Italieni s-ar afla numai 11 000 de voluntari. Se vorbeşte că

voluntarii germani ar fi avut unele incidente cu Înaltul Comandament al lui Franco.

Ei ar fi cerut să intre în luptă numai în formaţiuni germane, adică să nu mai fie

amestecaţi cu maurii sau cu soldaţii spanioli. Comandanţii i-au convins însă că aceasta

ar demasca prea mult ajutorul lor şi, în cele din urmă, ar fi acceptat amestecul cu

trupele naţionale.

Un fapt este necontestat: generalul Franco merge încet, dar sigur, spre victorie.

Noua ofensivă începută pentru completa încercuire a Madridului s-a dovedit bine

chibzuită şi perfect executată din punct de vedere tehnic şi strategic. Ea este în curs.

Se simte însă mereu nevoia de rezerve. Germanii nu trimit suficienţi voluntari,

iar pe un diplomat italian, care pleca ieri la Salamanca, l-am auzit spunând: „Ajutăm

pe Franco, dar nu ne aventurăm prea mult! Nu vrem pe roşii

1

în Spania, dar nu vrem

nici pe germani!”. Aceasta a fost pentru mine o revelaţie.
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Ce se petrece la Valencia şi la Barcelona?

Din cea mai bună sursă italiană, în concordanţă cu sursa franceză, am aflat că

în sânul guvernului d-lui Largo Cabalero, la Valencia ar fi profunde disensiuni.

Politica extremistă a d-lui Cabalero, dând faliment, căci Madridul trebuie să cadă în

întregime în trei săptămâni aproximativ în mâinile naţionaliştilor care avansează

necontenit, o altă politică se impune. Astfel, a ieşit din nou la iveală marele rival al

primului ministru Cabalero, dl. Prieto, ministrul Aerului, socialist moderat, care este

acum speranţa d-lui preşedinte al Republicii, Don Manuel Azana. Se ştie că 

dl. preşedinte al Republicii se află în Barcelona, pe când guvernul său se află la Valencia.

Preşedintele Azana stă închis, mai toată ziua, în biblioteca de la Monserrat (o veche

mănăstire lângă Barcelona) şi de mâhnire, fiind cu totul neglijat, se zice că ar fi

încercat să se sinucidă. Aceasta se spunea acum o lună, astăzi se spune că şi-ar fi

revenit în fire şi susţine opera d-lui Prieto, amicul său. Acesta, la rândul său, are un

mare devotat în ministerul Finanţelor, dl. Negrin. S-a hotărât formarea unei noi

armate, în felul carabinierilor italieni, depinzând de Ministerul Finanţelor. În realitate,

se spune că aceşti doi prieteni trebuie să ajute la gonirea anarhiştilor din guvern şi la

reabilitarea, prin moderaţie, a unui nou regim, în frunte cu dl. Prieto.

Acest nou guvern ar avea misiunea de a începe negocieri cu generalul Franco.

Tot în asemenea direcţie ar merge şi dl. Compania, preşedintele Generalităţii din

Barcelona, care a început prin a exclude pe anarhişti din guvernul său.

Bineînţeles, în anturajul generalului Franco se resping asemenea manevre şi

versiuni, iar lozinca este: „La moarte sau la victorie!”

Primiţi cele mai alese şi devotate salutări.

Ioan Th. Florescu 

P.S.

În ultimul moment, am fost informat că doi emisari din Barcelona, în legătură

cu guvernul comunist de acolo şi care se numesc unul Meler, altul Pugnet – cel dintâi

supus român şi cel de al doilea spaniol, ajutor la Consulatul nostru din Barcelona –

au venit la Bucureşti şi încearcă la Ministerul Industriilor unele manevre. Ei doresc

să aranjeze chestiunea plăţilor României către Spania provenite din export-import şi

să obţină ridicarea unor sume de milioane ce am datora Spaniei. Socotesc că aceasta

ar fi o greşeală, acum când Spania are un guvern anarhist, ale cărui convenţii nu vor

fi recunoscute de guvernul de la Burgos al lui Franco. Am dat o telegramă, oprind

operaţiunea d-lui ministru al industriilor. Cum vedeţi, am mare nevoie de cifru, pe care

inexplicabila rutină a birourilor, care nu ţin seama de cazul meu de forţă majoră şi

interpretează greşit regulamentul, continuă să mi se refuze! Rog daţi ordine în

consecinţă. 

De la Madrid aceeaşi atitudine vinovată: nu primesc nici cea mai inofensivă

telegramă, Dl. consilier se socoteşte independent de şeful său. Să nu fie, oare,

influenţabil bolşevismului?

AMAE, Fond 71 1920 – 1944 (Dosare Speciale 1937 – 1939), vol. 413, Războiul
civil din Spania, f. 11 – 17
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 119, din 19 ianuarie 1937, ora 19.00

Înreg. la nr. 3 094, din 20 ianuarie 1937

Confidenţial

Remiţând azi dimineaţă preşedintelui Consiliului de Miniştri distincţia

onorifică ce a binevoit M.S. Regele a-i conferi, am stat apoi lung de vorbă cu domnia

sa, căci o convorbire cu acest om fin este totdeauna plăcută, iar modul direct cum

abordează domnia sa problemele, instructiv şi nu ascund că sunt sensibil felului cum

se întreţine cu mine şi mă reţine ori de câte ori am întrevederi cu domnia sa.

Desigur, fondul convorbirii noastre l-au constituit evenimentele din Spania cu

corolarul lor marocan. Gravitatea situaţiei din Spania, complicată şi înveninată prin

intervenţie, o socoteşte neschimbată atât timp cât Germania şi Italia nu vor răspunde

în mod egal bunelor intenţii ale Angliei şi Franţei, ale acesteia din urmă chiar fiind,

aşa cum afirmă tendenţios unii, condiţionate şi provizorii. Până în clipa convorbirii

noastre, domnia sa nu avea nici o ştire asupra faptului cum vor răspunde Berlin şi

Roma, nici asupra datei eventuale a răspunsului.

Părea însă a conveni că nici Germania, nici Italia nu vor putea deroba, necum

agrava alarma existentă şi înrăi pericolul latent, dar evident şi deci conchide domnia

sa, sunt speranţe care vor permite un început de optimism şi la aceasta „contribuie şi

factorul economic”.

Răspunsul dat de Moscova, domnia sa îl socoteşte satisfăcător, „oricât s-ar

spune m-aş mulţumi măcar cu atât sau cu ceva similar din partea Germaniei şi Italiei.

Ele însă azi păstrează mutism asupra intenţiunilor lor, dar atacă şi acuză prin presa lor

Franţa şi Sovietele de inacţiune, de susţinere a Madridului, de ipocrizie, de înţelegere

pentru bolşevizarea Europei”. Cât despre teama manifestată de unii de a vedea Anglia

acceptând jocul germano-italian în dauna Franţei sau pentru a forţa Franţa la o serie

de capitulări, „aceasta este o naivitate. Din contră, totul ne dovedeşte că Londra este

alături de noi; de o parte şi de alta ştim că putem să ne bizuim reciproc faţă de acei

care tulbură neîncetat şi pe orice motiv pacea Europei”.

Privitor la infiltrările importante, de altfel, germane în Maroc, care nu sunt decât

urmarea acelor premergătoare în insulele Canare, ele sunt în curs, în mod lent, dar cert,

de trei luni de zile sub formă de tehnicieni, conductori, lucrători specializaţi, desigur mai

toţi aparţinând într-un fel formaţiunilor militare. (Indirect dar străveziu, acest fel de a

se exprima este o dezminţire a ştirii Agenţiei Havas, şi anume a debarcării de unităţi

militare germane în porturile marocane şi care, dacă s-ar fi produs, incontestabil, şi

aceasta rezultă şi din convorbirea noastră ea dă loc la imediata reacţie a Franţei, deci

catastrofa isbucneşte). Nu trebuie uitat, spune domnia sa, că infiltrarea de tot felul (...)

şi care combat au loc în Spania, dar ele sunt internaţionale pe când numai ale germanilor

din Maroc cu totul de altă natură şi în alt scop. Privitor la înarmarea acestei ţări, domnia

sa spunea cu o bucurie neascunsă că are loc într-un ritm fantastic.

În ceea ce priveşte raporturile Franţei cu Italia, preşedintele Consiliului de

Miniştri mi-a destăinuit, nu fără amărăciune: De ce Franţa s-a arătat mai cu atenţiuni,
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mai binevoitoare, şi numai în treacăt voi reaminti atitudinea ei privitoare la conflictul

şi apoi războiul italo-abisinian; de ce pare că Mussolini ia un aer mai dur şi chiar

agresiv. Probabil nu am ales metoda cea bună, deşi era cea cuminte şi cea amicală.

Adaug că domnia sa s-a interesat dacă, cu ocazia călătoriei Excelenţei Voastre

la Varşovia, s-a abordat mai temeinic şi chestiunea raporturilor polone-cehoslovace

„căci ar fi de dorit a se găsi urgent mijlocul de normalizare a raporturilor dintre aceste

ţări şi concursul tuturor prietenilor va fi binevenit cu atât mai vârtos că vizita

surprinzătoare a lui Göring în Polonia nu va fi fără a îngrijora câtva Cehoslovacia,

care are şi aşa destule griji datorită atitudinii ostile a Berlinului.”

Ca încheiere m-a rugat a transmite sincerele sale mulţumiri pentru distincţia

ce i s-a conferit.

Din punctul de vedere al situaţiei guvernului, căci am atins câtva şi politica

internă, am tras neta impresie că domnia sa se consideră în condiţii de viaţă politică

normală absolut stăpân pe situaţie şi fără înconjur mi-a declarat că cele ce a înfăptuit

guvernul său au schimbat adânc în bine situaţiunea precară încă în august trecut.

Cesianu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintele Consiliului, Direcţia Politică, Romanoleg

Geneva; Ministrului Antonescu; text nedescifrat; nu a trimis-o; Direcţia Occidentală,

Buletin, un exemplar Ministrul Victor Antonescu; cifrat 20 ianuarie.

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 2, 1935 – 1937, f. 271 – 275
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,

VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE,

VICTOR ANTONESCU

T. nr. 147, din 19 ianuarie 1937, ora 20.55

Înreg. la nr. 3 498, din 20 ianuarie 1937

Pentru dl. ministru Victor Antonescu.

Luni dimineaţa am avut audienţă la dl. Beneš.

Obiectul audienţei: 

1) Finanţarea armamentului; 

2) Chestiuni de politică internaţională.

Prima chestiune, am raportat primului ministru.

A doua chestiune.

a) În convorbirea ce am avut cu dl. Beneš cu prilejul primei audienţe, din 11

ianuarie curent, domnia sa ne-a expus ideea conexiunei Pactului de asistenţă mutuală,

ce s-ar încheia între Franţa pe de-o parte, Iugoslavia şi România de altă parte, cu

negocieri cu Ungaria referitor la reînarmarea acesteia.

Domnia Voastră ne-aţi cerut, telegrafic, să obţinem precizări. Dl. Beneš ne-a

comunicat că domnia sa reia ideea exprimată la Conferinţa de la Stresa, din aprilie 1935,

când cerinţele de „tratament egal” formulate de Ungaria au fost legate de sporirea
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securităţii noastre. El se gândeşte ca în ziua în care ne vom fi pus de acord, Franţa,

Iugoslavia şi România pentru a încheia Pactul de asistenţă mutuală de care e vorba, să facă

un gest faţă de Ungaria şi, de acord cu Franţa şi cu Italia, să negociem cu Ungaria

modificarea clauzelor militare ale Tratatului de la Trianon, aşa cum s-a negociat cu Turcia,

la Montreux, în vara lui 1936, modificarea regimului Strâmtorilor. Cu acest prilej, urmează

să se ajungă, de va fi posibil, la un pact de neagresiune sau la o formulă echivalentă.

Domnul Beneš încheie: o asemenea atitudine ar avea un interes deosebit

fiindcă ar arăta lumii şi Europei că în momentul în care ne-am întărit între noi poziţia

prin încheierea Pactului de asistenţă mutuală facem gestul de înţelegere faţă de

Ungaria. Ea ar putea, de asemenea, influenţa impresia pe care încheierea unui

asemenea pact ar putea-o produce la Berlin şi la Roma.

b) Vizita domnului Beneš la Belgrad. În audienţa ce-am avut la domnul Hodža,

domnia sa lega această vizită de realizarea unui fapt care să dea vizitei un sens politic

precis, şi anume consacrarea unităţii şi solidarităţii Micii Înţelegeri. Am reprodus

domnului Beneš cele ce mi-a spus domnul Hodža şi l-am întrebat care poate fi faptul

la care se gândeşte domnul Hodža. Domnul Beneš mi-a răspuns că acest fapt ar fi

încheierea Pactului de care ne-am ocupat mai sus, care, fireşte, ar spori întinderea

Pactului Micii Înţelegeri şi ar fi cea mai bună dovadă a solidarităţii statelor ce o compun.

c) Vizita domnului Göring la Roma.

Domnul Beneš crede că ar avea scopul a încerca reînvierea Pactului în patru.

Domnia sa socoteşte că acest Pact ar însemna izolarea Franţei, întărirea poziţiei

blocului Berlin-Roma, crearea, poate, a unei situaţii de arbitru pentru Anglia,

înlăturarea Rusiei, ceea ce ar putea agrava situaţia statelor vecine cu aceasta. Domnul

Beneš reaminteşte rolul ce pot juca faţă de marile puteri ţările Micii Înţelegeri şi

insistă asupra necesităţii menţinerii coeziunii lor.

În legătură cu aceasta domnia sa citează exemplul campaniei ce se duce în

acest moment în Germania contra Cehoslovaciei ca mijloc de intimidare a acesteia şi

ca element de disociere în alianţele ei. Domnia sa adaugă că a privit şi priveşte în

linişte deplină această campanie şi că vede ca un gest foarte semnificativ în

intervenţiile recente ale Marii Britanii spre a înlătura efectele campaniei germane

dovada interesului Angliei de a-şi menaja sprijinul statelor mici.

În ceea ce priveşte atitudinea ce am avea de luat în cazul în care ideea Pactului

în patru s-ar relua, dl. Beneš crede că ea nu va putea ajunge la realizare dacă Mica

Înţelegere va păstra o atitudine hotărâtă.

Atitudinea Poloniei, care în această chestiune este conformă aceleia a Micii

Înţelegeri, va contribui, desigur, la întărirea poziţiei noastre.

Impresia generală: din convorbirile ce am avut azi şi în prima audienţă, se

desprinde dorinţa sinceră a d-lui Beneš de a întări colaborarea cu România, pe toate

terenurile, şi insistenţa cu care afirmă, cu orice prilej, necesitatea menţinerii şi întăririi

coeziunii Micii Înţelegeri.

Victor Bădulescu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Romanoleg Geneva, dl. Ministru

Antonescu, Direcţia Politică; nespus dlui Ministru la înapoiere; un exemplar la

domnul V. A; cifrat 20 ianuarie 1937 Oniser; Descifrat Popescu Burillianu.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 5, 1937 – 1940
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 121, din 19 ianuarie 1937, ora 21.00

Înreg. la nr. 3 493, din 20 ianuarie 1937

Confidenţial

Nu fără adâncă mâhnire ambasadorul Turciei, cu care am avut astăzi, ca şi

totdeauna, o foarte amicală întrevedere, mi-a exprimat adânca decepţie a guvernului

şi a ţării sale pentru incomprehensiunea şi chiar lipsa de amiciţie a guvernului francez

privitor la chestiunea Sangeacului.

„Noi am făcut concesii repetate. Guvernul francez niciuna, căci numai aşa

ceva nu poate fi socotit promisiunea unei largi autonomii, expresiune pe care, de

altfel, evită a o defini, necum a o preciza, iar lăsând-o în vag, situaţia se va înăspri.

Nu noi vom avea de regretat consecinţele care vor rezulta pentru amiciţia franco-

turcă, dar pe care am fi preferat să le evităm”.

Domnia sa nu crede, căci întrevederile pe care le-a avut cu ministrul Afacerilor

Străine şi, ieri, cu preşedintele Consiliului de Miniştri nu i-au permis a socoti că s-ar

fi schimbat ceva şi în bine dispoziţia guvernului francez faţă de problema în discuţie,

că se va ajunge la ceva satisfăcător sau promiţător zilele acestea la Geneva.

Prezenta telegramă a fost trimisă d-lui ministru Victor Antonescu.

Cesianu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Victor Antonescu, Direcţia Politică,

20 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Franţa, vol. 9, 1936 – 1937, f. 263 – 264
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 67, din 20 ianuarie 1937

Roma

Domnule Ministru,

Am onoare a vă comunica alăturatul raport lunar asupra politicii interne,

situaţiei economice şi financiare şi politicii externe a Italiei, pe intervalul de timp de

la 20 decembrie 1936 până la 20 ianuarie 1937.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea celei mai înalte consideraţii.

Politica externă a Italiei

În tot cursul lunii trecute, interesul diplomaţiei italiene a fost absorbit, în

întregime, de situaţia din Marea Mediterană.
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Prin acordul italo-englez se garantează din punct de vedere politic şi moral,

dacă nu juridic, statutul teritorial al acestei mări. Prin schimbul de scrisori alăturat la

acord, Italia se angajează să respecte statu-quo-ul teritorial în bazinul occidental al

Mediteranei, cu alte cuvinte să nu aducă nici o atingere integrităţii şi suveranităţii

spaniole.

Pe cale de consecinţă, atitudinea politicii italiene faţă de chestiunea spaniolă

este substanţial modificată, nu formal, căci Italia continuă a avea acelaşi interes la

victoria Generalului Franco, dar în fond, căci siguranţa dobândită în Mediterana prin

acordul italo-eng1ez trebuie plătită printr-o politică mai raţională şi mai moderată în

Spania. Marea Britanie este pusă în poziţia de arbitru şi mediator între două tabere

ideologice ostile.

Politica de înţelegere italo-germană se menţine intactă în urma acordului italo-

englez. O proclamă, în mod public, însuşi şeful guvernului italian. Dar vizita

generalului Göering este ea însăşi o funcţie a noii situaţii create în Mediterana şi a

atitudinii modificate, pe care aceasta o impune în chestia spaniolă.

În concluzie s-ar putea spune, deşi în ultima lună încordarea internaţională a

fost considerabilă ca văzută din posturile de observaţie diplomatice, situaţia prezintă

mai degrabă simptome de destindere.

În schimb în acelaşi interval de timp diplomaţia italiană a fost pasivă faţă de

Europa dunăreană şi balcanică şi de bazinul oriental al Mediteranei.

Înţelegerea cu Iugoslavia nu a realizat progrese. Atmosfera bună se menţine,

dar până în momentul de faţă Roma n-a făcut încă nici un pas înainte. Anunţarea

semnării Pactului bulgaro-iugoslav n-a produs la Palatul Chigi nici o reacţie. Se

observă numai că Italia are cu Bulgaria raporturi amicale şi că orice poate ajuta la

menţinerea păcii în Balcani este privit la Roma cu simpatie, dar Italia nu pare a fi

avut un rol în geneza zisului pact şi interesul pe care-l trezeşte acesta este cu totul limitat.

În fine, ultimele gesturi făcute în Europa răsăriteană în chestiunea

recunoaşterii Imperiului – crearea unui Consulat român la Addis Abeba, extinderea

competenţei Consulului polon din Roma asupra teritoriilor imperiale, suprimarea

legaţiei turce din Etiopia – n-a mai avut la Roma răsunetul celor precedente. După

recunoaşterea de fapt a Imperiului de Marea Britanie, ele nu mai sunt considerate ca

servicii făcute Italiei ci ca acte diplomatice curente, aproape datorate, faţă de realitatea

indiscutabilă a imperiului.

În cadrul de mai sus, vom examina succesiv acordul italo-britanic, atitudinea

Italiei faţă de criza spaniolă şi rezultatele vizitei generalului Göring la Roma.

Acordul italo-britanic

Semnarea acordului din 2 ianuarie 1937 între Marea Britanie şi Italia este

faptul diplomatic cel mai important intervenit în acţiunea de lichidare e conflictului

italo-etiopian şi a repercusiunilor lui.

Am arătat, în amănunte, în rapoartele mele precedente care a fost situaţia

strategică şi politică creată în Mediterana de campania italiană în Etiopia, care au fost

străduinţele italiene spre a pune capăt tensiunii cu Anglia, cum aceasta decisă să-şi

apere cu propriile ei forţe securitatea mediteraneeană, a refuzat în mod constant orice

acord tehnic de limitări navale, cum în fine dl. Mussolini încredinţat că singur, un
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acord politic este posibil, a făcut la 1 noiembrie, în discursul de la Milano, cunoscutele

propuneri Angliei, precizând imediat după aceasta, într-un interviu acordat d-lui Ward

Price de la „Daily Mail”, că printr-un acord cu Anglia, înţelege un gentlemen’s
agreement.

Sugestiile publice ale d-lui Mussolini au fost imediat rezolvate de Cabinetul

englez, care, la 3 noiembrie 1936, prin Lordul Halifax, anunţă la Camera Lorzilor că

„Anglia este dispusă a relua în întregimea lor raporturi amicale cu Italia”, iar la

5 noiembrie 1935, prin dl. Eden, la Camera Comunelor, afirmă hotărârea lui de a

menţine aceste raporturi în afară de orice conflict pentru avantajul lor reciproc.

Guvernul englez, ca şi cel italian dădeau fără întârziere dovezi concrete de

dorinţa lor de înţelegere. Polemicile de presă încetau. O atmosferă mai bună era

stabilită. La 4 noiembrie, Cabinetul englez retrăgea detaşamentul de gardă indian de

la Legaţia din Addis Abeba. La 6 noiembrie Contele Ciano şi Sir Eric Drummond

semnau un acord comercial şi o convenţie pentru lichidarea datoriilor italiene

îngheţate. La 9 noiembrie dl. Mussolini preconiza înţelegerea anglo-italiană în

interviul din Daily Mail. În aceeaşi zi, la banchetul anual de la Guildhall, dl. Stanley

Baldwin constată ameliorarea raporturilor italo-engleze. De la această dată începeau

conversaţii paralele la Londra între dl. Eden şi Ambasadorul Grandi, la Roma între

Contele Ciano şi Sir Eric Drummond. La începutul acestor discuţii, tendinţa italienilor

era să negocieze acordul la Londra prin dl. Grandi. În scurtă vreme s-a renunţat însă

la această procedură şi toate tratativele s-au desfăşurat la Roma între Contele Ciano

şi Ambasadorul Angliei.

Un gentlemen’s agreement comportă numai un schimb de asigurări verbale.

În cursul discuţiilor, un acord sub o asemenea formă a apărut insuficient ca prezentare

politică şi s-a convenit ca înţelegerea să se facă printr-un schimb de scrisori. La

cererea Palatului Chigi, ulterior s-a făcut un pas mai departe şi părţile s-au înţeles să

dea acordului lor înfăţişarea unei declaraţii bilaterale, la care s-a ajuns după şase

săptămâni de negocieri.

Textul acordului din 2 ianuarie, foarte concis în formă, este foarte cuprinzător

în fond.

Prin preambul părţile afirmă că sunt animate de dorinţa de a contribui, în

interesul păcii şi siguranţei, la ameliorarea raporturilor între ele şi între toate Puterile

mediterane şi că sunt alese a respecta şi interesele acestora.

În acest scop, Italia şi Marea Britanie:

1) Recunosc că libertatea de intrare, de ieşire şi de tranzit în Mediterana este

vitală pentru amândouă şi că interesele lor în această privinţă nu sunt în contradicţie;

2) Exclud orice intenţie de a modifica sau, în ceea ce le priveşte, de a vedea

modificat statu-quo-ul relativ la suveranitatea naţională a teritoriilor din bazinul

Mediteranei;

3) Se obligă la respectul intereselor şi drepturilor lor reciproce în această zonă;

4) Convin să folosească toate modalităţile posibile spre a împiedica orice

activitate susceptibilă să dăuneze bunelor relaţii, pe care declaraţia are scopul să le

consolideze. 

5) În fine, precizează că declaraţia are drept scop pacea şi că nu este îndreptată

contra nici unei puteri.
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Acordul este însoţit de un schimb de scrisori, datat din 31 decembrie 1936, al

cărui obiectiv este de a defini statu-quo-ul mediteraneean în ceea ce priveşte Spania.

Acest schimb de scrisori a făcut obiectul unor lungi şi grele discuţii între Sir Eric

Drummond, care făcea din el o condiţie sinequanon a acordului italo-britanic şi

Contele Ciano, care nu s-a decis să semneze decât în urma intervenţiei personale a

d-lui Mussolini.

Prin textul scrisorii sale, Ambasadorul Marii Britanii face istoricul asigu rărilor

date de guvernul italian în ultimele luni Cabinetului englez cu privire la menţinerea

statutului teritorial al Mediteranei occidentale şi cere să i se confirme în scris zisele

asigurări.

Contele Ciano, în răspunsul său aminteşte că nici înainte, nici după revoluţia

naţională în Spania, Italia nu a negociat cu Franco modificarea status-quo-ului în

Mediterana occidentală, afirmă că nu are intenţia să facă lucrul acesta nici în viitor şi

asigură Cabinetul englez în numele guvernului italian că integritatea teritorială actuală

a Spaniei trebuie să rămână intactă şi înalterată în orice împrejurare.

Mai multe observaţii sunt necesare asupra extinderii, caracterului şi finalită -

ţilor acordului anglo-italian.

În primul rând acordul se referă direct numai la bazinul Mediteranei şi

precizează raporturile italo-britanice numai în funcţie de interesele complimentare

ale celor doi contractanţi în această mare. În mod indirect sau implicit acordul se

referă şi la ameliorarea raporturilor anglo-italiene în general, la îmbunătăţirea relaţiilor

dintre semnatari şi celelalte State mediteraneene, în fine la pacea şi siguranţa generală.

Acordul din 2 ianuarie nu este o convenţie nici tehnică, nici juridică şi după

cum mi-a declarat formal Sir Eric Drummond – n-a fost însoţit de nici un aranjament

secret, scris sau verbal, de nici un fel. El este o simplă declaraţie bilaterală de principii,

cu caracter pur politic, definind în linii generale paralelismul politicii italiene şi

britanice în Mediterana. De aceea textul nu prevede clauze obligatorii decât în ceea ce

priveşte respectul drepturilor şi intereselor reciproce în Mediterana şi îndatorirea

părţilor de a evita orice activitate de natură a dăuna bunelor relaţii dintre ele.

Celelalte dispoziţii ale textului au numai caracterul unei constatări, ca cea

care priveşte libertatea de intrare, ieşire şi transportul în Mediterana, sau al unei

declaraţii de intenţii, ca cea care priveşte status-quo-ul teritorial al acestei mări, cu

excepţia Statutului teritorial al Spaniei, în privinţa căreia Italia, prin schimbul de

scrisori din 31 decembrie şi-a luat asupra ei obligaţii formale.

Deşi extrem de concis şi conceput în termeni generici, acordul italo-englez

este plin de conţinut şi, examinat cu atenţie, de o interpretare destul de anevoioasă şi

uneori echivocă, menită să dea loc la divergenţe.

De aceea socotesc interesant să rezum în câteva cuvinte interpretarea pe care

cei doi semnatari ei înşişi mi-au dat-o relativ la Acordul din 2 ianuarie.

Ambasadorul Marii Britanii socoteşte că preambulul acordului, atunci când

menţionează dorinţa de a ameliora raporturile dintre Italia şi Marea Britanie, pe de-o

parte, şi celelalte State mediteraneene, pe de altă parte şi decizia de a respecta

drepturile şi interesele acestora, nu a avut în vedere nici un caz concret şi nici un proiect

practic. Nu s-a referit nici la Franţa, nici la Grecia, nici la Turcia sau Iugoslavia.

Indirect va putea ajuta la o apropiere a Italiei cu aceste ţări, dar Italia nu şi-a luat nici
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un fel de angajament pozitiv. În deosebi nu s-a avut în vedere Franţa. Este cu totul

neexact că guvernul francez ar fi dorit să împiedice sau să încerce să participe la

acord. El a manifestat unele bănuieli şi îngrijorări pe care Foreign Office le-a risipit

succesiv, arătând care este caracterul şi scopul acordului şi ţinând la curent guvernul

din Paris cu progresele negocierilor. Desigur, Marea Britanie ar fi ţinut ca Franţa să

ia parte la înţelegerea încheiată, dar italienii au refuzat în mod formal încă de la

început să ia în considerare o asemenea eventualitate, atâta vreme cât între Roma şi

Paris există divergenţe atât de fundamentale asupra războiului civil din Spania.

În ceea ce priveşte drepturile şi interesele italo-engleze în Mediterana, acestea

n-au fost definite decât prin enumerarea libertăţii de intrare, ieşire şi tranzit în

Mediterana. A fi intrat în mai multe preciziuni, ar fi însemnat să se îngreuneze

încheierea acordului. Textul englez primitiv al acordului nu se referea decât la intrarea

şi tranzitul în Mediterana. Menţinerea libertăţii de ieşire din această mare a fost cerută

de italieni. Ei au avut, natural, în vedere Canalul de Suez, care asigura comunicaţiile

lor cu Africa Orientală.

Pasajul cel mai important al acordului, referitor la status-quo-ul în Mediterana,

prevede trei dispoziţii esenţiale:

a) Anglia şi Italia exclud din partea lor orice intenţie de a modifica statutul

teritorial al Mediteranei;

b) Ele exclud în al doilea rând şi intenţia „de a vedea modificat” acest statut;

c) Criteriul acestui status-quo este suveranitatea naţională a teritoriilor din

bazinul mediteraneean.

Într-o interpretare literală a acestor dispoziţii s-ar putea ajunge la concluzia că,

prin acordul lor, cele două Puteri se angajează să garanteze, în ceea ce le priveşte,

status-quo-ul în Mediterana nu numai din partea lor, ci şi faţă de eventualitatea unei

modificări provenite din partea unor state terţe. Deasemenea alegerea criteriului

suveranităţii ca bază pentru status-quo ar permite să se creadă că acesta ar putea să

fie indirect modificat prin convenţii, care nu comportă concesii teritoriale relative la

baze militare sau navale, înlesniri economice, zone de influenţă politică etc.

Interpretarea autentică dată de Sir Eric Drummond este cu totul diferită.

Anglia şi Italia se obligă sau mai bine zis îşi declară reciproc intenţia lor de

a nu întreprinde nimic care să ducă la schimbarea status-quo-ului teritorial al

Mediteranei. Prin faptul lor status-quo-ul Mediteranei nu poate fi modificat. Dar dacă

terţii modifică acest status-quo, Anglia şi Italia nu dau nici un fel de garanţii victimei

acestei modificări. Dacă spre exemplu Creta s-ar proclama independentă şi apoi ar

proclama protectoratul francez sau dacă Turcia ar ocupa mai multe insule greceşti, ar

fi o modificare de status-quo, dar nici Italia, nici Anglia nu ar fi ţinute să-şi dea

garanţia lor Greciei.

Criteriul suveranităţii ca bază pentru status-quo, deşi nu destul de precis, a fost

ales în lipsă de altul. Dar intenţia limpede a părţilor este să nu modifice, în ceea ce le

priveşte, status-quo-ul sub nici o formă indirectă sau implicită. Ipoteza unei convenţii

navale sau aeriene între Italia şi generalul Franco, care ar acorda italienilor baze în

Baleare, respectând formal suveranitatea spaniolă, este, după părerea Ambasadorului

britanic complet acoperită de dispoziţiile acordului relativ la status-quo şi de schimbul

de scrisori din 31 decembrie.



1

Fragment din expresia în limba latină Res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest,
care presupune că actul juridic produce efecte numai între părţile contractante.

În ceea ce priveşte procedura prevăzută de acord, de a recurge la toate

modalităţile spre a pune obstacol oricărei activităţi susceptibile să dăuneze bunelor

relaţii pe care declaraţia are scopul de a le consolida după Sir Eric Drummond, ea nu

se referă decât la raporturile italo-engleze. În cursul războiului italo-etiopic, italienii

nu s-au abţinut de la acte de imixtiune în Egipt şi în Palestina. Postul de radiodifuziune

a făcut o propagandă anglo-fobă de o rară violenţă. Obiectivul stipulaţiei susmen -

ţionată este de a evita repetarea unor asemenea acte. În realitate ea nu înseamnă

altceva decât că între Italia şi Anglia se restabilesc raporturi politice normale şi că,

pentru a le menţine, cele două ţări stipulează o clauză de bunăvoinţă diplomatică.

În fine, menţiunea finală, care arată că acordul nu este îndreptat în contra nici

unei Puteri, a fost cerut de Italia evident cu scopul de a arăta că înţelegerea italo-

germană nu este întru nimic atinsă prin împăcarea dintre Roma şi Londra. Marea

Britanie n-a făcut nici o greutate spre a admite o asemenea formulă, care îi îngăduie

să dea asigurări pacifice Franţei, Greciei, Turciei şi Iugoslaviei, care în timpul

conflictului cu Italia i-au acordat asistenţă mutuală în Mediterana.

Interpretarea Contelui Ciano, afară de unele nuanţe, nu este diferită de aceea

a Ambasadorului britanic decât asupra unui singur punct. Şi pentru ministrul italian o

modificare adusă de terţi statutului Mediteranei este res inter alios acta1

, nu comportă

nici un fel de garanţie engleză sau italiană. Însă Contele Ciano crede că o asemenea

ipoteză intră în prevederile penultimului alineat referitor la obligaţia de a menţine

bunele relaţii, nu numai între Anglia şi Italia, ci între acestea şi toate ţările mediterane.

În ipoteza unui conflict sau a unei modificări de către terţi a statutului medi -

teraneean, ar fi deci locul la o mediere englezo-italiană conform interpretării italiene.

Acordul italo-britanic are o netăgăduită importanţă, nu numai pentru rapor -

turile dintre Roma şi Londra şi pentru Mediterana, ci şi pentru politica generală. Dacă

el este un succes englez, în sensul că dl. Mussolini a trebuit să renunţe la un acord

tehnic de limitări navale şi să recunoască doctrina engleză de securitate unilaterală în

Mediterana, în schimb este un succes italian, în sensul că Italia fascistă este pusă pe

picior de egalitate cu Marea Britanie, colaborarea ei în bazinul Mediteranei şi în Europa

este implicit considerată ca indispensabilă, comunicaţiile ei imperiale sunt recunoscute

şi garantate de singura Putere capabilă să le pună în discuţie.

Acordul din 2 ianuarie are două aspecte: unul priveşte trecutul, cel de-al doilea

viitorul. Trecutul este complet lichidat. Nu ca o condiţie a acordului, dar în legătură

cu el, Marea Britanie, printr-un act anterior, a recunoscut de facto imperiul italian în

Africa, prin crearea unui Consulat la Addis Abeba, premergător unei recunoaşteri de
jure, probabil cu prilejul intrării Egiptului în Societatea Naţiunilor. În schimb, italienii

îşi vor ridica ipoteca virtuală asupra Balearelor, se vor abţine de la orice imixtiuni în

Egipt sau Palestina, vor renunţa, probabil, la politica lor arabă de natură să-i pună în

conflict cu Marea Britanie.

Acordul nu este îndreptat contra nimănui, desigur. Dar efectul lui în viitor va

fi de a înlătura Germania şi URSS din Mediterana. În schimb el aduce o destindere

reală în această mare, pentru Statele riverane mici sau mijlocii. Într-adevăr acordul
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anglo-italian nu dă acestora o garanţie formală şi directă, dar le dă în fapt o garanţie

implicită. Turcia, Iugoslavia şi Grecia nu se temeau de o agresiune nici din partea

Angliei, nici din partea Franţei. Convenţia strâmtorilor le punea la adăpost în bună

parte şi de ostilitatea Sovietelor.

Pentru ele eventualitatea unei modificări a statutului teritorial în Mediterana

Orientală sau Adriatica putea veni din partea Italiei. Cum aceasta s-a îndatorat faţă de

Marea Britanie să menţină status-quo-ul în Mediterana, acest angajament profită în

fapt şi ţărilor susmenţionate, care pentru acest motiv au privit cu o deosebită

satisfacţie încheierea acordului anglo-italian. Astfel, cercurile diplomatice iugoslave

din Roma consideră acordul din 2 ianuarie ca un nou element de destindere între

Roma şi Belgrad. La Palatul Chigi domneşte aceeaşi convingere, deşi se constată că

până în prezent nu a intervenit încă nimic concret între Italia şi Iugoslavia.

Raporturile Italiei cu Grecia sunt excelente mai ales de când dl. Metaxas are

conducerea guvernului elen. Încheierea tratatului de comerţ în luna noiembrie,

recunoaşterea de fapt a Imperiului italian în decembrie au ameliorat încă relaţiile

celor două ţări mediterane. Încheierea acordului italo-britanic constituie un nou

element de apropiere între Roma şi Atena, prin asigurările implicite de menţinere a

status-quo-ului conţinute în acordul susmenţionat.

Faţă de Turcia, atitudinea Palatului Chigi este mai rezervată. Din 1934 când

la 18 martie, la Adunarea quinquenală a regimului, dl. Mussolini a mărturisit dorinţa

de expansiune a Italiei în Orientul Mijlociu, relaţiile italo-turce au fost mereu

încordate. Pactele de asistenţă mutuală intervenite în Mediterana în timpul conflic tului

italo-etiopic, pregătirile militare ale Italiei în bazinul oriental al Mediteranei, absenţa

delegaţilor italieni de la Conferinţa de la Montreux au întreţinut această tensiune.

Există însă, de amândouă părţile, tendinţa de a ajunge din nou la raporturi normale.

Terenul pe care s-ar putea efectua, în primul rând, o asemenea ameliorare, ar fi acela

al statutului strâmtorilor. Marea Britanie ar dori să vadă Italia punând semnătura pe

convenţia de la Montreux. Palatul Chigi consideră însă că aceasta este o chestiune de

competenţa exclusivă a Italiei şi Turciei. El nu exclude o adeziune a Romei la

convenţia strâmtorilor, dar până în momentul de faţă nici un pas n-a fost făcut încă

în această direcţie. Deocamdată politica italiană se arată neutră faţă de Turcia şi în

chestia sangiacului Alexandreta, deşi presa italiană manifestă ostilitate faţă de

atitudinea franceză, Palatul Chigi în conversaţii diplomatice proclama completa lui

dezinteresare.

Relaţiile Italiei cu Franţa, principalul stat mediteraneean cu interese conside -

rabile atât în bazinul occidental, cât şi în cel oriental al Mării Mediterane, rămân încă

foarte încordate după semnarea acordului din 2 ianuarie, deşi dispoziţiile privitoare

la status-quo şi cele conţinute în schimbul de scrisori din 31 decembrie dau Franţei

asigurarea implicită că italienii nu urmăresc interese teritoriale nici în Spania, nici în

Maroc, nici în Baleare şi că prin urmare legăturile ei metropolitane cu Imperiul Nord-

african nu vor fi ameninţate. Italienii au refuzat să ia în considerare eventualitatea

unei participări franceze la acordul mediteraneean. Principial aceasta nu este exclusă

de conducătorii politicii externe italiene, pentru un viitor mai îndepărtat. Pentru

moment însă Franţa este, împreună cu Sovietele şi poate mai mult decât acestea,

obiectul tuturor bănuielilor şi ţinta tuturor polemicilor de presă în legătură cu

intervenţia indirectă în Spania. Această ostilitate voită este atât de sistematică, încât
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chiar atunci când Camera franceză ia în unanimitate măsuri pentru interdicţia

recrutării voluntarilor, acestea sunt primite cu o suspiciune totală. Chiar după înche -

ierea acordului italo-englez, cuvântul de ordine la Palatul Chigi rămâne neschimbat

faţă de Franţa nici o ameliorare a raporturilor cu guvernul Frontului Popular, atâta

timp cât acesta nu-şi schimbă efectiv atitudinea în chestia spaniolă şi cât conflictul din

Spania nu este lichidat.

În schimb, atitudinea Italiei faţă de Germania rămâne complet pe planul

înţelegerii din octombrie. Ambasadorul Marii Britanii mi-a mărturisit că în tot timpul

negocierilor în vederea Acordului mediteraneean s-a abţinut de a pune două chestiuni,

care ar fi fost de natură să zădărnicească încheierea lui: înţelegerea italo-germană şi

atitudinea Italiei faţă de Societatea Naţiunilor.

Prima grijă a comentatorilor oficiali sau oficioşi ai acordului a fost de a pune

în relief ca axa Roma–Berlin să rămână intactă. Vizita lui Göring la Roma este şi ea – în

primul rând, o afirmare publică a menţinerii înţelegerii între Reich şi Italia. Este totuşi

inevitabil, prin însăşi natura acordului, ca apropierea italo-germană să fie atinsă de

încheierea acestuia. Presiunea engleză în Mediterana, tensiunea cu Franţa şi Sovietele,

conflictul cu Liga Naţiunilor împingeau până în prezent spre Berlin pe şeful

guvernului italian, în mod aproape automat. Înţelegându-se cu Londra, dl. Mussolini

capătă o libertate de manevră, care îi va permite să se reîntoarcă la politica clasică de

permanentă adaptare la realităţile internaţionale şi la interesele imediate ale Italiei. În

această direcţie cercurile politice italiene cred că acordul italo-britanic este susceptibil

de câteva practici imediate.

În primul rând, acordul naval de la Londra. Acesta a fost discutat şi încheiat,

dar nesemnat de Italia. Nimic nu se mai opune astăzi la semnarea lui şi la data acestui

raport. Palatul Chigi a comunicat deja la Londra că Italia aderă la acordul pentru

limitarea calibrului artileriei navale.

În al doilea rând, acordul pare a deschide perspective mai prielnice pentru

repunerea în discuţie a siguranţei occidentale. Reluarea reuniunilor locarniene nu pare

destinată a duce la vreun rezultat atât timp cât un acord internaţional n-a intervenit în

chestia Spaniei. Totuşi Palatul Ghigi este de părere că Italia este din nou în măsură

astăzi să-şi reia colaborarea internaţională. Până acum era exclus ca ea să-şi dea

garanţia unei Puteri cu care avea raporturi ostile. Astăzi o asistenţă regională redevine

posibilă. Cum pe de altă parte Foreign Office consideră încheierea unui nou Locarno

şi reintrarea Germaniei în Societatea Naţiunilor reformată ca două condiţii

indispensabile ale păcii viitoare, italienii, deşi cu multă rezervă, socotesc că în această

direcţie, acordul italo-englez poate avea efecte utile.

În fine noua politică italo-engleză este de natură sa aibă o influenţă hotărâtoare

şi asupra crizei spaniole.

Dată fiind importanţa acestei chestiuni o vom examina în capitolul următor.

Războiul civil din Spania

La 26 decembrie 1936, Foreign Office şi Quai d’Orsay adresau Palatului Chigi

prin Ambasadorul britanic la Roma şi prin Palatul Farnese o notă relativă la încetarea

transporturilor de voluntari în Spania. La aceeaşi dată Sir Eric Phips şi dl. Francois

Poncet remiteau două note identice la Auswartiges Amt.
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La 7 ianuarie 1937 Contele Ciano comunica Ambasadorului englez şi

Însărcinatului cu Afaceri al Franţei răspunsul Italiei la nota sus-numită sub forma

unui lung memorandum, care în esenţă conţine următoarele observaţii şi propuneri:

1) Chestiunea voluntarilor este de competenţa Comitetului de neintervenţie de

la Londra. Metoda apelurilor directe întrebuinţată de către guvernele francez şi englez

este greşită, căci micşorează autoritatea şi prestigiul susnumitului Comitet şi pune în

chestiune însăşi necesitatea existenţei lui.

2) Guvernul italian împărtăşeşte preocupările anglo-franceze cu privire la

transporturile de voluntari în Spania. Dar el nu are nici un fel de răspundere 

într-adevăr, de trei ori, la 5.10 şi 21 august 1936, Contele Ciano a precizat

Ambasadorului Franţei că Italia doreşte să pună capăt ingerinţei indirecte în Spania

sub orice formă, înrolări şi transporturi de voluntari, propagandă politică, subscripţii

publice şi ajutoare financiare. Dl. Grandi, Ambasadorul Italiei la Londra, a susţinut

aceeaşi teză la Comitetul de neintervenţie la 14 şi 18 septembrie 1936. Guvernul

german a fost şi el constant de acord cu cel italian în această chestiune. Guvernele

francez şi englez sunt cele care au eludat soluţia italiană relativă la imixtiunea ei

directă. Ele au reacţionat abia la 5 decembrie 1936, când s-a creat la Londra un

subcomitet special pentru examinarea chestiunii, de altfel tot din iniţiativă italiană, şi

la 26 decembrie 1936, când s-a remis la Roma şi Berlin nota relativă la voluntari.

3) Prin nota susnumită, guvernele francez şi englez cer fixarea de urgenţă a

unui termen până la care să intre în vigoare, în teritoriile respective, măsurile de

interdicţie a recrutării şi transportului voluntarilor în Spania, operaţii până astăzi licite.

O asemenea măsură ar favoriza în fapt numai guvernul din Valencia, care a

primit ajutoare importante. Totuşi, guvernul italian este dispus să accepte un acord

special, urgent, interzicând recrutarea şi transportul în Spania, cu începere de la un

anumit termen, dar numai cu următoarele condiţii:

a) Acordul să fie acceptat de toate guvernele;

b) Aplicarea lui să fie controlată în toate posturile şi punctele de acces în

Spania;

c) Soluţia de neintervenţie indirectă să fie integrată privind nu numai pe

voluntari, ci şi propaganda politică şi ajutoarele financiare.

Acordul special privind aceste două din urmă forme de intervenţie trebuie să

preceadă înţelegerea generală asupra voluntarilor.

Dacă o asemenea propunere nu ar fi acceptată, guvernul italian s-ar vedea

constrâns să reexamineze toată chestiunea;

4) În fine, guvernul italian merge mai departe: e gata să colaboreze la înche -

ierea unui acord cu efect retroactiv pentru îndepărtarea din Spania a tuturor

nespaniolilor, combatanţi propagandişti şi agitatori. În acest caz, Comitetul de

neintervenţie ar trebui să examineze imediat chestiunea.

Memoriul italian e redactat în termeni diplomatici, nota de răspuns germană,

mult mai scurtă, e redactată în termeni polemici, dar conţine observaţii şi propuneri

identice.

Comentariile făcute de Contele Ciano şi de personalul politic al Palatului

Chigi se pot rezuma în modul următor:
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Răspunsurile italian şi german dovedesc o perfectă concordanţă de vederi

între guvernele din Roma şi Berlin. Acestea şi-au ales în deplină libertate ceasul

răspunsului lor, care nu este rezultatul unei intimaţiuni franco-engleze, ci efectul unei

politici concordante şi statornice de neintervenţie integrală.

Deşi propunerea franco-engleză tinde să cristalizeze în Spania situaţia actuală

favorabilă roşiilor, totuşi guvernul italian nu se opreşte la consideraţii polemice şi

cere măsuri totalitare, urgente şi energice de prohibiţie şi control de caracter

internaţional. Dacă însă Franţa ar refuza un control eficace în Pirinei, este inutil să se

mai vorbească de acorduri internaţionale. De altfel propunerea finală a Ministrului

Ciano de a se rechema toţi voluntarii din Spania tinde la aceleaşi rezultate ca şi ideea

exprimată de dl. Eden, soluţia chestiunii spaniole să fie lăsată spaniolilor, fără

intervenţii străine. În fine, se observă că memorandumul italian, venind după acordul

italo-englez, este o nouă dovadă că Italia nu are obiective teritoriale în Spania. Italia

ţine însă la respectul integral al suveranităţii şi integrităţii spaniole şi în consecinţă este

ferm opusă creării unul Stat autonom sovietic în Catalonia. Ea are dealtfel încredere

în mişcarea naţională a lui Franco şi sprijină lupta acestuia spre a împiedica instalarea

bolşevismului în Spania, care, cum îmi observa Contele Ciano, riscă să fie mai

primejdios pentru Franţa vecină, dominată de frontul popular, decât pentru Italia mai

îndepărtată, al cărei regim politic o pune la adăpost de primejdia comunistă.

Cercurile diplomatice franceze şi engleze s-au arătat satisfăcute de tonul şi

conţinutul răspunsului italian, cu atât mai satisfăcute cu cât întârzierea Cancelariilor

din Roma şi Berlin în remiterea răspunsului le părea suspectă şi violentele polemici

de presă contra Franţei şi Sovietelor le făcea să creadă într-un răspuns defavorabil,

dacă nu complet negativ.

Dl. Eden profita imediat de caracterul afirmativ în principiu al notelor italiană

şi germană pentru a propune la 11 ianuarie părţilor interesate ca, în aşteptarea

aprobării planului general elaborat de Comitetul de neintervenţie relativ la toate

formele de ingerinţă indirectă, să ia măsuri imediate de ordin intern pentru a opri

recrutarea şi trimiterea voluntarilor în Spania. Ca urmare a acestei propuneri, Cabinetul

englez punea imediat în vigoare vechile dispoziţii legislative din 1870 referitoare la

prohibirea recrutărilor de voluntari pentru străinătate, pe teritoriul englez, iar Camera

Deputaţilor în Franţa vota în unanimitate proiectul de lege propus de guvern în acelaşi

scop, proiect a cărui aplicare era însă condiţionată de încheierea unui acord general

relativ la voluntari. Dl. Blum merge mai departe şi declară că Franţa nu va ridica nici

o excepţie derivată din suveranitatea naţională spre a accepta chiar un control

internaţional pe frontiera sa spaniolă.

Măsura guvernului englez era bine primită la Roma. Votul Camerei franceze

era considerat însă cu rezervă în cercurile oficiale şi întâmpinat cu ostilitate de presa

italiană, din cauza caracterului său condiţional. „Unanimitate ipocrită, echivoc,

temporizare” au fost aprecierile generale ale comentatorilor politici ai ziarelor italiene

faţa de votul Parlamentului francez.

La încheierea acestui raport situaţia tratativelor internaţionale relative la

oprirea intervenţiei indirecte şi a controlului ei este încă foarte confuză.

Comitetul de neintervenţie a elaborat un plan integral pentru prohibirea şi

controlul tuturor categoriilor de ingerinţă indirectă în Spania, precum şi a trimiterii de



voluntari. Dar acest plan prezintă neajunsul de a prevedea că controlul se exercită în

Spania, ceea ce implică adeziunea explicită a guvernelor din Valencia şi Burgos. Guvernul

Caballero a răspuns deja la 10 ianuarie că planul vine prea târziu pentru a mai fi efectiv

şi că aceasta ar putea induce pe semnatarii de până acum să-şi modifice acceptarea lor de

principiu. Guvernul din Burgos a răspuns la 18 ianuarie, dar răspunsul lui, deşi nu este

negativ, este înconjurat de rezerve atât de substanţiale, încât este de prevăzut că Comitetul

de neintervenţie va trebui să-şi revizuiască proiectul şi să propună o formă de control,

care se va exercita în afară de frontierele spaniole, chiar fără colaborarea părţilor.

Guvernul francez dă un răspuns afirmativ la nota din 11 decembrie a d-lui

Eden, dar cere ca măsurile de prohibiţie, odată decise, să fie aplicate, fără a aştepta

crearea unui sistem complet de control, căci într-altfel ar deveni iluzoriu. De aceea,

guvernul francez îşi rezervă să-şi reia libertatea de acţiune, dacă nu se fixează un

termen raţional pentru aplicarea lor şi dacă se constată imposibilitatea unui acord

general pentru control.

Răspunsul Sovietelor destul de confuz este totuşi afirmativ în principiu. El

deploră faptul că s-a adoptat ideea măsurilor prohibitive unilaterale, care vor

împiedica colaborarea internaţională şi executarea controlului propus de Comitetul

din Londra. Nota rusă cere în fine un termen de zece zile pentru abolirea controlului.

La data acestui raport, Foreign Office aşteaptă încă răspunsurile Germaniei şi

Italiei la nota din 11 ianuarie a d-lui Eden. Orice anticipare asupra acestor răspunsuri,

care vor fi fost concertate, cu prilejul vizitei d-lui Göring la Roma este inutilă.

Este suficient să semnalăm că între nota italiană din 7 ianuarie 1937, analizată

mai sus şi nota d-lui Eden din 11 ianuarie 1937, sunt deosebiri esenţiale, care pot

prelungi toate divergenţele şi alimenta toate temporizările.

Într-adevăr, Palatul Chigi a cerut ca neintervenţia indirectă să fie discutată exclusiv

la Comitetul de neintervenţie. Dl. Eden spune interesaţilor planul general al susnumitului

Comitet, dar propune totdeodată direct guvernelor măsuri interne şi unilaterale.

Italienii au propus rechemarea voluntarilor din Spania, propunere de altfel

irealizabilă în practică. Nota engleză nici nu face menţiune de această chestiune.

La Roma şi Berlin s-a propus un acord integral şi condiţionat de consimţă -

mântul general asupra tuturor formulelor de intervenţie indirectă. Dl. Eden propune

în primul rând soluţionarea, pe cale de măsuri interne, a chestiunii mai urgente a

voluntarilor.

Palatul Chigi păstrează în momentul de faţă cea mai absolută discreţie faţă de

conţinutul viitorului său răspuns la nota britanică din 11 ianuarie. De aceea, acesta va

fi deosebit de semnificativă pentru orientarea politicii italo-germane faţă de Spania,

căci ne va arăta dacă Roma şi Berlinul sunt dispuse să împingă foarte departe presiunea

lor în conflictul spaniol sau să adopte atitudinea mai moderată pe care ar implica-o

pentru italieni încheierea acordului italo-britanic şi pentru germani asigurările date de

dl. Hitler ambasadorului Franţei, dl. Francois Poncet, în privinţa Marocului spaniol.

În fapt, am impresia că se confirmă ipoteza pe care am făcut-o în raportul

meu precedent. Pentru realismul italian, soluţia problemei spaniole este o chestiune

de fapt. Italia are azi prea mult interes la pace pentru ca să poată admite ca războiul

internaţional în miniatură în Spania să ia proporţii mai vaste. Are în acelaşi timp prea

mult interes în Spania pentru a nu face tot posibilul să asigure în limitele de mai sus
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victoria guvernului Franco, pe care 1-a recunoscut şi sprijinit. De aceea, sunt toate

aparenţele că duelul diplomatic actual, relativ la intervenţia indirectă şi la trimiterea

de voluntari, va dura atâta timp cât va fi necesar lui Franco spre a dobândi superio -

ritatea asupra roşiilor şi a împiedeca formarea unui stat sovietic în Catalunia, ipoteză

pe care dl. Mussolini a declarat-o inacceptabilă pentru Italia.

Un raţionament identic se poate aplica Reich-ului. Dacă Germania ar fi gata

să meargă până la un conflict general pentru a rezolva în favoarea ei bestia spaniolă,

atunci ar trimite fără nici o limită voluntari în Spania. Dacă însă Cancelarul Hitler

exclude o asemenea ipoteză, atunci ar fi cu totul iraţional să expedieze în Spania

efective prea considerabile, a căror aprovizionare ar rămâne complet la discreţia

flotelor engleză şi franceză, în caz de agravare a conflictului.

Trimiterile de voluntari vor continua deci cu măsură până în momentul în care

situaţia va părea definitiv restabilită în favoarea lui Franco. Un general italian, care se

întorcea de pe frontul spaniol, îmi spunea că italienii şi germanii au fost surprinşi de

cantitatea şi promptitudinea ajutorului în materiale şi efective date guvernului din

Valencia de Soviete şi de Franţa. Echilibrul trebuie, deci, restabilit. Un ambasador

străin, de obicei bine informat, îmi spunea de asemenea din izvor autentic, că aviatorii

germani au fost surprinşi de superioritatea materialului de aviaţie sovietic şi că pentru

armata germană este un punct de onoare să redreseze situaţia în aceasta privinţă.

Ministerul de Externe italian, el însuşi nu mai face nici un mister din

trimiterile de voluntari în Spania. Deşi, după informaţiile diplomatice, în ultima lună

ritmul transporturilor militare spre Spania fusese cu totul încetinit, după informaţii

autentice din izvor italian, acestea au fost mai active ca oricând.

Operaţiile militare din Spania, graţie acestui aflux de efective, par deci

destinate să ia mai multă amploare.

Totuşi impresia generală la Roma – atât în cercurile conducătoare italiene,

cât şi în cele diplomatice – este, că din punct de vedere al raporturilor internaţionale,

intrăm într-o perioadă de relativă destindere. Dacă în Spania situaţia continuă să fie

critică, primejdia unei conflagraţii generale pare mult mai îndepărtată, dacă nu chiar

complet conjurată. La slabul obstacol pe care îl opunea unei extensiuni a conflictului

activitatea Comitetului de neintervenţie, se adaugă acum un element decisiv, acordul

italo-englez, care a precizat intenţia de a menţine status-quo-ul mediteraneean al Marii

Britanii şi Italiei, cărora Franţa li se alătură fără nici o rezervă în această privinţă.

Pornită pe această bază, acţiunea de mediaţiune, a cărei iniţiativă a fost luată cu

energie de Anglia, este de natură să ducă la un compromis, a cărui singură condiţie

pentru Italia şi Germania să fie numai interdicţia constituirii unui stat comunist în

Catalunia. Contele Ciano îmi mărturisea de altfel deschis că acest interes ideologic

al luptei contra comunismului este singurul element care justifică astăzi participarea

Italiei la războiul civil spaniol.

Vizita generalului Göring la Roma (13 – 17 ianuarie 1937)

Vizita la Roma a primului ministru prusian, generalul Göering, a constituit o

surprindere şi pentru cercurile politice italiene şi pentru cele diplomatice. Chiar

Ambasada germană a avut cunoştinţă de ea, numai cu câteva zile înainte de sosirea

ministrului german. Vizita a fost anunţată la început ca având caracter oficial şi în

primele momente programul a fost întocmit în acest sens. Ulterior, i s-a dat în aparenţă



un caracter privat: scopul acestei modificări protocolare a fost de a evita publicarea

oricărui comunicat oficial, de a menţine pe Göring într-un cadru strict italian şi

german şi de a evita orice explicaţii faţă de Corpul diplomatic. În ciuda caracterului

aşa zis privat al vizitei, s-a făcut ministrului aviaţiei germane cea mai fastuoasă dintre

primirile oficiale, primire la gară cu gardă de onoare şi cu imnuri naţionale, în

prezenţa d-lui Mussolini şi a Contelui Ciano, prânz şi recepţii cu sute de persoane la

palatul Veneţia, recepţie la Capitoliu, audienţă la Quirinale etc.

Dar această formulă protocolară a permis să se păstreze cea mai absolută

rezervă asupra obiectivelor reale ale vizitei şi schimburilor de vederi, pe care

Preşedintele Reichstag-ului le-a avut în două lungi conversaţii cu dl. Mussolini şi în

numeroase întrevederi cu Contele Ciano.

În nici o împrejurare Palatul Chigi nu a păstrat o atât de totală discreţie. Până

la datele prezentului raport nici un fel de informaţie autentică n-a putut fi obţinută de

cercurile diplomatice, care sunt reduse la următoarele concluzii, pe care le impune de

altfel logica şi observarea evenimentelor:

1) Nici un rezultat senzaţional nu trebuie aşteptat de la vizita d-lui Göring. Ea

nu este decât o confirmare a politicii de înţelegere italo-germană.

2) Această politică nu a fost modificată de încheierea acordului dintre Italia

şi Marea Britanie, dimpotrivă, transversala Roma–Berlin poate fi considerată ca fericit

completată prin susnumitul acord. În jurul ei se poate construi o nouă politică

europeană de pace;

3) Este inexact că dl. Mussolini ar intenţiona sau că generalul Göring i-ar fi

cerut o mediaţie între Londra şi Berlin.

4) Nu corespunde realităţii că ministrul german ar fi venit la Roma să trateze

chestiuni economice, s-a vorbit despre cedarea către Italia a brevetelor germane pentru

fabricarea benzinei şi cauciucului, nici chestiuni de aviaţie – s-a vorbit în acest sens

despre brevetele italiene de cedat Germaniei, care ar fi constatat în Spania insuficienţa

materialului său;

5) În fine, după mărturisirea oficială a Palatului Chigi, obiectivul principal al

vizitei d-lui Göring a fost examinarea chestiunii spaniole, în privinţa căreia se va

menţiona şi în viitor acţiunea concordată a Reich-ului şi a Italiei. Aceste informaţii

generice sunt confirmate şi de interviul acordat de dl. Mussolini a doua zi după 

termi narea vizitei d-lui Göring d-lui Strenck, trimisul special al lui Vöelkischer

Beobachter, oficiosul d-lui Hitler, interviu care constituie cel mai autorizat comentariu

asupra sensului general al conversaţiilor dintre şeful guvernului italian şi fiduciarul

Fuehrer-ului.

Am făurit, constată în esenţă dl. Mussolini, axa Roma–Berlin. Acesta e înce -

putul unui proces de consolidare europeană. Statele Unite ale Europei sunt desigur o

utopie. Sunt făcute imposibile de particularismul naţional şi tradiţionalismul

popoarelor europene. Dar o idee europeană este pe cale de a se forma, noţiunea că un

singur pericol, bolşevismul, ameninţă cultura, integritatea şi civilizaţia europeană. Pe

această bază trebuie construită organizaţia politicii viitoare, dominată de puternice

individualităţi şi de personalităţi predominante. 

Acordul pentru status-quo-ul în Mediterana este începutul unei clarificări care

va procura câţiva ani de evoluţie liniştită în care se va putea lucra pentru pace. Acordul
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italo-englez nu înseamnă o slăbire a axei Roma–Berlin, care este intangibilă, ci

dimpotrivă o consolidare a acesteia pentru pacificarea Europei.

În fine, terminând, dl. Mussolini precizează că Italia nu are scopuri teritoriale

de nici un fel în Spania, în raport cu situaţia creată de intervenţia Rusiei Sovietice, dar

adaugă că o eventuală proclamare a unei republici sovietice în Spania sau într-o parte

a acesteia, ca spre exemplu în Catalonia, ar însemna evident o ameninţare pentru

status-quo.

La 19 ianuarie, la Capri, generalul Göring a făcut declaraţii concordante cu

ale d-lui Mussolini, declaraţii care se pot rezuma în următoarele constatări, amiciţia

italo-germană se bazează pe comunitatea celor două regimuri de autoritate şi de

ordine, decise amândouă să înfrângă marele pericol al bolşevismului. Acest pericol a

ajuns la o dezvoltare acută în Spania, unde cele două regimuri sunt hotărâte să-l

împiedice cu orice preţ. Este inexact că Italia ar fi încercat să determine Germania de

a se desista de la politica ei spaniolă. În privinţa schimburilor de idei avute cu Ducele

şi cu Contele Ciano, generalul Göring declară că s-a ajuns la un acord deplin şi axa

Roma–Berlin va fi o bază solidă pentru reconstruirea păcii europene. Din tot acest

complex de informaţii diplomatice sau de declaraţii publice rezultă că vizita

generalului Göring la Roma a avut drept rezultat esenţial: 

a) Afirmarea publică a menţinerii înţelegerii italo-germană după încheierea

acordului mediteraneean;

b) Accentuarea luptei contra comunismului în general şi cu referire la Spania

în special;

c) Precizarea extinderii intervenţiei italo-germane în Spania între două limite

pe de o parte obligaţia de a respecta integritatea Spaniei, pe de altă parte, imposibili -

tatea pentru Roma şi Berlin de a tolera ca bolşevismul să se instaleze în Peninsula

Iberică sau o parte a ei.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

Lugoşianu

[Note marginale:]

Domnului Ministru Antonescu, dl. Subsecretar de Stat, Direcţia Politică, Direcţia

Economică, 26 ianuarie 1937. Secţia Occident, partea referitoare la Politica Externă,

Buletin, p.12 „acordul italo-britanic” a se lua notă pentru (...) ce se manifestă în

vederea vizitei dlui Ministru Antonescu la Ankara. 

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 9, Noiembrie 1936 – mai 1937, f. 165, 174 – 201
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 4 123, din 20 ianuarie 1937

Înreg. la nr. 3 584, din 21 ianuarie 1937, ora 14.40

Confidenţial

Din convorbirea avută ieri seară cu Ministrul Afacerilor Străine şi pe care o

rezum, rezultă: Privitor la diferendul franco-turc: poziţia guvernului francez de a nu

accede pretenţiilor Turciei rămâne neschimbată, deoarece guvernul francez nu ţine a

da apă la moară el însuşi partizanilor revizionismului, iar în interesul propriu nu

doreşte a-şi ridica contra sa lumea musulmană din teritoriile ce-i aparţin şi care s-ar

revolta văzând că dă satisfacţie altora. De altfel, ştim că Roma a oferit guvernului

turc bunele oficii ale sale şi ştim la ce tinde guvernul italian într-un viitor pe care îl

scontează cât mai apropiat. La fel cunoaştem şi activa acţiune germană pe lângă Statul

Major turc, aşa că acţiunea Turciei n-ar face decât să dezvăluie tendinţa unora de la

Ankara spre o nouă orientare politică. Cât despre argumentul Ministrului Afacerilor

Străine al Turciei că în caz de insucces el îşi joacă existenţa politică, aceasta nu ne

interesează în cadrul unei probleme atât de grave ca aceasta pentru noi şi aliaţii noştri.

Am remis întreg dosarul şi primului ministru spunându-i că voi urma în tot

judecata domniei sale. Le-a studiat sâmbătă şi duminică, rezultatul a fost, aşa cum

domnia sa l-a comunicat ambasadorului Turciei, că a găsit că subsecretarul meu de

stat şi apoi eu am lipsit câteva zile, luasem o poziţiune pe care o aprobă în întregime. 

Plec la Geneva diseară, spre a lua cu o zi mai de vreme un contact cu colegul

meu turc, dar poziţia noastră este aceea pe care am expus-o. 

Cesianu

AMAE, Fond 71 Turcia, vol. 49 (1923 – 1944), f. 80 – 81
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 4 122, din 20 ianuarie 1937, ora 12.52

Înreg. la nr. 3 578, din 21 ianuarie 1937

Vederile convergente ale Germaniei şi Japoniei în Extremul Orient, din punct

de vedere politic, fie faţă de acţiunea Sovietelor în Nordul Chinei, fie faţă de unele

teritorii azi în posesiunea altor puteri, cât şi comerţul complimentar dintre sus zisele

ţări extrem de activ şi mereu în urcare nu impuneau, după părerea ambasadorului

Japoniei în Franţa, iscălirea unui acord între Berlin şi Tokio. Domnia sa a arătat din

timp guvernului său că un atare acord nu ar fi fără să surprindă şi chiar să îngrijoreze

Anglia, Statele Unite şi Franţa şi deci acestea să fie mai atente în viitor faţă de Japonia

şi să caute deci a îi stingheri acţiunea în cea parte a lumii.



69

Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937

Părerea domniei sale a displăcut primului ministru care este şi ministrul

Afacerilor Străine şi ca urmare, îmi spunea ambasadorul şi colegul meu, „am socotit

a-mi relua libertatea de acţiune. Iată pentru ce voi părăsi Parisul şi cariera

diplomatică”. Probabil domnia sa va intra în politica militantă.

Cesianu

AMAE, Fond 71 Japonia, vol. 5, Politica Internă, 1933 – 1937
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 151, din 20 ianuarie, ora 14.55

Înreg. la nr. 3 576, din 20 ianuarie 1937

Ministrul Franţei mi-a comunicat ieri că a remis d-lui secretar de Stat Wellner

proiectul francez pentru un pact de asistenţă mutuală între Franţa şi Mica Înţelegere.

Acest proiect prevede un pact de asistenţă mutuală între cele trei state ale Micii

Înţelegeri şi un pact asistenţă mutuală între Franţa şi Mica Înţelegere „telle-quelle”

1

.

În legătură cu pactul de amiciţie bulgaro-iugoslav, dl. Croix m-a întrebat dacă

România nu consideră că Bulgaria ar putea deveni un element de dezorganizare în

sânul Înţelegerii Balcanice. Pentru a justifica temerile sale, colegul meu francez mi-a

vorbit despre demersul făcut pe lângă Excelenţa Voastră de ministrul Germaniei la

Bucureşti, care ar fi sondat care ar fi atitudinea României dacă Bulgaria i-ar propune

încheierea unui pact de neagresiune. Ministrul Franţei mi-a confirmat informaţiile ce

primea de la un înalt funcţionar al Ministerului Afacerilor Străine, care mi-a spus că,

acum două luni, intenţia ar fi existat, într-adevăr, în Germania, de a ataca Cehoslavacia

în cursul acestei ierni.

Cuvântarea d-lui Eden, care a lăsat a se înţelege că Marea Britanie nu va asista

impasibilă la un act de agresiune al Germaniei în Europa Centrală, ar fi contribuit

mult la o destindere. Astfel, s-ar explica optimismul arătat de domnul Beneš şi de

cercurile conducătoare cehoslovace.

Aurelian

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 2, 1935 – 1943, f. 153 – 154

1

Ca atare.
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA BELGRAD, KRUPENSKI,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 166, din 20 ianuarie, ora 17.35

Înreg. la nr. 3 579, din 21 ianuarie 1937

Ministrul Franţei a remis ieri la Ministerul Afacerilor Străine o notă prin care

guvernul francez propune a se strânge legăturile existente între Franţa şi ţările Micii

Înţelegeri, prin încheierea unui tratat de asistenţă între cele patru ţări. După încheiere,

tratatul ar fi deschis adeziunei tuturor. 

Krupenski

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Romanoleg Geneva, Ministrului

Antonescu, Paris–Praga, Direcţia Pers.; 21 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia, vol. 8, 1934 – 1937, f. 236
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 173, din 20 ianuarie 1937, ora 20.30

Înreg. la nr. 3 586, din 21 ianuarie 1937

Subsecretarul de Stat Mavrudis mi-a spus azi că în urma diferitelor explicaţii

în timpul din urmă în legătură cu pactul bulgaro-iugoslav, guvernul elen consideră

situaţia clarificată şi nu vede motiv de nelinişte. Crede chiar că Bulgaria este

decepţionată de rezultatele obţinute. După părerea sa declaraţiile ce vor fi făcute de

Stojadinović vor pune definitiv lucrurile la punct. 

Adaugă cǎ guvernul elen doreşte apropierea de Bulgaria şi lichidarea litigiilor.

A luat act cu plăcere de declaraţiile lui Kiosseivanoff în acest sens, dar crede că mai

trebuie aşteptat înainte de a începe tratativele concrete. 

Ministrul Greciei la Sofia a primit instrucţiuni a nu lua deocamdată nici o

iniţiativă.

Apropierea Iugoslaviei de Italia nu nemulţumeşte guvernul elen. Mavrudis o

consideră chiar utilă Înţelegerii Balcanice. Mi-a declarat în fine că nici o negociere

specială nu are loc în prezent între Grecia şi Italia şi nu este proiectată. 

Filotti

AMAE, Fond 71 Grecia (1930 – 1944), vol. 82, f. 210
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 107, din 21 ianuarie 1937

Înreg. la nr. 4 594, din 25 ianuarie 1937

Ankara

Atât oficialitatea cât şi opinia publică turcească sunt atât de preocupate de

chestiunea Sangeacului, încât toate celelalte chestiuni de ordine politică externă sunt

trecute pe planul al doilea. 

Astfel, vizita d-lui Göring la Roma a trecut aproape nebăgată în seamă.

Majoritatea ziarelor nu au făcut decât să publice telegramele venite din Roma, Berlin,

Paris şi Londra asupra acestui eveniment, fără aproape nici un comentariu. 

Un foarte mic număr de ziare au publicat articole asupra acestei vizite. Unele

din ele explică vizita ca o consecinţă a Înţelegerii anglo-italiene în Mediterană. După

acestea, vizita d-lui Göring ar avea ca scop să amintească Ducelui făgăduiala dată

Germaniei, în timpul Conferinţei de la Montreux, de a-i ceda una din insulele din

grupul Dodecanezului, în scop de a fi folosită de aviaţia germană, guvernul german

ar cere una din aceste insule nelocuite, spre a servi ca punct de sprijin pentru calea de

comunicare aeriană pe care ar avea de gând să o înfiinţeze spre a lega Germania de

Statele orientale. După alte ziare, printre principalele chestiuni ce au fost discutate la

Roma, ar fi aceia cum s-ar putea trage în viitor foloase, atât pentru Germania cât şi

pentru Italia, din Înţelegerea mediteraneeană care s-a încheiat între Anglia şi Italia. 

În fine, mai sunt unele ziare care atribuie acestei vizite, în prim loc, scopul

concentrării Italiei şi Germaniei pentru fixarea unui plan comun şi bine studiat spre

a înlătura pericolul bolşevic în Spania. În întrevederea pe care am avut-o ieri cu

Ministrul Afacerilor Străine ad-interim, dl. Şükrü Saraçoğlu, 1-am rugat să-mi dea

oarecări explicaţii asupra felului de a vedea al Guvernului turc în această chestiune.

Domnia sa mi-a mărturisit că atenţia guvernului turc este aşa de absorbită, în

momentul de faţă, de problema Sangeacului, încât nu a avut timpul încă să studieze

nici scopul şi cu atât mai puţin censecinţele acestei vizite. 

Domnul Saraçoğlu socoteşte însă că vizita lui Göring nu va aduce nici o

tulburare în relaţiile anglo-italiene şi că Italia va respecta cuvântul dat în privinţa

status-quo-ului în Mediterană. Ceea ce face ca guvernul turc să aştepte cu linişte

desfăşurarea evenimentelor în urma acestei vizite. Trimit, cu titlu documentar, spre

cele de cuviinţă, câteva articole publicate în ziarele turceşti privitoare la vizita d-lui

Göring la Roma.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

Télémaque

[Note marginale:]

Direcţia Politică, 25 ianuarie 1937, Direcţia Balcanică, 27 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65 (Relaţiile cu Italia, 1935 – 1937), f. 246 – 248
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 127/A2, din 21 ianuarie 1937

Înreg. la nr. 5 305, din 27 ianuarie 1937

Am onoarea a vă trimite aici alăturat darea de seama a şedinţei din 19 ianuarie

a Camerei Comunelor în care a avut loc o dezbatere asupra chestiunilor de politicǎ

externă. Cu acest prilej ministrul Afacerilor Străine britanic a făcut o serie de declaraţii

pe care Excelenţa Voastră le va găsi în documentul aici alăturat la paginile 94 şi

următoarele. 

Din declaraţiile domnului Eden trebuie reţinută mai întâi reafirmarea politicii

de strictă neintervenţie ce Marea Britanie doreşte să o menţină în chestiunea spaniolă.

Ministrul de Externe britanic a subliniat încă o dată pericolul ce-l pot prezenta pentru

pacea europeană imixiunile străine în afacerea spaniolă şi a exprimat dorinţa ca

răspunsurile ce mai urmează a sosi la Londra din partea Germaniei şi Italiei să permită

soluţionarea cât mai grabnică a chestiunii voluntarilor. 

Trecând la chestiunea marocană, Ministrul de Externe a subliniat cu satisfacţie

schimburile de declaraţii ce-au avut loc la Berlin, între reprezentanţii guvernelor

german şi francez şi şi-a exprimat credinţa că afacerea nu mai reprezintă un caracter

de acută actualitate. 

Partea cea mai importantă a declaraţiilor domnului Eden a fost aceea în care

Ministrul de Externe britanic s-a întors o dată mai mult spre Germania spunând că de

hotărârea ei depinde în cea mai mare parte rezolvarea multora din chestiunile ce

privesc pacea europeanǎ. Trebuie, a spus domnul Eden, ca Germania să aleagă între

renunţarea la unele din dezideratele ei şi colaborarea sinceră şi fară rezerve cu

celelalte Puteri europene sau menţinerea ei în cadrul politicii sale actuale ceea ce va

însemna izolarea politică şi mizeria economică. Germania trebuie să ştie, a încheiat

domnul Eden, că ţările europene aşteaptă cu îngrijorare răspunsul Germaniei la

această dilemă. 

Cuvântarea Ministrului de Externe a găsit în general aprobarea Camerei

Comunelor şi oratorii opoziţiei care au urmat pe domnul Eden au avut o atitudine

binevoitoare faţă de declaraţiile domniei sale. Discursul este considerat în general, de

cercurile politice, ca un discurs „tare”, fapt ce este de altfel confirmat de reacţiunea

defavorabilă ce presa germană a avut-o a doua zi. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Grigorcea

[Note marginale:]

Domnului Subsecretar de Stat, Direcţia Politică, 27 ianuarie 1937, Direcţia

Occidentală a luat la cunoştinţă şi a cercetat dacă anexa (care nu se află) deja clasată

la dosarul special.

AMAE, Fond 71 Anglia 1937, vol. 7 (General), f. 19 – 21
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOȘIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 79, din 22 ianuarie 1937, ora 17.00

Înreg. la nr. 4 227, din 23 ianuarie 1937

La Palazzo Chigi mi se dezminte categoric informaţia că, conversaţiile

Mussolini-Göring ar fi avut între altele ca obiect încheierea unei înţelegeri între

Iugoslavia şi Ungaria cu concursul Reich-ului şi Italiei.

Lugoşianu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Romanoleg Geneva, dl. Ministru

Antonescu, Romanoleg Budapesta, Belgrad (...) informa D.V. Personală, Direcţia

Politică, 23 ianuarie 1937.

25 ianuarie 1937, Secţia Occidentală, Secţia Europa Centrală, a luat la cunoştinţă.

Cifrat 23 ianuarie 1937, Popescul.

Descifrat Ciutescu.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1935 – 1944), vol. 48

53

MINISTRUL ROMÂNIEI LA TOKIO, GHEORGHE STOICESCU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 112, 23 ianuarie 1937

Anexe: Două broşuri şi patru copii de pe raport

1

Tokyo

Propunerea făcută de domnul H. Arita, ministrul Afacerilor Străine al

Japoniei, cu privire la politica externă a Japoniei, cu ocazia deschiderii Dietei, de la

21 ianuarie 1937

Domnule Ministru, 

Consideraţii personale

Ca urmare şi spre completarea telegramei mele nr. 14 825-73 661

1

, am

onoarea a aduce la cunostinţa Excelenţei Voastre că ministrul Afacerilor Străine,

domnul Hachiro Arita, cu ocazia deschiderii Dietei, în ziua de 21 ianuarie, într-o

lungă expunere asupra politicii externe a Japoniei, a afirmat din nou convingerea sa,

atribuind Internaţionalei Comuniste responsabilitatea neliniştilor ce se manifestă,

actualmente, în întreaga lume şi care se înrăutăţesc pe zi ce trece.
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Ministrul Afacerilor Străine printre altele a încercat să explice factorii care au

determinat încheierea pactului anti-comunist japono-german din 25 noiembrie 1936.

Principiile Cominternului, a afirmat ministrul, sunt incontesabile nu numai

cu politica naţională a Japoniei, dar şi cu firea umană.

Tenacitatea şi ingeniozitatea propagandei Internaţionalei Roşii au silit Japonia să

încheie un acord cu Germania pentru a organiza o apărare comună contra comu nismului.

Este de prisos să adaug că Japonia nu a luat nici un angajament în afară de

scopul ce l-am expus.

Răspunzând criticilor ce au fost aduse acordului în Japonia şi în străinătate,

ministrul a declarat că încheierea pactului a fost dictată de nevoia protejării regimului

existent în Japonia şi a stabilităţii în Asia Orientală.

Acest Tratat, a spus Ministrul, nu a schimbat întru nimic politica noastră care

constă a întreţine relaţii amicale cu toate naţiunile într-un spirit de armonie şi de

înţelegere universală.

Ministrul Afacerilor Străine a vorbit de asemenea despre relaţiile Japoniei cu

China şi convorbirile în curs pentru realizarea unei apropieri între cele două ţări.

Negocierile cu China, a declarat ministrul, „nu au dat încă rezultatele aşteptate”.

Totuşi, sunt convins că aceste negocieri nu sunt de prisos şi că vor constitui un prim pas

spre un progres real.

Cum politica noastră fundamentală faţă de China are ca scop colaborarea,

prietenia şi prosperitatea comună a celor două naţiuni, o reluare a negocierilor, în

vederea stabilizării relaţiilor sino-japoneze, nu este numai o datorie dar şi dorinţa

comună a celor două guverne.

Afirmând din nou faptul că Japonia crede mai mult ca oricând în principiul

„libertăţii comerţului”, domnul Arita sugera că ar fi bine ca Puterile să trateze pieţele

lor coloniale în acelaşi spirit care a determinat încheierea Tratatului basinului din Congo.

Aplicarea acestui principiu şi regularea chestiunii „atât de mult discutate a

unei noii repartizări a materiilor prime” şi a resurselor naturale ar contribui mult la

împrăştierea atmosferei de nelinişte generală şi la consolidarea păcii universale.

Vorbind apoi de înarmările navale, ministrul Afacerilor Străine a afirmat că

Japonia nu intenţionează să se lanseze într-o cursă a construcţiilor navale.

Guvernul japonez speră că principalele Puteri navale vor încheia în curând un

Tratat drept şi echitabil.

Domnul Arita a adăugat că se constată acum la poporul american o mai bună

înţelegere a situaţiei din Asia Orientală, ceea ce contribuie la ameliorarea relaţiilor

japono-americane. Domnia sa a promis că va face tot posibilul în vederea împăcării

intereselor engleze şi japoneze; aceasta va fi posibil când cele două ţări, dând dovadă

de o judecată înţeleaptă, vor discuta într-un spirit de simpatie chestiunile de rezolvat

conform situaţiilor respective.

Politica Japoniei faţă de Rusia, a adăugat ministrul, tinde a asigura conti -

nuarea relaţilor normale între cele două ţări în scopul de a favoriza o amiciţie ruso-

japoneză prin aranjarea chestiunilor în suspensiune.

Domnul Arita a enumerat apoi negocierile ce au avut loc cu URSS privitor la

chestiunea pescuitului şi aceea a petrolului, precum şi la delimitarea frontierelor sau

mai bine zis la redemarcarea frontierelor.
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Scopul politicii naţionale a Japoniei, a spus ministrul, rămâne acelaşi:

asigurarea stabilităţii în Asia Orientală, pentru a contribui astfel la menţinerea păcii

mondiale şi la fericirea omenirii, graţie dreptăţii internaţionale.

Ministrul a tratat pe larg următoarele chestiuni pe care am onoarea a le trimite

în traducere română Departamentului Excelenţei Voastre:

Pactul anticomunist japono-german

Vorbind de pactul japono-german, domnul Arita a subliniat faptul că, în cursul

Congresului Cominternului ţinut la Moscova în 1935, s-a luat hotărarea fermă de a alege

unele ţări, printre care Germania şi Japonia, drept câmp de activitate a Internaţionalei a III-a.

Afară de aceasta, a spus ministrul, Cominternul a aplicat o tactică având de

scop a forma fronturi populare în mai multe ţări. Această politică a reuşit în unele

cazuri, de pildă în Spania, unde a provocat un război fratricid.

În Asia Orientală, Cominternul a desfăşurat activitatea să încercând să

sovietizeze China şi formând un front popular anti-japonez în toată China. Uneltirile

comuniste se simt în Manciuria şi chiar în Japonia.

Activitatea Cominternului fiind internaţională, rezistenţa trebuia să fie

organizată în mod internaţional. Iată de ce am încheiat un pact cu Germania. Acest

acord este deschis tuturor Naţiunilor.

Relaţiile cu Manciuria

Vorbind de Manciuria, domnul Arita a spus că noul stat face progrese

interesante şi în vedere de a strânge legăturile între Hsinking şi Tokio, un acord a fost

încheiat la 6 octombrie pentru suprimarea parţială a drepturilor de exteritorialitate

japoneze în Manciuria şi modificarea privilegiilor japoneze în zona sud-manciuriană.

Relaţiile cu China

A trecut deja ceva vreme, a spus ministrul, de când Japonia a propus Chinei

trei principii de bază pentru stabilizarea relaţiunilor sino-japoneze.

Dar în luna august s-a produs incidentul din Chengtu care a fost urmat puţin

timp după aceea de o serie de incidente regretabile la Pakhoi şi aiurea. Toate aceste

incidente au fost consecinţe ale politicii anti-japoneze a Chinei.

Guvernul din Tokio a cerut apoi la Nanking să se pună capăt agitaţiilor anti-

nipone şi să se aranjeze odată pentru totdeauna chestiunile pendante între cele două ţări.

Negocieri au fost începute la Nanking în septembrie trecut şi s-au continuat

timp de trei luni. Temându-se ca politica de amânare a Chinei să nu dea naştere la noi

complicaţii, reprezentantul nostru a cerut guvernului chinez să pună în practică, fără

multă întârziere, punctele într-un acord încheiat anterior. Astfel s-au aranjat

incidentele din Chengtu şi din Pakhoi.

În ceea ce priveşte afacerea din Sianfu, guvernul nostru a adoptat o politică

imparţială mulţumindu-se a urmări cu atenţie evenimentele. A fost un bine pentru

China că incidentul s-a terminat fără urmări grave. Dar, având în vedere că Chang

Hsueh-liang a afirmat chiar de la începutul loviturii de stat că guvernul chinez va

adopta o politică anti-japoneză, guvernul japonez este cu drept cuvânt neliniştit de

felul cum chestiunea rebeliunii va fi definitiv aranjatǎ.



Politica Japoniei faţă de URSS

Domnul Arita vorbind de politica japoneză faţă de Rusia, a subliniat că această

politică nu are de scop decât cimentarea bunelor şi sincerelor relaţii între cele două ţări.

Chestiunea pescuitului a fost aranjată pentru moment, a adăugat Ministrul.

De asemenea, guvernul japonez a ajutat întreprinderile japoneze în negocierile

lor cu autorităţile sovietice, privitoare la prelungirea drepturilor de exploatare a

terenurilor petrolifere din Sahalin. În octombrie trecut s-a încheiat un aranjament care

prelungeşte perioada de exploatare pe încă cinci ani.

Guvernul nostru a propus la Moscova întocmirea Comisiei pentru delimitarea

frontierelor cu Manciuria şi pentru aranjarea chestiunilor preventive în urma

incidentelor de frontieră. Un acord de principiu a fost realizat în ceea ce priveşte

chestiunile fundamentale, cu excepţia unuia sau două puncte, sperăm totuşi că şi

acestea vor putea fi soluţionate. 

Relaţiile anglo-japoneze şi japono-americane

Politica noastră tradiţională, care constă în strângerea legăturilor de amiciţie

ce ne unesc cu Anglia, rămâne neschimbată, a adăugat domnul Arita. Atingând apoi

chestiunea relaţiilor japoneze cu Statele Unite a declarat:

De altfel, relaţiile noastre cu Statele Unite s-au îmbunătăţit în ultimul timp şi

nădjdui că cooperarea noastră cu Washington va contribui a menţine pacea în Pacific.

Tratatul naval care legă Japonia, Anglia şi Statele Unite a expirat anul trecut.

Noi am profitat de toate prilejurile pentru a manifesta sincera noastră dorinţă de a

încheia un acord de limitare a armamentului naval şi nu pierdem această nădejde.

Chestiunea Legaţiei Japoniei în Etiopia

Am decis de curând, a spus domnul Arita, a suprima Legaţiunea noastră din

Etiopia şi să stabilim acolo un consulat. Italia a promis să protejeze interesele noastre

comerciale şi celelalte interese în Abisinia. Negocieri sunt actualmente în curs.

Expansiunea japoneză în Mările de sud

Dorim de asemenea să stabilim strânse relaţii economice cu ţările din Mările

de sud. Sunt mulţi care interpretează greşit intenţiile noastre şi care caută a ne

discredita, atribuindu-ne pe nedrept planuri agresive. Noi nu căutăm decât să

dezvoltăm comerţul nostru în această parte a lumii şi a da un ajutor acestor ţări ca să-şi

exploateze resursele naturale.

Barierele vamale

Cât despre restricţiile inpuse comerţului în ţările străine, ele sunt de astfel de

natură încât nu se poate discuta suprimarea lor decât pe cale diplomatică, ceea ce de

altfel ne s ... (lipsă în text) obţinem. Această chestiune este importantă pentru Japonia,

care trebuie să importe materii prime şi să găsească debuşeuri pentru produsele sale.

Până acum barierele nu au fost înlăturate, dar vom continua sforţările şi sperăm să

ajungem la un rezultat, a încheiat domnul Arita.
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Pentru documentarea Direcţiei Politice din Departamentul Excelenţei Voastre,

am onoarea a înainta, aici alăturat, două exemplare in extenso a textului oficial în

limba engleză a expunerii domnului Arita.

Consideraţii personale

În cercurile diplomatice, declaraţiile domnului Arita au fost apreciate pentru

moderaţia termenilor întrebuinţaţi, această expunere fiind lipsită de agresivitatea

obişnuită a cuvântărilor oamenilor de Stat japonezi, ca de pildă discursurile ... (lipsă

în text) Ministrului de Externe, Contele Uchida, şi cele ale Amiralului Suetsugu şi ale

domnului Matsuoka, fost prim-delegat al Japoniei la Geneva, cu ocazia dezbaterilor

relative la chestiunea Manciuriei.

În special Ambasadorul Angliei şi cel a1 Statelor Unite par a fi acordat o

oarecare atenţie celor expuse de domnul Arita, privitor la înarmările navale, din care

ar reieşi tendinţa şi dorinţa Japoniei de a stăvili cursa înarmărilor navale prin

încheierea unui nou Tratat „drept şi nepărtinitor, care ar contribui la menţinerea păcii

mondiale”.

Cu toate aceste declaraţii pacifice ale ministrului Afacerilor Străine al Japoniei

nu trebuie însă pierdut din vedere că, prin proiectul special care va fi supus Dietei în

cursul acestei sesiuni, se atribuie pentru înzestrarea marinei japoneze cu un armament

puternic, mărirea cadrelor şi noi unităţi (printre altele două „capital ships” fiecare de

50.000 tone), nu numai de natură defensivă, dar şi ofensivă, o sumă de un miliard

patru sute milioane de Yeni (aproximativ 9 miliarde de franci francezi) repartizată pe

o perioadă de cinci ani.

Cifrele nu au nevoie de comentarii, ele vorbesc de la sine.

Într-un viitor raport voi enumera Excelenţei Voastre, în mod mai detaliat,

particularităţile bugetului extraordinar al armatei şi al marinei, care au în vedere

adevăratele intenţii ale Japoniei.

După realizarea acestui program bine întocmit, când Japonia va poseda o

armată înzestrată cu armament modern ca Marile Puteri europene, sunt convins că

discursurile oamenilor de Stat japonezi vor deveni agresive şi politica japoneză va

intensifica ritmul realist cu scopuri precise şi bine definite şi anume:

1) Stăpânirea Mărilor de sud;

2) Stăpânirea economică a Chinei şi, în măsura posibilului, a Asiei;

3) Ocuparea provinciei maritime cu Vladivostokul.

Binevoiţi, vă rog, a primi, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele

consideraţii.

Stoicescu

[Note marginale:]

Domnului Subsecretar de Stat, Direcţia Politică, Direcţia Economică, 27 ianuarie

1937. Direcţia Occidentală a luat la cunoştinţă.

AMAE, Fond 71 Japonia, vol. 1, General (1928 – 1937), f. 436

77

Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937



78

Institutul Diplomatic Român

54

MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 136, din 23 ianuarie, ora 15.17

Înreg. la nr. 4 323, din 23 ianuarie 1937

Din toate conversaţiile cu lumea engleză şi diplomatică mi-am putut forma

convingerea că politica europeană a Angliei este actualmente preocupată de problema

germană şi de adânca neîncredere în intenţiile pacifiste ale Reich-ului. 

În consecinţă, Marea Britanie menţine legături dintre cele mai strânse cu

Franţa, promite ministrului Cehoslovaciei de aici sprijinul în caz de prea mare

agresivitate germană, aprobă eventual transformarea Micii Înţelegeri (acordul

mediteraneean recent) şi ţine să aibă şi Rusia ca o rezervă în jocul ei. Politica aceasta

urmăreşte, întâi, izolarea, şi apoi intimidarea Germaniei pentru a o sili să accepte

reducerea înarmărilor şi reîntoarcerea în Societatea Naţiunilor, oferindu-i, în schimb,

ajutorul necesar pentru a ieşi din criza economică actuală. Acesta este şi sensul

adevărat al ultimului discurs al domnului Eden.

Astăzi ne găsim, fără îndoială, într-o fază hotărât antigermană a politicii

engleze. Dar această orientare s-ar schimba imediat ce Germania ar ceda, şi Anglia

şi-ar vedea securitatea realizată fără a face prea mari cheltuieli de a se înarma. Totuşi,

o cedare apropiată a Germaniei nu este aşteptată aici. Guvernul britanic pare să se

pregătească pentru o acţiune de durată, mai lungă şi a ştiut să-şi asigure cu multă

abilitate sprijinul aproape unanim al presei şi opiniei publice engleze.

Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă nu vom asista la o nouă oscilaţie a politicii

engleze, dictată de evenimente neaşteptate sau de consideraţii superioare extra-europene.

Grigorcea

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 7, General (1937), f. 25 – 26
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 180, din 23 ianuarie 1937, ora 17.50

Înreg. la nr. 4 326, din 24 ianuarie 1937

Tensiunea din raporturile germano-cehoslovace continuă să-i preocupe pe

reprezentanţii străini acreditaţi la Praga. În general, colegii mei consideră optimismul

arătat de cercurile conducătoare cehoslovace exagerat. Totuşi, niciunul dintre ei nu

crede în pericolul imediat al unei agresiuni germane. Astfel, ministrul URSS îmi

spunea că este sigur că Cehoslovacia va fi primul obiect al expansiunii germane, cu
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toate acestea, o agresiune germană nu va avea loc imediat, deoarece armata germană

nu este încă pregătită. Guvernul german, a adăugat domnul Aleksovski, trebuie să fie

informat asupra progreselor realizate în materie de armament în Franţa şi Rusia, care

nu ar ezita nici un moment să vină în ajutorul Cehoslovaciei.

Se consideră că armata rusă ar fi întrecut toate puterile europene în materie

de motorizare. Înarmarea Rusiei ar depăşi mult cifrele şi datele comunicate de

conducătorii sovietici deoarece nici un stat nu are interes să dea în vileag pregătirile

sale militare. Aviaţia civilă sovietică a atins o iuţeală uimitoare, iar aceasta va putea

fi întrebuinţată cu folos în timpul războiului.

Este de semnalat interesul vădit pe care Anglia îl arată acum Cehoslovaciei.

Ministrul Marii Britanii mi-a spus că a fost însărciant de guvernul său pentru a cerceta

care sunt dificultăţile care stau în calea unei apropieri germano-cehoslovace. Raportul

adresat Foreign Office de domnul Bentink a arătat că două sunt cauzele care împiedică

pentru moment înţelegerea germano-cehoslovacă: 

1) tratatul Cehoslovaciei cu Rusia

1

;

2) problema minorităţilor germane în Cehoslovacia.

Ministrul Angliei i-a sfătuit pe domnii Beneš şi Krofta să facă ceva pentru a

ameliora raporturile dintre guvern şi minoritatea germană. Bineînţeles, că astfel de

chestiuni nu pot fi rezolvate de azi pe mâine. Trebuie să dăm timp Cehoslovaciei pentru

a îşi regla afacerile cu Sudeţii. Până acum însă, aceste raporturi n-au făcut decât să se

înăsprească, ceea ce a dus la repercusiuni asupra raporturilor germano-cehoslovace.

Ministrul Angliei se teme, de asemenea, că optimismul cercurilor condu -

cătoare cehoslovace merge cam departe. Domnia sa crede că interpretarea dată aici

cuvântării ţinute de domnul Eden la Bradford

2

este cam largă. Cercurile conducătoare

exploatează cam mult acest discurs pentru a se infiltra optimismul populaţiei. De fapt,

domnul Eden nu a spus decât că Marea Britanie va veni în ajutorul Franţei şi a Belgiei

în cazul în care aceste ţări sunt atacate de Germania. Dacă o altă putere ar fi obiectul

unei agresiuni se înţelege de la sine că Marea Britanie îşi va îndeplini obligaţiile care

rezultă din Covenant

3

după cum a făcut în momentul în care Italia a atacat Abisinia.

I-am răspuns colegului meu englez că Franţa n-ar veni în ajutorul Cehoslovaciei

şi s-ar găsi, astfel, în stare de război cu Germania, iar Anglia ar putea fi implicată în acest

conflict. Domnul Bentink a fost de acord şi a susţinut că acesta ar fi motivul pentru care

ar fi mai bine ca nimeni să nu fie implicat. (Da, a răspuns domnul Bentink, pentru aceia

ar fi mai bine ca nimeni să nu fie implicat.)

Pe scurt (în rezumat), colegii mei consideră că nu se poate încă vorbi de o

destindere a raporturilor germano-cehoslovace. Optimismul arătat de cercurile

conducătoare ar fi, mai cu seamă, în scopul de a linişti opinia publică. Acest optimism

trebuie atribuit în mare parte caracterului optimist al poporului cehoslovac. Deşi nu

există încă asigurări de asistenţă din partea Angliei, în afară de obligaţiile rezultate din

1

Este vorba despre Tratatul de asistenţă mutuală sovieto-cehoslovac, din 16 mai 1935.

2

Referire la cuvântarea ţinută de Anthony Eden la Bradford, la mijlocul lunii decembrie 1936.

3

Pactul Societăţii Naţiunilor.
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Articolul 16 al Pactului, totuşi interesul pe care Marea Britanie îl arată Cehoslovaciei

este factorul liniştitor, deoarece este cunoscută tendinţa Germaniei de a evita tot ce

ar putea să le displacă. 

Aurelian

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Romanoleg Geneva, Ministrului

Antonescu, Romanoleg Berlin, Romanoleg Londra, Direcţia Pers.; Direcţia Politică,

25 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937), vol. 12, f. 67 – 70
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

R. nr. 226, din 24 ianuarie 1937

Înreg. la nr. 5 291, din 27 ianuarie 1937

Budapesta

Domnule Ministru,

Am avut o lungă convorbire azi cu Kánya, care m-a întrebat dacă nu ar fi

posibilă o destindere între ţările noastre, având în vedere faptul că relaţiile sunt

actualmente destul de încordate. Cu toate că Ungaria nu poate avea relaţii amicale cu

România, ar putea avea raporturi de bună vecinătate.

Guvernul ungar doreşte destinderea, nu însă cu orice preţ. Dacǎ România

refuză să înţeleagă, guvernul ungar s-ar vedea silit să-şi continue politica actuală, pe

care chiar să o dezvolte. Am răspuns că şi guvernul român doreşte să se ajungă la o

destindere, iar acesta a oferit numeroase dovezi despre bunele sale intenţii, comunicând

astfel cele cuprinse în telegrama dumneavoastră nr. 2 547

1

. Dar, până acum, nu am

constatat o atitudine corespunzătoare din partea Ungariei, ci, dimpotrivă, s-a înteţit

campania de presă contra noastră.

Kánya a recunoscut bunăvoinţa acestor gesturi şi a adăugat că a fost foarte

sensibil la declaraţiile conciliante ale domnului ministru Victor Antonescu faţă de

însărcinatul cu afaceri al Ungariei la Bucureşti, dar o destindere nu ar putea avea loc

decât sub două condiţii:

1) Schimbarea tratamentului minorităţilor.

2) Recunoşterea egalităţii de drepturi pentru Ungaria.

În privinţa minorităţilor, mi-a arătat că, de aproximativ doi ani, s-ar persecuta

la noi sistematic elementul maghiar şi a început să-mi înşire seria pretinselor închideri

de şcoli, suprimări de biserici şi descinderi poliţieneşti. La rândul meu, am amintit

starea nenorocită a minorităţii româneşti din Ungaria.

Trecând la egalitatea de drepturi, ni se cere să „facem un gest frumos” şi să

acordăm Ungariei ceea ce am recunoscut Germaniei şi Austriei. Am replicat că şi în

1

Document neidentificat.



această chestiune Mica Înţelegere s-a arătat conciliantă, dar, până acum nu ştiu ca

guvernul ungar să ne fi sesizat o cerere sau o propunere. Kánya mi-a spus că nu a făcut

niciun demers deoarece i se va pune condiţia unui pact de asistenţă mutuală, pe care

nu îl poate accepta. Cu toate acestea, l-am întrebat, accentuând că este în numele meu

personal, dacă s-ar opune unui eventual pact de neagresiune. Mi-a răspuns că, dat

fiind angajamentele noastre cu alte puteri, pactul ar fi iluzoriu pentru Ungaria. Nu

mi-a părut însă absolut ostil oricărei formule în această direcţie. Mi-a atras, totuşi,

atenţia că formula Politis, pe care o consideră inspirată de Litvinov, nu o poate admite.

Faţă de aceste dificultăţi l-am întrebat cum ar vedea el soluţia. Mi-a spus că este o

problemă ce ar urma să fie examinată cu toată atenţia pe cale diplomatică şi crede că

s-ar putea lăsa la o parte chestiunile teritoriale, făcându-se doar o declaraţie de

principiu. Am căzut de acord ca eu să întreb la Bucureşti sub ce condiţii am recunoaşte

egalitatea de drepturi, ţinându-se însă cont de observaţiile sale.

După ce voi primi instrucţiunile Excelenţei Voastre, urmează să mă

reîntâlnesc cu Kánya.

Bossy

AMAE, Fond 71 Ungaria (1934 – 1937), vol. 8, f. 180 – 181
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA TIRANA, NICOLAE E. LAHOVARI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

R. nr. 40/937, din 25 ianuarie 1937

Înreg. la nr. 08 024, din 10 februarie 1937

Vederile guvernului albanez privind Pactul balcanic

Domnule Ministru,

Fiind primit în audienţă de introducere, de către ministrul Afacerilor Străine,

domnul Libohova, care este un fost ofiţer din armata turcă şi, totodată, un om cultivat

şi cu un orizont politic mai larg decât ne-am fi putut aştepta în Albania, acesta m-a

încredinţat, în primul rând, de sentimentele de deosebită recunoştinţă ce le păstrează

Albania României pentru ajutorul ce i l-a dat la constituirea ei şi pentru simpatia ce

i-a dovedit-o cu acest prilej ca şi de atunci încoace. A amintit şi de marele număr de

albanezi care se bucură de ospitalitatea României şi de străvechile legături ce unesc

cele două popoare. Convorbirea a fost şi mai cordială după ce am împartăşit

ministrului Afacerilor Străine că, fiind secretar la Legaţia noastră din Berlin, în 1912,

am lucrat la întocmirea şi la traducerea proclamaţiilor primului domn al Albaniei

renăscute.

M-am folosit de buna dispoziţie a ministrului Afacerilor Străine spre a-i pune

diferite întrebări mai precise cu privire la atitudinea Albaniei faţă de Pactul balcanic

şi, în genere, faţă de celelalte puteri din Peninsula balcanică.
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Domnia sa mi-a răspuns deschis că, deşi Albania nu are deloc de gând să

înceapă sau să ia parte la o politică de aventură expansionistă, în dauna vecinilor, nu

poate nici să-şi dea adeziunea la Pactul balcanic, căci aceasta ar însemna o renunţare

definitivǎ la drepturile morale pe care le are Albania asupra ţinuturilor locuite de

albanezi dincolo de graniţele actuale, care au nedreptăţit poporul albanez. Aceste

graniţe nu cuprind, într-adevăr, nici jumătate din totalul albanezilor din Peninsula

Balcanică. Înainte de război, a precizat ministrul, întreaga Macedonie iugoslavă de

azi, la apus de Vardar, de la Kosovo la Yskub şi chiar mai jos, era locuită de mase

compacte de albanezi care au fost supuşi de atunci unei prigoane sistematice din

partea iugoslavilor, ba chiar în ţinuturile de graniţă de-a dreptul înlăturaţi spre a fi

înlocuiţi prin muntenegreni. Ministrul Libohova a recunoscut, de altfel, că această

politică şi-a atins, în parte, scopul şi că mulţi din albanezii din aceste ţinuturi au

emigrat fie în Albania (domnia sa spune că într-un număr de aproape 100 000), fie în

Turcia şi alte înalte ţări, aşa încât populaţia albaneză din aceste ţinuturi de acum un

sfet de veac s-a rărit simţitor.

Totuşi, deşi minoritatea de circa 100 000 de albanezi din Grecia e şi dânsa

(sic!) supusă unei prigoane aproape similare, guvernul albanez, a repetat ministrul, nu

se gândeşte nicidecum la o politică de agresiune. Neadeziunea sa la Pactul balcanic

înseamnă numai că n-a putut şi că nu va putea ratifica, în acest chip, nedreptăţile la

care a fost supus poporul albanez.

De altfel, ministrul Afacerilor Străine al Albaniei a adăugat că, după părerea

domniei sale, încheierea Pactului de prietenie bulgaro-iugoslav a slăbit coeziunea

blocului balcanic şi că îndeosebi Grecia s-a simţit ameninţată, călătoria ministrului

Afacerilor Străine al Turciei la Atena având numai ca scop să liniştească aceste îngrijorări.

După informaţiile domniei sale efectele înţelegerii iugoslavo-bulgare ar putea

fi destul de însemnate şi, în schimbul unei apropieri a politicii bulgare de cea

iugoslavă pe tărâmul extern şi de încetare a propagandei împotriva Iugoslaviei,

Iugoslavia ar fi făgăduit că soarta bulgarilor din Macedonia va fi mult îmbunătăţită

şi ar fi promis şi sprijinul ei pentru a se ajunge la o soluţie mai corespunzătoare

intereselor bulgare, (între altele) a chestiei, rămase deschise, a portului Dedeagaci şi

a ieşirii la Marea Mediterană a Bulgariei.

Din această pricină, ministrul Afacerilor Străine vede în încheierea Pactului

iugoslavo-bulgar un început de desfacere a blocului balcanic într-o tendinţă slavă şi

o tendinţă greco-turcă şi nu mai este convins de vitalitatea acestui organism care

împreunează interese prea diferite.

*

După cât mi se spune, domnul Libohova ar fi exponentul unei politici filo-

italiene, care a luat locul orientării mai curând iugoslave de acum trei ani ce a dus la

criza cunoscută a legăturilor italo-albaneze, iar vederile domniei sale ar oglindi

câteodată părerile diplomaţiei italiene, aşa încât s-ar putea ca şi informaţiile de mai

sus să fie, cel puţin în parte, din izvor italian.

*

Pe scurt, din lunga mea întrevedere cu ministrul Afacerilor Străine şi dintr-o

convorbire avută cu directorul Protocolului, am căpătat impresia că, deşi guvernul

albanez nutreşte anumite resentimente împotriva vecinilor săi balcanici, tine să-şi

păstreze, pe cât se poate, neatârnarea şi faţă de Italia şi de aceea vrea să ducă o politică
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de bună înţelegere cu celelalte state balcanice fără însă ca să jertfească acestei bune

înţelegeri drepturile morale ce crede că le posedă.

Întrucât priveşte Turcia, simpatiile instinctive ce le-ar avea mulţi dintre

conducătorii Albaniei de azi, care se trag din familii de demnitari turci (bunicul

domnului Libohova a fost mare vizir) sau de ofiţeri din fosta oştire a Sultanului, sunt

mult contrariate de modernismul excesiv al Turciei lui Kemal Atatürk şi, cum s-a

exprimat ministrul Afacerilor Străine, de „ateismul” ei.

Rog pe Excelenţa Voastră să binevoiască a primi încredinţarea prea înaltei

mele consideraţii.

Lahovari

[Note marginale:]

Dl. Ministru Antonescu, dl. Subsecretar de Stat, Direcţia Politică, 10 februarie 1937.

Buletin, (...) copie prin (...) la Legaţia din Belgrad, Ankara şi Atena, 11 februarie

1937.

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 24, Relaţia cu Albania (1934 – 1943),
f. 81 – 85
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 192, din 25 ianuarie, ora 14.45

Înreg. la nr. 4 627, din 25 ianuarie 1937

Sunt zilnic întrebat asupra atitudinii României faţă de Pactul de amiciţie

iugoslavo-bulgar. M-am lăsat timp îndelungat să fiu condus de ideea că nu trebuie să

dăm impresia că există o divergenţă de păreri între puterile Înţelegerii Balcanice.

Ministrul Italiei m-a întrebat dacă Pactul iugoslavo-bulgar nu trebuie interpretat

în sensul că Iugoslavia s-a îndepărtat de Mica Înţelegere sau că Bulgaria s-a apropiat de

Înţelegerea Balcanică. Domnul Krofta spusese deja colegului meu italian că Iugoslavia

a prevenit puterile din Mica Înţelegere despre intenţia sa de a încheia pactul cu Bulgaria.

Întrebându-mă dacă şi Grecia a fost prevenită, am răspuns în mod afirmativ. Ministrul

Greciei spusese că, înainte de a încheia pactul cu Bulgaria, guvernul iugoslav a declarat

la Atena că, dacă guvernul grec se opune, Iugoslavia nu semnează acest pact. Colegul

meu grec a adăugat însă că nu este în spiritul Pactului de la Atena ca una din puterile

semnatare să înceapă negocieri cu o terţă putere fără a se consulta în prealabil cu aliaţii

săi din Înţelegerea Balcanică. „Dacă fiecare din noi, mi-a spus domnul Kutalexis, ar

proceda ca Iugoslavia, ce-ar rămâne oare din Pactul Balcanic?”.

Aurelian

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Legaţia Geneva, dl. Ministru

Antonescu, Direcţia Politică, 25 februarie 1937.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937), vol. 12, f. 71 – 72
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 138, din 25 ianuarie, ora 14.25

Înreg. la nr. 4 632, din 25 ianuarie 1937, ora 20.00

Confidenţial

Discursul pronunţat ieri la Lyon de preşedintele Consiliului de Miniştri trebuie

reţinut, îndeosebi, pentru partea privind relaţiile franco-germane şi cu atât mai vârtos

că primul ministru n-a făcut nicio aluzie la caracterul lor atât de delicat pentru pacea

europeană. Discursul pronunţat ieri seară de ministrul Afacerilor străine binecunoscut

şi acela ce va fi pronunţat de cancelarul Reich-ului, a obligat, oricum, pe preşedintele

Consiliului de Miniştri francez să acţioneze faţă de guvernul de la Berlin, implicit şi

[faţă de] cel de la Roma, care este campionul acordurilor bilaterale. Bineînţeles,

domnia sa a luat teza contrarǎ, aceea a cooperării internaţionale care singură ar duce

la „pacea indivizibilă”. Întru susţinerea tezei sale, cât şi a colaborării franco-germane

pe care o doreşte şi [o] speră, domnia sa s-a referit în mai multe rânduri la discursul

colegului său englez. „Conversaţiile directe”, în sensul unei „reglementări separate”

ca act politic şi ca efecte nu sunt în concepţia guvernului francez. Într-adevăr, niciun

act dintre acelea la care a convenit Franţa până azi n-ar garanta-o, iar, pe de altă parte,

ea înţelege să rămână solidară prietenilor şi fidelă obligaţiilor contractate. Teza şi

ţinta guvernului francez, în concluzie, este un aranjament general în cadrul căruia să

intre şi rezolvarea problemei franco-germane, chestiunea cooperării economice fiind

în legătură directă cu o reglementare politică şi organizarea păcii; acest din urmă

postulat este ţinta finală la care ar contribui acordul şi colaborarea tuturor.

Discursul, care este o enunţare urbi est orbi a felului cum concepe guvernul

Frontului Popular relaţiile, în fond, pentru o apropiere franco-germană, a fost în

general primit aici cu mare simpatie.

Cesianu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Direcţia Politică, 26 februarie

1937, Direcţia Occidentală pentru (...) însemnată pentru Buletin, descifrat de Onişor–

Burillianu.

AMAE, Fond 71 Franţa (1935 – 1937), vol. 2, f. 282 – 283
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 221, din 25 ianuarie, ora 21.20

Înreg. la nr. 4 895, din 26 ianuarie 1937

Având aseară o convorbire cu domnul Kiosseivanov, acesta m-a asigurat că

Pactul bulgaro-iugoslav este un început şi că are dorinţa sinceră de-a ajunge la o

înţelegere şi cu România, aceeaşi declaraţie făcând-o şi ministrului Greciei.

Mi-a mai spus că discursurile avute deja cu Excelenţa Voastră îi dau speranţa şi

încrederea că chestiunile pendante cu România vor fi înlăturate fără greutate. Din partea

sa face tot ce-i stă în putinţă pentru a realiza acest acord. Kiosseivanov mi-a mai declarat

că de când conduce politica externă a Bulgariei a căutat să ducă o acţiune paralelă cu

aceea a Înţelegerii Balcanice, fiind convins că Statele balcanice se vor înţelege pentru a

organiza pacea şi a nu mai permite în Balcani jocul altor puteri, care le-ar ridica una

contra celeilalte spre suferinţa tuturor. Mi-a spus că prietenii români din Bucureşti i-au

scris, întrebând de ce nu a inaugurat politica de destindere cu România.

În legătură cu evenimentele în curs, având informaţii că Comitetul macedo -

nean pare să se opună înţelegerii proiectate şi că anumiţi şefi de comitagii sunt

refugiaţi în Turcia, de unde guvernul turc refuză să-i extrădeze, l-am întrebat pe

Kiosseivanov dacă realizarea înţelegerilor cu vecinii, aşa cum le proiectează domnia

sa, ar avea şi asentimentul opiniei publice bulgare. M-a asigurat că în regimul de

autoritate pe care îl ... [indescifrabil], opinia publică trebuie să urmeze directivele

guvernului, care are şi informaţiile necesare şi judecata clară asupra situaţiei interne

a Bulgariei. Nu se mai pot lăsa probleme atât de grave în controverse populare.

Cădere

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Legaţia Geneva, dl. Ministru Antonescu.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 240 – 241
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 269, din 27 ianuarie 1937

Foarte confidenţial

Copie

Domnule Ministru,

După toate aşteptările, guvernul iugoslav urma să dea primirii domnului

Kiosseivanov, venit de la Belgrad pentru semnarea Pactului bulgaro-iugoslav, o cât
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mai mare strălucire. Cu multe zile înainte şi chiar la 24 ianuarie, presa a publicat

articole (vădit inspirate) în care se arăta că trecutul dureros al celor două popoare

trebuie uitat; el a fost rezultatul unor greşeli care nu ar mai putea să se repete. De aici

înainte, înţelegerea fiind deplină, nimic nu va mai trebui să despartă Bulgaria de

Iugoslavia; „Balcanicii Balcanicilor” este lozinca lansată pentru sublinierea acestui

act atât de important.

Acest ton adoptat de presă nu a reuşit însă să influenţeze populaţia, care nu a

făcut niciun fel de manifestaţie. La coborârea sa din tren, preşedintele bulgar şi

doamna Kiosseivanov au fost salutaţi de domnul Stojadinović, de miniştrii Micii

Înţelegerii şi ai Înţelegerii Balcanice, de membrii din guvern şi de un surprinzător de

numeros grup de prelaţi ortodocşi. Din partea municipalităţii era prezent primarul

Belgradului, care l-a salutat pe domnul Kiosseivanov printr-un scurt discurs. Cu toate

apelurile lansate, nu erau prezente pe stradǎ şi în faţa gării decât, cel mult, o mie de

persoane.

În general, primirea nu a depăşit cadrul cordialităţii obişnuite în astfel de

împrejurări; programul festivităţilor nu a avut nimic deosebit, un dejun restrâns la

Principele Regent, pelerinaj la Oplenac şi la Mormântul Soldatului necunoscut, urmat

de un dejun dat de domnul Stojadinović la Avala. Dineul de la ofiţerii de Gardă a

avut un caracter destul de simplu, nefiind urmat de recepţie, ci numai de un concert

pentru cei prezenţi.

*

Cu toate afirmaţiile presei nu se poate spune că semnarea Pactului ar fi

provocat o satisfacţie unanimă.

Din contactul avut cu unele personalităţi iugoslave neoficiale ca şi cu şefii

armatei şi cu conducătorii foştilor combatanţi am putut constata că, deşi Pactul de

amiciţie e privit ca o concluzie logică a diferitelor minifestaţii bulgaro-iugoslave din

ultimul timp, totuşi, Serbia veche este rezervată în ceea ce priveşte viitorul,

neîncrederea în bulgari dăinuind încă în unele spirite.

Între conducătorii Bisericii Române şi cei ai Bisericii Ortodoxe reacţia

provocată de acest Pact a fost la fel de favorabilă, dar din puncte de vedere cu totul

diferite. Pe când Croaţia catolică vede în acest Pact o posibilitate viitoare de

construcţie a unui stat sud-slav în care sârbii ar fi în minoritate, Biserica Ortodoxă

vede mai curând posibilitatea unei Biserici pravoslavnice mărite, care ar domina în

viitor celelalte confesiuni şi în special pe catolici.

În rândurile tineretului, care nu are motive directe de ostilitate împotriva

Bulgariei, Pactul a fost primit cu mulţumire aproape deplină. Studenţimea, de pildă,

pătrunsă de idei panslaviste, vede în el un mare pas către realizarea acestui ideal, ceea

ce n-a împiedicat-o de a se abţine de la orice manifestaţie cu ocazia venirii domnului

Kiosseivanov la Belgrad.

Astfel, problema încheierii Pactului cu Bulgaria se prezintă sub un aspect

mult mai complex decât cel înfăţişat de domnul Stojadinović. Anunţând aliaţilor săi

că destinderea dintre Bulgaria şi Iugoslavia îi era necesară, în primul rând, pentru

interese de ordin intern, preşedintele Consiliului reduce voit importanţa Pactului care,

după noi, aruncă bazele unei noi situaţii politice în Balcani, depăşind calculele

oportuniste ale actualului preşedinte de Consiliu iugoslav.
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*

Într-adevăr, proiectând acest pact în împrejurările politicii internaţionale actuale

constatăm, mai întâi, că manifestaţiile din ultimul timp ale guvernului iugoslav marchează

o tendinţă tot mai netă spre o libertate de mişcare proprie, care, fără a rupe legăturile de

alianţă ale Iugoslaviei, prezintă elemente noi ce trebuie urmărite cu mare atenţie.

Este sigur că din punctul de vedere extern Iugoslavia urmăreşte reducerea cauzelor

de ostilitate împotriva ei, concentrându-şi atenţia într-o singură direcţie în care politica

iugoslavă s-ar întâlni pe un teren de interese comune cu ale unora din Marile Puteri.

În acest sens, este clar că, pentru moment, Anglia, dorind să-şi construiască

o bază sigură în Mediterana Orientală, urmăreşte o destindere reală între ţările

balcanice, iar, pe de altă parte, degajând Iugoslavia pe frontul ei de est, o poate

întrebuinţa ca o ameninţare mai concretă împotriva Italiei.

Poziţia guvernului iugoslav s-ar mai putea explica şi prin faptul că, în urma

precizărilor cerute de Grecia, Pactul balcanic nu ar putea fi util Iugoslaviei în cazul

dificultăţilor ce i s-ar face în Albania.

Pe de altă parte, am impresia că guvernul iugoslav, sub niciun motiv, nu va

consimţi la o expansiune a obligaţiilor pe care le are prin Pactul Micii Înţelegeri.

Această atitudine lasă guvernului iugoslav posibilităţi de apropiere de politică

fermană în sudul Europei Centrale. Deocamdată, ameliorarea relaţiilor cu Germania

se menţine în domeniul economic, dar este cert că diplomaţia germană dezvoltă aici

o intensă activitate. Aşa ne-am putea explica de ce, în ultimul timp, Germania a reuşit

să plaseze importante comenzi de armament în Iugoslavia şi a obţinut ca guvernul

iugoslav să închidă ochii la intensificarea înarmării Bulgariei.

Aceste două direcţii noi pe care pare să se angajeze politica Iugoslaviei nu

sunt, actualmente, în contradicţie şi vor fi profitabile situaţiei sale internaţionale atâta

timp cât cadrul acţiunii posibile a Iugoslaviei nu va fi depăşit.

Dacă însă ideea unui stat sud-slav va prinde rădăcini astfel ca într-un viitor nu

prea îndepărtat să asistăm la o regrupare de forţe în această parte a Europei, având

drept prim obiectiv ieşirea spre Marea Egee (Salonic, Dedeagaci), atunci numai

conflictul posibil între interesele Marilor Puteri poate să primejduiască pacea aparentă

exprimată prin lozinca „Balcanii Balcanicilor”.

Astfel, din unele conversaţii cu colegii direct interesaţi în această chestiune

se pare că o ieşire înspre Marea Egee a slavilor de sud ar depăşi cadrul în care Anglia

crede că aceste state pot evolua şi ar fi chiar jenant pentru situaţia sa în Mediterana

Orientală de a se găsi în prezenţa unor noi forţe militare.

În ipotezele sus amintite am lăsat intenţionat deoparte eventualitatea acţiunii

URSS care n-ar putea rămâne indiferentă la reeditarea penetraţiei Germaniei în Balcani.

*

Acest joc de echilibru care abia se desenează va fi, desigur, profitabil încă o

bună bucată de vreme Iugoslaviei.

Pactul cu Bulgaria nu poate fi minimalizat ca importanţă deoarece conţine

elemente noi, care, dezvoltându-se, pot ştirbi în viitor mult din valoarea Pactului

Balcanic şi a Micii Înţelegeri.

În aceste condiţii, mă întreb dacă adâncirea relaţiilor de alianţă existente care,

din punctul de vedere balcanic, oferă avantaje relative, n-ar trebui completată printr-o

acţiune directă în capitalele statelor, considerate până azi ca ostile nouă, pentru a
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contrabalansa pe terenul de acţiune al prietenilor noştri o politică care în aparenţă

contrazice bazele legăturii noastre de amiciţie.

Cădere

AMAE, Fond 71 Bulgaria (1937), vol. 63, f. 108 – 112
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 205, din 27 ianuarie, ora 14.40

Înreg. la nr. 5 328, din 27 ianuarie 1937

Anexa 60

1

Declaraţia domnului Hodža la radio, că Cehoslovacia este gata şi capabilă să

facă o politică de pace în special cu vecinii săi, a produs consternare în cercurile sovietice.

Ministrul URSS îmi spunea aseară că ar fi preferat să nu citească acest discurs.

„Se puteau bizui pe Beneš sau pe Krofta – a adăugat colegul meu rus – însă cu Hodža

trebuie să te aştepţi întotdeauna la surprize. Deja pe când era membru în Parlamentul

ungar, Hodža ar fi avut simpatii puternice pentru polonezi. Preşedintele Consiliului

de Miniştri cehoslovace nu şi-ar da seama că polonezii urmăresc distrugerea Micii

Înţelegeri. Domnul Victor Antonescu a fost la Varşovia”, a continuat domnul

Aleksandrovski. „Care a fost rezultatul? Nici unul”.

Ministrul URSS consideră că ar fi o nenorocire pentru Cehoslovacia de a se

apropia de Germania. Domnul Hodža a declarat că drumul de la Praga la Berlin trece

prin organizarea economică a Europei Centrale. „Cum ar fi, oare, aceasta posibilă –

a adăugat domnul Aleksandrovski – cât timp vor exista în Europa Centrală o Austrie

şi o Ungarie semnatare ale Protocoalelor de la Roma?”. Cu toate asigurările venite din

partea oficială română, nimeni nu crede, mi-a spus colegul meu rus, că România este

satisfăcută de încheierea Pactului bulgaro-iugoslav. Acest Pact nu poate decât slăbi

Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică. Orice diferend între România şi Bulgaria se

va răsfrânge asupra relaţiilor româno-iugoslave şi va atrage după sine slăbirea Micii

Înţelegeri. Şi cât despre autonomia promisă Rusiei Subcarpatice ar fi vorba de o

simplă autonomie administrativă şi culturală.

Preşedintele Senatului mi-a confirmat că pentru moment nu poate fi vorba de

înfiinţarea unui Parlament provincial. Această autonomie înscrisă în Tratatul de Pace, 

mi-a spus domnul Scukup, n-a putut fi acordată atât timp cât există pericol de iredentism.

După afirmaţiile colegului meu sovietic, pericolul de iredentism venea din

partea Poloniei, iar nu din partea Rusiei. Guvernul cehoslovac ar fi susţinut întotdea una

cultura rusă în acea regiune, pentru a o opune mişcării ucrainiene susţinută de polonezi.

Aurelian

AMAE, Fond 71 URSS (1920 – 1944), vol. 52, Relaţiile cu Cehoslovacia, f. 443 – 445
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 4 144, din 27 ianuarie 1937, ora 19.00

Venind ieri de la Legaţiune pentru a îşi lua rămas bun, ambasadorul Japoniei

nu mi-a ascuns îngrijorarea sa dat fiind criza politică din Japonia. Faţă de intoleranţa

clanului militar şi dorinţa acestuia de a domni viaţa politică japoneză până în a fi gata

în a înfrunta şi autoritatea Împăratului. Ambasadorul prevede zile grele dacă

Mikadoul, însuşi, va fi nevoit, fie chiar trecător, a ceda faţă de pretenţiile intransigente

ale generalilor. Pentru România, unde domnia sa face urarea să ne ferim ca şi în trecut

de verice încredere în Soviete, a căror politică a evoluat numai aparent, ţelul final

fiind bolşevizarea lumii. „Acest rău oricând poate fi virulent dat fiind criza economică

care bântuie mai pretutindeni, pe care bolşevicii o vor specula fără scrupul şi negăsind

o rezistenţă organizată în burghezime, iar masele fiind, în cel mai bun caz, doar naive.”

Cesianu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintele Consiliului, Direcţia Politică, 29 ianuarie, Secţia

Occidentală a luat la cunoştină. Descifrat de M. Popescul.

AMAE, Fond 71 Japonia, vol. 5, Politica internă (1933 – 1937), f. 272
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 4 145, din 27 ianuarie 1937, ora 19.00

Înreg. la nr. 5 444, din 28 ianuarie 1937

Confidenţial

Remiţând azi domnului Ministru de Stat Chautemps decoraţia pe care M.S.

Regele a binevoit a i-o conferi, am avut un schimb de vederi asupra unora din

problemele zilei. Domnia sa a iniţiat îndeosebi asupra stingerei principiale a

diferendului franco-turc, reţinând faptul că Mussolini nu a fost străin de agravarea

acestui diferend şi nici acum măcar nu se astâmpără, dovedind, şi prin întrevederea pe

care o va avea cu ministrul Afacerilor Străine turc, că numai de sentimente amicale nu

este animat faţă de Franţa. „Ce încredere putem avea oare într-o ţară (este vorba de

Italia) al cărei conducător real îşi schimbă neîncetat părerile şi atitudinile şi în genere

îl găsim de partea acelora pe care numai prieteni nu-i putem numi!” Cât despre

posibilitatea unui acord franco-german: „Desigur, spune domnia sa, trebuie aşteptat

discursul lui Hitler. Teamă îmi este însă că nu vom putea spera încă acel acord fără de

care pacea europeană, sau cel puţin liniştea ei de mai lungă durată, va suferi neîncetat.

Atât Eden cât şi L. Blum au arătat că sunt dispuşi să ajute Germania, dar rezultă clar
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că numai într-un anumit fel. Va admite aceasta Cancelarul Reich-ului care este

prizonierul propriilor sale teorii, care a înflăcărat un popor istovit economic? 

S-a făcut greşeala la 7 martie trecut că nu s-a dovedit cu energie guvernului

german că Franţa nu înţelege a ceda în faţa forţei. De rândul acesta am procedat altfel:

erau, ori nu erau trupe germane în Marocul spaniol, am arătat colţii. Este singurul

limbaj pe care îl pricep Hitler şi Statul Major german.

Rezultatul a fost răgazul de care beneficiem. Înţelegem să-l punem în slujba

păcii, dar şi în desăvărşirea mijloacelor noastre de apărare.

Dezbaterile care au loc acum la Cameră asupra apărării naţionale, sunt

convins că se vor încheia cu o majoritate covârşitoare, dovedindu-se astfel că de la

stânga la dreapta, când este vorba de patrie, ştim să facem bloc!”

Cesianu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintele Consiliului, Direcţia Politică, 28 ianuarie 1937.

29 ianuarie 1937, Secţia Occidentală, Buletin. Descifrat de (...) – Burillianu.

AMAE, Fond 71 Franţa (1935 – 1937), vol. 2, f. 285 – 286
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 4 146, din 28 ianuarie 1937, ora 12.45

Înreg. la nr. 5 493, din 28 ianuarie 1937

Ambasadorul Turciei, cu care am avut ocazia de a sta ieri seară de vorbă, îmi

declară că judecata solomoniană intervenită la Geneva a diferendului Sangeacului,

deşi nu satisface decât parţial „justa revendicare a guvernului turc” şi care desigur va

reveni pe tapet la un  moment mai oportun, în fond, este bine că a fost astfel tranşată

căci s-a evitat retragerea Turciei din Societatea Naţiunilor şi ruperea definitivă a

relaţiilor cu Franţa.

Sunetul de clopot al Quai D’Orsay aflat în unele cercuri ieri seara îl rezum

astfel: „bine a fost inspirat guvernul turc că a convenit; contrar, noi am fi cedat”.

Cesianu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintele Consiliului, Ministrului Antonescu, Direcţia

Personal, Direcţia Politică, 28 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Franţa (1936 – 1937), vol. 9, f. 29
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 142-3, din 28 ianuarie 1937

Întrevederea Ciano-Rüştü Aras

Răspunzând adresei ministeriale nr. 1 986

1

din 12 ianuarie 1937, aduceam la

cunoştinţă Excelenţei Voastre, prin telegrama mea nr. 0 122

1

din 23 curent, că aderarea

Italiei la Convenţia Strâmtorilor, semnată la Montreux, nu se putea face decât conform

art. 27 din Convenţie.

Într-adevăr, o adeziune la o convenţie internaţională nu se poate face

condiţionând modificarea unui articol, ori a unui paragraf din acel act solemn

internaţional. Cel mult statul care aderă poate face anumite rezerve sau să dea

explicaţii de interpretare unui articol din Convenţie, aşa cum au aderat statele Micii

Înţelegeri la pactul Saavedra-Lamas la 12 decembrie 1937.

Ştirea dată de ziarul „Universul” din 7 ianuarie, după „Stampa”, că, spre a se

obţine aderarea Italiei la Convenţia de la Montreux, ar trebui să se procedeze la un nou

examen al convenţiei, prin negocieri între Italia, Turcia şi celelalte state interesate, nu

corespunde adevărului.

Ceea ce este cert şi probabil că autorul ştirei din „Stampa” a interpretat greşit,

este dorinţa atât a Italiei cât şi a Turciei de a se apropia în politica lor şi de a ajunge

la o înţelegere aupra tuturor chestiunilor pendinte între ambele ţări în urma participării

Turciei la aplicarea sancţiunilor economice luate de Societatea Naţiunilor în timpul

războiului italo-abisianian, cât şi la aderarea ei la acordul de asistenţă mutuală în

Mediterana propus de guvernul britanic guvernelor francez, grec, iugoslav, turc şi

spaniol, tot relativ la conflictul italo-abisinian.

Deşi aplicarea sancţiunilor şi acordul de asistenţă mutuală în Mediterană,

propus de guvernul britanic, au încetat de a mai exista şi că deci aparţin trecutului,

totuşi, între Italia şi aceste ţări, raporturile nu erau din cele mai cordiale. Italia însă,

prin spiritul oportunist care a fost temelia politicii sale externe încă de la fundarea

regatului, simţea nevoia unei apropieri în primul rând de Marea Britanie, spre a îşi

putea consolida în linişte şi cu încredere situaţia în noul teritoriu cucerit în Africa.

Discursul Ducelui, de astă toamnă, de la Milano, dând posibilitatea unor

tratative directe între guvernele italian şi englez, fără ca prestigiul unuia dintre ele să

sufere, ambele guverne au căzut de acord, după netezirea de o parte şi alta a terenului,

pentru încheierea acordului cunoscut sub numele de „Gentlemen’s agreement”.

Dar acest acord care garantează status-quo-ul în Mediterană a deschis

perspective de apropiere şi înţelegere între Italia şi celelalte mici ţări mediteraneene

care aderaseră pe vremuri la acordul de asistenţă mutuală în Mediterana.

Aşa s-a putut constata că, cu cât tratativele asupra „gentleman’s agreement-ului”
avansau, cu atât relaţiile dintre Italia şi celelalte state din Mediterana: Iugoslavia, Grecia

1

Document neidentificat.
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şi Turcia luau o întorsătură din ce în ce mai prietenoasă. Iar, după semnarea acestui

acord, Ministrul Afacerilor Străine, Rüştü Aras a putut declara în convorbirea pe care

am avut-o cu el că raporturile turco-italiene devin din ce în ce mai cordiale.

Cordialitatea acestor raporturi, aş putea zice, a fost şi este o consecinţă

naturală a încheierii „gentleman’s agreement-ului”. Căci ce ar putea face Italia mai

bun şi mai folositor pentru politica ei oportunistă de totdeauna, decât să caute să se

înţeleagă cu ţările mici mediteraneene din momentul ce ea nu poate lua, în virtutea

acordului intervenit între ea şi Anglia, o poziţie care ar putea să pericliteze status-
quo-ul actual în Mediteranǎ.

Aşa cum Italia priveşte lucrurile în Mediteranǎ, tot aşa îl văd pentru moment

şi micile ţări mediteraneene. Ele nu doresc şi, de altfel, n-au dorit niciodată altminteri

decât să se înţeleagă cu Italia, spre a duce o viaţă de consolidare şi de propăşire, de a

duce la îndeplinire aceste dorinţe care se găsesc în atmosfera politică mediteraneeană

de la semnarea acordului italo-britanic.

Ocazia s-a prezentat prin tensiunea raporturilor franco-turce în urma

diferendului asupra Sangeacului.

Pentru a face presiuni asupra Franţei şi pentru a îi dovedi că Turcia poate cu

uşurinţă să îşi găsească prieteni care să-i poată servi la momentul oportun, guvernul

turc s-a adresat prin Ambasadorul său la Roma Ducelui, cerând ca Italia să adere la

Convenţia de la Montreux.

Ducele, la rândul său, căutând să tragă cele mai mari foloase pentru Italia

dintr-o apropiere italo-turcă, a lăsat să se înţeleagă, pe baza vechiului dicton „do ut
des”, că pentru prestigiul guvernului italian aderarea la Convenţia de la Montreux nu

s-ar face decât dacă Turcia ar recunoaşte cucerirea Abisiniei de către Italia.

Cum această chestiune este una destul de spinoasă pentru ţările făcând parte

din Societatea Naţiunilor, Turcia a căutat să recunoască starea de fapt aşa cum au

recunoscut-o şi celelalte state membre, suprimând legaţiunea turcă din Addis-Abeba

şi dând consulatului general din Bari competenţa necesară pentru protejarea

intereselor turceşti pe întregul teritoriu abisinian.

Dat fiind însă că recunoaşterea aceasta nu tranşează toate chestiunile pendinte

între Turcia şi Italia, guvernul italian doreşte, mai înainte de semnarea Convenţiei de

la Montreux, calea înţelegerii italo-turce.

De aici încercarea de interpretare a ziarului „Stampa”, care a crezut că pentru

aderarea Italiei la Convenţia Strâmtorilor va fi nevoie să se procedeze la un examen al

Convenţiei prin negocieri cu Turcia şi celelalte state interesate. În vederea netezirii căii

către înţelegerea italo-turcă, s-a căzut de acord între guvernele italian şi turc ca ministrul

de externe al ambelor state să se întrunească într-unul din oraşele din nordul Italiei.

După cum anunţă ziarele de azi, această întâlnire va avea loc la 3 februarie,

la Milano.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Télémaque

AMAE, Fond 71 Turcia (1935 – 1943), vol. 55, f. 65 – 69
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 209/16, din 28 ianuarie 1937

Înreg. la nr. 6 184, din 1 februarie 1937

Cuvântarea domnului Hodža la radio 

Domnule Ministru,

Preşedintele de Consiliu domnul Hodža a ţinut duminica trecută o cuvântare

la radio vorbind în special de două chestiuni: a minorităţilor şi a cunoscutului său

plan dunărean.

În momentul actual se duc tratative între domnul Hodža şi exponenţii celor

trei aşa-zise partide germane activiste (toate acestea la un loc nu reprezintă nici 1/3

din populaţia germană din Republică). Partidul Sudet de sub conducerea domnului

Henlein nu ia parte la tratative şi duce o vie campanie arătând că ele nu pot ajunge la

un rezultat câtuşi de puţin satisfăcător).

În privinţa primei chestiuni, domnul Hodža a arătat că dacă politica în ceea

ce priveşte minorităţile trebuie perfecţionată, aceasta nu are loc din cauza vreunei

critici venite din străinătate: politica minoritară este o chestiune depinzând exclusiv

de suveranitatea statului. Regularea politicii administrative în ceea ce priveşte

minorităţile este de dorit din punct de vedere democratic şi naţional. Constituţia, a

spus domnul Hodža, permite destulă margine pentru o completă dreptate pentru

naţionalităţi şi este o datorie evidentă a guvernului ca Constituţia să nu rămână un

petec de hârtie.

După cum se vede, despre acordarea vreunei autonomii, de orice fel, teritoriilor

de la frontierea Reich-ului locuite în mase (...) pacte de germani, nu poate fi vorba în

urma celor spuse de Preşedintele Consiliului.

„Politica constructivă economică în Europa Centrală” este, după domnul

Hodža, condiţia prealabilǎ pentru înlăturarea diferenţelor psihologice şi politice.

Cehoslovacia este convinsă că înţelegerea economică în regiunea dunăreană este

singurul instrument pentru pace în Europa Centrală şi poate punctul de plecare pentru

o înţelegere internaţională mai largă de care nu se poate lipsi pacea europeană.

Cehoslovacia a ştiut să înlăture toate piedicile ce se opuneau încheierii unui Tratat de

Comerţ cu Ungaria şi speră că în curând se va încheia tratatul pe baze solide. „Cu toate

momentele politice contrare” a continuat Preşedintele de Consiliu „este cert că

apropierea economică între ţările Micii Înţelegeri şi ţările protocolului de la Roma se

dezvoltă în mod favorabil. Cehoslovacia întreprinde lucrări pline de speranţă pentru

pregătirea şi adâncirea relaţiilor sale economice cu Germania şi Italia. Cehoslovacia

este sincer satisfăcută că acum cu aprobarea Iugoslaviei şi României va putea face o
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încercare plină de speranţe pentru o nouă regulare a relaţiilor ei economice cu

Bulgaria.

Aurelian

[Note marginale:]

D-lui. Ministru Antonescu, dl. Subsecretar de Stat, Direcţia Politică, 1 februarie 1937,

Direcţia Occidentală a luat la cunoştinţă.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937 – 1940), vol. 5
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 213, din 28 ianuarie, ora 15.00

Înreg. la nr. 5 495, din 28 ianuarie 1937

Ministrul Iugoslaviei mi-a spus ieri că Cehoslovacia ar fi fericită să încheie

un pact de neagresiune cu Germania. Însă guvernul german nu ar fi dispus să încheie

un asemenea pact. Domnul Protici are credinţa că Germania nu va încheia niciodată

pactul cu Cehoslovacia înainte de a ajunge la o înţelegere cu Franţa.

Cât despre tratatul Cehoslvaciei cu Rusia, domnul Protici crede ca domnul

Beneš a încheiat acest tratat mai mult pentru a da poporului cehoslovac sentimentul

că nu este izolat. Din punct de vedere militar, alianţa cu Rusia nu ar putea fi de nici

un folos Cehoslovaciei, din cauza imposibilităţii pentru Rusia de a da acesteia din

urmă ajutor efectiv. Pentru aceste motive, domnul Protici crede că Cehoslovacia ar fi

gata de a abandona alianţa sa cu Rusia contra unei înţelegeri cu Germania.

Aurelian

AMAE, Fond 71 URSS (1920 – 1944), vol. 5, Relaţiile cu Cehoslovacia, f. 446
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 277/A-1, din 29 ianuarie 1937, ora 19.00

Înreg. la nr. 8 017, din 10 februarie 1937

Discursul primului ministru Darányi

Domnule Ministru,

Am onoarea a înainta, aici-alăturat, Excelenţei Voastre, traducerea din

franceză a discursului pronunţat de primul ministru Darányi, la 26 ianuarie curent, în

faţa reprezentaţilor partidului guvernamental al Unităţii Naţionale.



Vorbind de politica externă, preşedintele Consiliului a declarat că Ungaria

„este gata să participe în mod activ la crearea unei atmosfere de pace şi de înţelegere

cu toată lumea, atmosferă pe care nu o pot determina convenţii militare şi tratate de

alianţă, ci numai reciprocitatea desăvârşită a principiului egalităţii juridice”. Domnul

Darányi a invitat apoi „guvernele care ţin să stabilească raporturi bune cu Ungaria şi

să le dezvolte”, să asigure „starea de linişte indispensabilă pentru ivirea unor veleităţi

de apropiere”. „Dacă guvernele în chestiune sunt realmente însufleţite de bune

intenţiuni în acest sens”, a încheiat primul ministru, „ele trebuie să le manifeste, după

părerea unanimă a naţiunii maghiare, printr-o interpretare şi o aplicare a obligaţiilor

lor contractuale, în materie de minorităţi, care să fie inspirate de un spirit de

conprehensiune şi de dorinţa de pace”.

După articolul din „Pesti Naplo”, înaintat Excelenţei Voastre odată cu raportul

meu nr. 265

1

din 27 ianuarie curent, în care un pretins corespondent din Transilvania

preconiza un pact de neagresiune între România şi Ungaria, se adresează acum o

invitaţie statelor Micii Înţelegeri în vederea unei destinderi politice. În cuvântarea sa,

preşedintele Consiliului pune aceleaşi condiţii pentru o înţelegere pe care mi le-a spus

şi mie ministrul Afacerilor Străine în convorbirea raportată sub nr. 226

2

din 24 ianuarie

curent, adică: 1) egalitatea juridică a Ungariei şi 2) un tratament mai favorabil

minorităţilor maghiare.

Cum a doua condiţie nu poate face obiectul unor negocieri, fiind o chestie

pur internă a statelor respective, şi cum ea este de altfel privită în Ungaria sub unghiul

relaţiilor politice ale momentului (Iugoslavia era considerată ca cea mai aspră de

minoritarii unguri pănă în clipa în care s-a căutat o apropiere de ea, aceeaşi ţară fiind

lăudată acum unanim pentru politica sa minoritară!), nu rămâne decât punctul întâi

de examinat: eventualitarea recunoaşterii egalităţii juridice a Ungariei. Din discursul

domnul Darányi nu reiese însă dacă guvernul ungar este dispus să creeze atmosfera

paşnică şi liniştitoare în care guvernele şi opiniile publice ale ţărilor Micii Înţelegeri

să poată studia o problemă ce se rezumă în consfinţirea oficială a reînarmării Ungariei.

Invitaţia pe care şeful guvernului din Budapesta o adresează statelor vecine

nu arată dacă el are intenţia să ofere acel minimum de garanţii indispensabile unei

„reciprocităţi desăvârşite a principiului egalităţii juridice”. Până ce domnia sa nu va

elucida acest punct, declaraţiile de natura celor sus-amintite nu vor putea avea rezultat

practic şi nici nu vor constitui vreun pas înainte spre înseninarea atmosferei din

bazinul dunărean.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

R. Bossy

[Note marginale:]

Dlui. Ministru Antonescu, d-lui Subsecretar de Stat, Direcţia Politică, 10 februarie

1937, Direcţia Europa Centrală, (...) special (...). 

AMAE, Fond 71 Ungaria (1937 – 1938), vol. 4, f. 12 – 13
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Vezi documentul nr. 51.
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29 ianuarie 1937

REFERAT

1. La întrunirea din 3 noiembrie 1936 a Consiliului Înţelegerii Balcanice de

la Ankara, Iugoslavia a prezentat cererea de intrare a Albaniei în Înţelegerea

Balcanică. Cererea a întrunit voturile favorabile ale Iugoslaviei, României şi Turciei

şi a fost amânată în urma rezistenţei Greciei.

Pe de altă parte, după o relaţie „din sursă de toată încrederea”, a Marelui Stat

Major, din 17 octombrie 1934, ar fi existat unele tratative secrete bulgaro-iugoslave:

Bulgaria avea să nu se opună la ocuparea Albaniei de către Iugoslavia, domnul

Ministru Bilciurescu nu a dat însă crezare acestor ştiri.

În iulie 1935, Regele Zog roagă guvernul iugoslav să pregătească terenul în

vederea intrării Albaniei în Înţelegerea Balcanică. Guvernul român, prin domnul

Titulescu, răspunde că România e dispusă în orice moment să dea un vot afirmativ în

această chestiune. Acelaşi lucru se răspunde din partea Turciei şi Iugoslaviei.

Rezistenţa Greciei se datorează în parte şi neînţelegerilor greco-albaneze cu

privire la şcolile minoritarilor greci în Albania. Însă, în iulie 1935, guvernul albanez

se oferă să dea satisfacţie Greciei în această chestiune.

La această epocă Regele Zog afirmă că aderarea Albaniei la Pact nu e

condiţionată de consimţământul Italiei şi Albaniei, fiind o ţară independentă. Impresia

culeasă de Ministrul nostru este că interesele economice şi nevoia de securitate a

frontierelor albaneze, prea depăşite totuşi de Italia şi despărţite prin Marea Britanie,

pledează pentru intrarea Albaniei în Înţelegerea Balcanică.

De altfel, în octombrie, acelaşi an, Legaţiunea noastră din Tirana raportează că

guvernul italian a arătat că nu are nimic contra aderării Albaniei la Pactul Balcanic –

guvernul italian dorea numai ca iniţiativa să vină din partea Albaniei însăşi – şi şi-a

arătat surpriza când, greşit informat, a crezut că iniţiativa venea din partea României.

Guvernul britanic declară, de asemenea, că nu se opune aderării Albaniei la Pact.

2. Războiul italo-etiopian şi sancţiunile vin să schimbe cursul acestor

evenimente. Căsătoria Principesei Senije pare că ar fi avut ca scop să turbure relaţiile

Albaniei cu celelalte state balcanice.

Se pare că guvernul albanez şi-a schimbat atitudinea faţă de Înţelegerea

Balcanică în ziua când a votat împotriva sancţiunilor.

De atunci, situaţia a rămas aproape aceeaşi.

Iugoslavia, aceea care doreşte mai mult încadrarea Albaniei în Înţelegerea

Balcanică, nu se gândeşte să o invite la acest lucru, România, după însăşi cuvintele

domnului Titulescu, n-are nici un interes să tragă Albania într-o parte sau alta, iar

Grecia îşi păstrează vechea atitudine, ridicând din când în când chestiuni care

nemulţumesc opinia publică albaneză.

Ţimiraş

AMAE, FOND 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 24, Relaţii cu Albania (1934 – 1943),
f. 88 – 90
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, GHEORGHE CRUTZESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 214, din 29 februarie 1937, ora 20.19

Înreg. la nr. 5 867, din 30 ianuarie 1937

L-am văzut azi pe primul ministru. Domnia sa a stăruit iar asupra faptului că

scopul ce-l urmăreşte prin politica sa de apropiere de statele vecine, politică pentru

care pactul cu Iugoslavia nu a constituit decât o primă etapă, este de a sustrage această

parte a Europei influenţelor străine, care i-au fost atât de dăunătoare în trecut. În ciuda

zvonurilor răspândite de unele cercuri şi care par a fi găsit oarecare crezare la Atena,

hotărârea sa de a ajunge la o înţelegere analogă cu noi şi cu Grecia rămâne neclintită.

Odată aceasta înfăptuită se va putea desigur examina un acord general de

natură să asigure definitiv pacea şi încrederea în Balcani. Pentru realizarea unui astfel

de acord, Bulgaria, care urmează şi aşa o politică paralelă cu a celorlalte state vecine,

dar pe care anumite procedee jignitoare pentru demnitatea ei naţionale au împiedicat-o

să intre în pactul balcanic, îşi va da concursul ei.

Crutzescu

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintele Consiliului, Legaţia Atena, Direcţia Personal,

Direcţia Politică, 30 ianuarie 1937.

AMAE, Fond 71 Bulgaria (1935 – 1938), vol. 11, f. 114
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 172, din 30 ianuarie 1937

Înreg. la nr. 7 451, din 8 februarie 1937

Politica externă

Diferendul franco-turc cu privire la Sangeacul Alexandretei. 

Nu este nici o exagerare dacă se afirmă că întreaga acţiune a guvernului turc

precum şi a întregei suflări turceşti, în tot timpul lunei ianuarie, a fost concentrată şi

absorbită de rezultatul tratativelor ce s-au dus între guvernele francez şi turc în

privinţa Sangeacului Alexandretei.

Diferendul franco-turc isbucni în urma semnării celor două tratate între Franţa

şi Siria şi Franţa şi Liban; primul la 9 septembrie 1936 şi cel de al doilea la 13

noiembrie 1936, prin care Franţa recunoaşte, după o scurgere de vreme de 3 ani,

deplina independenţă a acelor ţări şi se angajează să prezinte candidatura lor la

Societatea Naţiunilor.
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Prin aceste tratate, Franţa, pe baza exerciţiului mandatului ce-l are de la

Societatea Naţiunilor, a recunoscut înglobarea Sangeacului, în conformitate cu

clauzele Acordului Franklin-Bouillon, încheiat între Franţa şi Turcia în 1921 şi întărite

prin declaraţiile scrise ale Generalului Pelle, în numele guvernului francez, la 1923,

la semnarea Tratatului de la Lausanne.

De aici toată emoţia şi protestarea Turciei kemaliste în contra recunoaşterii de

către Franţa a înglobării teritoriului Sangeacului în fruntariile actuale ale Siriei. 

Guvernul turc, şi în special Atatürk, consideră că acordul de la 1921, încheiat

între Turcia şi Franţa, era o primă etapă a emancipării Sangeacului care trebuia cu

vremea şi după împrejurări să-şi găsească odată completa independenţă.

Diferenţa tezelor turcă şi franceză era fundamentală.

Pe când francezii, cu spiritul lor juridic, moştenit de secole prin educaţia şi

mentalitatea lor latină, susţineau cu drept cuvânt, că, conform mandatului ce-l au de

la Societatea Naţiunilor, nu putea să se atingă de drepturile juridice de care se bucură

sirienii asupra teritoriului Sangeacului, turcii erau pătrunşi, după cum am arătat mai

sus, de dreptatea cauzei lor.

La lumina acestor explicaţii, se poate vedea de ce diferendul franco-turc era

atât de aprig şi de ce ambele guverne apărau tezele lor cu atâta îndârjire; la baza lor

era adânc sădit sentimentul sincerităţii.

Sfaturile de moderaţiune date de guvernul britanic celui turc, la începutul

acestei luni, bunele oficii ale aliaţilor şi prietenilor ambelor părţi interesate şi largul

spirit de comprehensiune al preşedintelui de Consiliu francez au dat posibilitatea

găsirii formulei tranzacţionale.

Principalele puncte ale acestei formule tranzacţionale se găsesc enunţate în

raportul acestui Oficiu diplomatic sub nr. 171

1 

din 30/1 a.c..

Din examinarea lor, se constată că Turcia a renunţat, la sfârşit, la independenţa

integrală a Sangeacului, dar francezii au mers atât de departe în concesiile lor încât

guvernul turc poate considera cu drept cuvânt că toate interesele turceşti au fost

salvgardate în Sangeac.

Acest sentiment de mulţumire se desprinde chiar din declaraţiile pe care

preşedintele Consiliului Ismet Inönü le-a făcut în discursul său rostit în faţa Marii

Adunări Naţionale în ziua de 29 ianuarie a.c. cu ocaziunea moţiunii propusă de

deputatul Mahmud Esad Bozkuret în chestiunea Sangeacului.

Pactul de amiciţie perpetuă între Iugoslavia şi Bulgaria.

Acest pact care a fost semnat la Belgrad, la 24 ale lunii curente, între

Iugoslavia şi Bulgaria, nu numai că n-a neliniştit guvernul turc, dar l-a şi bucurat.

Raţiunea pentru care Turcia a admis cu simpatie acest pact este următoarea:

Or Bulgaria nu este sinceră şi atunci Iugoslavia va fi cea dintâi care se va

resimţi de acest fapt şi în aceasta nimic nu va fi schimbat. Cu alte cuvinte Pactul

balcanic va rămâne în vigoare şi va asigura Turciei securitatea pe care o doreşte faţă

de Bulgaria;

1

Document neidentificat.
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Or Bulgaria este sinceră şi atunci, cu atât mai bine, că orice procent mai mult, în

partea păcei mondiale, este un lucru câştigat de către Turcia şi se va bucura întotdeauna.

În orice caz Turcia nu pune la îndoială sinceritatea şi loialitatea amiciţiei

iugoslave faţă de aliaţii ei balcanici.

Într-un conflict mediteraneean, Turcia socoteşte că atât Iugoslavia, cât şi Turcia

vor fi angajate şi că ambele se vor găsi în tabăra adversă Italiei. În acest caz, în virtutea

pactului iugoslavo-bulgar (dacă Bulgaria este sinceră), Bulgaria nu va ataca

Iugoslavia şi deci nici Turcia. Dacă Bulgaria nu este sinceră şi va ataca Turcia,

Iugoslavia va ataca Bulgaria. 

De aceea se şi explică de ce dr. Aras, în drumul său, întorcându-se la Geneva,

s-a oprit la Atena şi a cerut guvernului grec să nu se opună la semnarea Pactului

bilateral bulgaro-iugoslav.

Guvernul turc are convingerea fermă că Iugoslavia prin interesele ei vitale

este strict legată de Pactul Balcanic şi că Pactul bulgaro-iugoslav nu va fi eficace

decât întru atât cât Bulgaria este sinceră în aplicarea lui. (Rog a se vedea şi raportul

acestei Legaţii nr. 38

1

din 15 ianuarie a.c.).

Acordul italo-britanic sau gentelmen’s agreement.
Şi acest pact, ca şi cel bulgaro-iugoslav, a fost primit cu mare simpatie atât de

Guvernul turc şi oficialitatea turcească cât şi de opţiunea publică.

Turcia socoteşte că prin înţelegerea italo-britanică asupra „status-quo-ului” în

Mediterenă şansele conflictelor care ar fi antrenat-o şi pe ea s-au redus la zero. Căci

cine s-ar încumeta să provoace un astfel de conflict când Marea Britanie şi Italia sunt

decise a merge mână în mână pentru a menţine starea de lucruri de azi?

Prin gentlemen’s agreement, Turcia consideră că posibilităţile de conflicte

armate sunt aproape imposibile atât în Mediterana apuseană, cât şi în cea orientală şi

prin acest pact existenţa, consolidarea şi dezvoltarea ţărilor mici din Mediterană, deci

şi a ei (Turcia), sunt asigurate. 

Mai mult, ea (Turcia) crede că în virtutea gentlemen’s agreement se deschid

perspectivele unei mari ere de destindere între popoarele meditereneene şi că pe baza

acestui acord se va putea ajunge la o netezire a căii de înţelegere nu numai între Italia

şi Înţelegerea Balcanică. 

Vizita lui Göring la Roma.

Vizita aceasta a avut loc cam între 15 şi 22 ianuarie, tocmai când întreaga

atenţie a Turciei era absorbită de chestiunea Sangeacului.

Forurile competente nici nu i-au dat o prea mare importanţă. Ele au socotit şi

socotesc şi acum că această vizită a avut de scop să pună de acord cele două guverne

(german-italian) în mijloacele de întrebuinţat în chestiunea spaniolă, după intervenirea

gentlemen’s agreement între Marea Britanie şi Italia.

Rezultatele acestei vizite s-au văzut acum de curând, prin notele răspuns pe

care guvernele italian şi german le-au adresat în chestiunea celui britanic şi în

chestiunea interzicerii de a mai trimite voluntari în Spania.



1

Document neidentificat.

Vizita Rüştü Aras – Ciano.

Deşi această vizită nu va avea loc decât la 3 februarie, face prin importanţa

ei să fie menţionată aici.

Ea este o consecinţă, după cum am arătat, a gentlemen’s agreement şi apoi un

rezultat al diferendului franco-turc în chestiunea Sangeacului. 

Italia, al cărui spirit oportunist a format baza politicei sale externe de la

înfiinţarea regatului său, a profitat de ocaziunea ce i se prezenta, prin acest diferend,

spre a întinde o mână amicală Turciei, aceasta cu atât mai uşor cu cât în urma

gentlemen’s agreement nu-i rămâne altceva mai bun de făcut decât să caute să

înjghebeze o înţelegere cu ţările mici mediteraneene.

Turcia, la rândul ei, spre a dovedi Franţei că oricând poate găsi prietenii

valoroase, a căutat să se apropie de Italia.

Atitudinea Turciei în timpul războiului abisinian a dat loc la oarecari

resentimente din partea Italiei. Astăzi când cauzele acestor efecte au dispărut, atât

Italia cât şi Turcia caută să netezească calea ce duce la înţelegerea lor. În acest scop

dr. Aras şi Contele Ciano se vor întâlni la 3 februarie la Milano.

Raporturile turco-române

Raporturile politice între ambele ţări fiind excelente, vizita Excelenţei Voastre

este aşteptată cu viu interes şi cu multă prietenie.

Din nefericire raporturile noastre economice nu sunt atât de bune. Aplicarea

Acordului de clearing face ca România să aibă peste 1.140.000 lire turceşti blocate

la Banca Centrală a Republicii.

Trebuie să se remedieze această stare de fapt. Pentru remedierea ei sunt două

căi: ori tratative în termen util, ori denunţarea convenţiei de clearing cel mai târziu la

18 februarie. 

Guvernul turc doreşte o înţelegere cu cel român, dar în care acesta din urmă

să nu considere exportul benzinei numai sub unghiul pur economic, ci şi din cel

politic. Pentru noi însă exportul benzinei joacă un rol însemnat din punct de vedere

economic, căci exportul benzinei este egal cu încasarea de devize forte.

Vă rămâne dar de văzut dacă interesele superioare ale României cer ca

economicul să primeze sau politicul. (a se vedea raportul acestei Legaţii nr. 58

1

din

13 ianuarie 1937).

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Télémaque

[Note marginale:]

D-lui Ministru Antonescu, d-lui Subsecretar de Stat, Direcţia Politică, Direcţia

Economică. Văzut la 10 februarie 1937, Direcţia Balcanică.

AMAE, Fond 71 Turcia (ianuarie – iunie 1937), vol. 4, f. 19, 29 – 36
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LISTA COMISIILOR ŞI COMITETELOR SOCIETĂŢII NAŢIUNILOR 

ÎN CARE ROMÂNIA ESTE REPREZENTATĂ

1. COMISIA DE STUDII PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ: România

este reprezentată ca membră a Societăţii Naţiunilor din 1930; Ultimii delegaţi: Domnii

MADGEARU, LUGOŞIANU şi S. RĂDULESCU (1932).

2. COMITETUL CONSULTATIV INSTITUIT DE ADUNAREA EXTRA -

OR DINARĂ CONVOCATĂ ÎN VIRTUTEA ART. 5 DIN PACT LA CEREREA

GUVERNULUI CHINEZ: România este reprezentată ca membră în Consiliu.

3. COMITETUL PENTRU STUDIEREA PUNERII ÎN APLICARE A PRIN -

CIPIILOR PACTULUI: România este reprezentată de la creare: 10 octombrie 1936.

Delegat: Dl. ministru PELLA.

4. COMITETUL PENTRU COLABORAREA TEHNICĂ ÎNTRE SOCIE -

TATEA NAŢIUNILOR ŞI CHINA: România este reprezentată ca membră în

Consiliu.

5. COMITETUL FISCAL: Dl. G. CARANFIL, membru corespondent.

6. COMITETUL ECONOMIC: Dl. Ministru V. BĂDULESCU, membru ordinar

de la 20 ianuarie 1937 (ant. Dl. Prof. NECULCEA, membru corespondent).

7. COMISIA INTERNAŢIONALĂ A COOPERAŢIEI INTELECTUALE:

Membru: Dl. Nicolae TITULESCU, reales la 22 mai 1935 pentru 5 ani.

8. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL INSTITUTULUI INTERNA -

ŢIONAL AL CINEMATOGRAFULUI EDUCATIV: Membru: Dl. G. OPRESCU.

9. CONSILIUL DE DIRECTIVE AL INSTITUTULUI INTERNAŢIONAL

PENTRU UNIFICAREA DREPTULUI PRIVAT: Membru: Dl. Nicolae TITULESCU,

de la 30 mai 1928 (reales pentru 5 ani de la 26 ianuarie 1933).

10. COMISIA CONSULTATIVĂ A CHESTIUNILOR SOCIALE: România

este reprezentată de la creare. Delegaţi: D-na CANTACUZINO şi dl. ministru PELLA

(Ultima sesiune a Comitetului pentru Protecţia Copilului a avut loc în aprilie 1936).

11. COMISIA INTERGUVERNAMENTALĂ CONSULTATIVĂ PENTRU

TERORISM; România este reprezentată de la creare, 10 decembrie 1934. Membru:

Dl. ministru PELLA.

12. COMISIA INTERGUVERNAMENTALĂ CONSULTATIVĂ PENTRU

REFUGIAŢI. România este reprezentată de la creare, 1928.

13. CONSILIUL DE ADMINISTRARE AL OFICIULUI NANSEN PENTRU

REFUGIAŢI: Dl. ministru ANTONIADE, membru în Consiliu de Administraţie şi

Vice-Preşedinte; membru în Comitetul de Direcţie şi Comisia de Finanţe (cu titlu

personal). 

Geneva, 30 ianuarie 1937

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 68 (Comisiile şi Comitetele Societăţii Naţiunilor, 
1934 – 1937), f. 1 – 2
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI LA BERLIN,

VINTILĂ PETALA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE,

VICTOR ANTONESCU

T. nr. 3 717, din 30 ianuarie 1937, ora 20.17

Înreg. la nr. 5 930, din 31 ianuarie 1937

Partea de politică externă din discursul de azi al cancelarului a avut darul de

a contrazice cele mai multe pronosticuri ce se făcuseră până acum. Atât cei ce scontau

o hotărâtă contribuţie la destinderea politică şi la colaborarea europeană din partea 

d-lui Hitler, cât şi intrasingenţii de aici care se aşteptau la o nouă afirmare a politicii

de forţă şi izolare, au fost dezamăgiţi. Teza cancelarului înseamnă de fapt menţinerea

cârmuirii de până acum fără indicarea vreunei noi iniţiative în politica internaţională,

justificând această rezervă cu necesităţile de viaţă ale Germaniei.

A făcut totuşi o deosebită impresie faptul că în cuvântarea sa şeful statului s-a

ocupat numai de discursul d-lui Eden, dând chiar un răspuns tardiv chestionarului britanic

din vara trecută. Cancelarul a ignorat însă cu totul cuvântarea primului ministru francez,

mulţumindu-se a da un certificat de loialitate ambasadorului Republicii la Berlin şi de a

se afirma din nou că între Reich şi Franţa nu există de fapt nici un fel de litigiu. Ne găsim

în faţa unei dovezi că echilibrul european se reduce la o problemă anglo-germană.

Ca element nou, apare repudierea unilaterală a responsabilităţii germane de

război, ca ultim vestigiu al clauzelor tratatului de la Versailles. Această repudiere

constituie pe de altă parte titlul de drept, în numele căruia Reich-ul revendică Imperiul

colonial de care a fost deposedat; cancelarul a insistat de altfel că revedendicările

germane se îndreaptă faţă de statele care posedă azi acest domeniu printr-un act de

forţă. Spre a compensa oarecum asprimea unei asemenea atitudini, cancelarul crede a

putea afirma că de azi înainte Germania nu va mai iscăli decât acorduri compatibile cu

onoarea ei şi pentru aplicarea şi respectarea cărora ea va putea lua angajamente absolute.

În această ordine de idei trebuie subliniată afirmaţia că „epoca surprizelor 

s-a terminat” frază care pe terenul politicii trebuie alăturată declaraţiei d-lui Hitler

din 1934, că „revoluţia internă naţional-socialistă este încheiată”.

Este de relevat faptul că, printre statele cu care Germania întreţine relaţii

strânse de prietenie, cancelarul a menţionat, după Polonia, Italia, Ungaria şi Bulgaria,

pe aliata noastră Iugoslavia. S-a făcut de unii chiar remarca că această listă s-ar referi

numai la acele ţări cu care Reich-ul ar avea deja anumite acorduri, ceea ce întăreşte

oricum zvonurile din trecut. Cancelarul ocupându-se în mod special de aceste ţări, a

declarat că nimeni în tot Imperiul german nu ar putea contesta azi realitatea politică

a naţiunii şi statului polonez şi italian; tot pe aceeasi linie a unei recunoşteri „sui
generis” a principiului naţionalităţilor, se găseşte şi declaraţia sa privitoare la statele

noi din Balcani, printre care subînţeles şi România şi care au devenit printre luptele

lor seculare realităţi vii politice. Domnia sa a formulat în acelaşi timp pentru prima

oară existenţa şi rezolvarea problemei minorităţilor ca factor de înţelegere între statele

ale căror înfruntări politice nu coincid cu cele etnice. Acest avertisment este evident

îndreptat mai ales către Cehoslovacia.
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În Spania, guvernul de la Berlin se arată dispus să coopereze cu celelalte

Puteri la readucerea de condiţii normale.

Pe terenul larg al colaborării internaţionale, cancelarul aşteaptă însă ca

Societatea Naţiunilor să devină un element de evoluţie, desigur într-un subînţeles

revisionist, iar să nu rămână unul de cristalizare. Completând tabloul cu afirmarea că

Reich-ul nu înţelege să renunţe la planul de 4 ani şi că fiecare Stat este singurul judecător

al necesităţii sale de apărare, avem dreptul să ne îndreptăm la sfârşitul şedinţei istorice

a Reichstag-ului dacă ideea păcii şi a destinderii a făcut un pas înainte sau unul înapoi.

În domeniul intern, expunerea d-lui Hitler îi aduce o rezervă utilă de prestigiu

şi de popularitate. De altfel, opinia publică germană pare optimistă şi vrea să vadă cu

orice preţ în cuvântarea Führer-ului o posibilitate nouă de apropiere şi înţelegere.

Petala

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regelui, Preşedintelui Consiliului, Direcţia Politică, văzut la 

1 februarie 1937, Direcţia Occidentală a luat la cunoştinţă. Descifrat de Culianu.

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 6 (General, 1937 – 1938), f. 34 – 37
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 4 152, din 31 ianuarie 1937, ora 20.35

Înreg. la nr. 6 067, din 1 februarie 1937

Confidenţial

Este prea devreme pentru a putea să avem o imagine completă a impresiei pe

care a produs-o discursul pronunţat azi în faţa Reichstag-ului de către Hitler cu ocazia

celei de-a patra aniversări a revoluţiei naţional-socialiste căci, conform metodei sale,

Hitler a ales o sâmbătă aşa că oficialitatea, care ieri s-a arătat foarte rezervată, profită

azi de scurtul repaos dominical pentru a se concerta.

Totuşi pot spune că la Quai d’Orsay se crede că mâna întinsă, deşi condiţionat

de preşedintele Blum la 24 ianuarie şi fără a uita să amintească şi discursul de la 19

ianuarie al ministrului Afacerilor Străine englez, va obliga pe cancelarul Reich-ului la

propuneri concrete chiar dacă ele ar fi însoţite şi de unele pretenţii. Nu a fost astfel,

aşa că decepţia este mare şi chiar colorată de o oarecare îngrijorare pentru viitor.

Imnul de triumf al lui Hitler, înşirarea succeselor sale „îndrăzneţe” şi afirmarea

restabilirii integrităţii onoarei germane sunt capitole care nu pot desigur lipsi căci sunt

destinate în primul rând măgulirii orgoliului german şi menţinerii intacte şi solidare,

în jurul Führer-ului şi a regimului său, a patriotismului german. Dar faptul de a nu 

fi reconfirmat explicit ceea ce el a spus în trecut, că între Franţa şi Germania nu poate

fi motiv de ceartă posibilă sau felul echivoc cum el se exprimă asupra acestui capitol,

adică reamintind doar spusele din trecut, faptul de a afirma că este gata a recunoaşte

şi a garanta intangibilitatea Belgiei şi Olandei ca neutre (şi el nu spune că va garanta

aceasta în cadrul unui acord general, ba ar reuşi, mai mult că se gândeşte la acorduri
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bilaterale) fără pe de altă parte a sufla un cuvânt despre Elveţia şi neavând o vorbă

asigurătoare pentru Austria şi Cehoslovacia, faptul de a considera Sovietele ca ciumate

şi economică a Germaniei şi nu mai puţin de a ţine fără valoare orice tratat ar face vreo

ţară cu redobândirea coloniilor ce i-au fost luate, fapt de a respinge o propunere de

limitare a armamentului, care act, în ceea ce priveşte Germania, este de resortul

exclusiv al Berlinului, faptul de a fi zădărnicit şi puţinul cât a mai rămas din planul

Young şi Dawes, repunând Căile ferate germane şi Banca Imperiului sub şi numai

directa suveranitate a Reich-ului, deci încă un act de voinţă unilaterală, faptul de a nu

fi făcut nici o aluzie la discursul primului ministru francez, dar respingându-l indirect

prin declaraţia că „nu doreşte ca viitorul naţiunii germane să depindă de promisiunile

unui ajutor străin”, faptul de a arunca vina eşecului propunerilor sale din trecut

privitoare la dezarmare asupra Franţei şi Angliei, exceptând numai acordul naval

germano-englez, toate acestea sunt tot atâtea capitole care au produs aici îngrijorare,

cu atât mai mult că Hitler, fără a se pronunţa mai explicit, a declarat că Germania nu

va semna niciodată de azi încolo vreun tratat pe care l-ar socoti incompatibil în orice

fel cu onoarea şi interesele vitale ale Germaniei, ceea ce implică că are intenţia de a

nu dori să ajungă la un acord deplin cu unele ţări şi că doreşte a avea mâini libere.

Fruntaşii politicii franceze, Flandin şi Mendel, spuneau ieri că nu trebuie dată

o prea mare importanţă discursului lui Hitler şi că presa ar face bine tratând în acest spirit

acest subiect mai puţin senzaţional decât s-ar fi putut crede! Curios, dar într-adevăr

presa de azi dimineaţă, până şi cea inspirată, s-a dovedit foarte slabă, fără nervoşi,

aproape singur „Echo de Paris”, însă cu inutile excese de limbaj, făcând notă separată.

Cei câţiva redactori de politică externă, pe care i-am întrebat ieri seară întâmplător, se

temeau între a alege a fi severi sau banali, neştiind cum va fi judecată problema de masa

cititorilor deziluzionaţi de nerealizarea unor speranţe promise sus şi tare. Declaraţia lui

Hitler, că epoca surprizelor este terminată, prin ceea ce lasă să se întrevadă, discursul

de ieri, că nu trebuie luată decât sub beneficiul de inventar, cu atât mai mult că tot ieri

el reamintea că nu a cerut avizul şi nici nu a vestit pe foştii adversari ai Germaniei când

intenţiona să înfăptuiască ceva. De asemenea el înţelege să nu izoleze Germania şi

afirmaţia că nu i-ar conveni să o simtă izolată este contrabalansată prin hotărârea sa

imuabilă de a executa planul german de 4 ani, care, zice Hitler, se impune cu atât mai

vârtos cât în timpurile din urmă el nu a descoperit nimic care să îl facă să renunţe la

această hotărâre. Desigur doreşte să colaboreze, dar îi stă în cale „infecţia bolşevică”.

Timpul singur va dovedi sinceritatea de pace şi colaborarea lui Hitler. Poate unele nevoi

economice inexorabile îl vor obliga peste câtva timp să fie mai maleabil.

Nu puţin însă va contribui şi o politică de mână în mână franco-engleză şi a

prietenilor lor. Orice şovăire, orice egoism poate fi fatal. Azi la Châteauroux ministrul

Afacerilor Străine francez, inaugurând un monument al morţilor va pronunţa un

discurs. Cel mult cred, va face o scurtă aluzie la discursul lui Hitler asupra căruia

guvernul nu s-a concertat încă.

Cesianu

AMAE, Fond 71 Franţa (1935 – 1937), vol. 2, f. 288 – 292
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 126, din 1 februarie 1937, ora 23.00

Înreg. la nr. 6 204, din 2 februarie 1937

Roma

Am onoarea a comunica Excelenţei Voastre concluziile unei conversaţii cu

contele Ciano:

1) Întâlnirea cu Rüştü Aras nu are niciun program. Ministrul turc a cerut să-l

vadă şi el a acceptat. Italia nu are cu Turcia nici multe interese comune, nici multe

motive de divergenţă. Contele Ciano doreşte deci a restaura vechile raporturi care au

dus la pactul de amiciţie din 1928. În ceea ce priveşte Convenţia de la Montreux,

Italia va adera mai târziu, dar probabil va face cu Japonia rezerve în ceea ce priveşte

legătura dintre convenţie şi Pactul Societăţii Naţiunilor.

2) Vizita şefului Statului Major ungar la Milano nu are nicio semnificaţie

politică. Face parte din obişnuitele întâlniri cu caracter tehnic între armata ungară şi

italiană. 

3) Zvonurile despre o vizită a generalului Metaxas în Italia nu sunt exacte.

Primul ministru al Greciei face însă o politică simpatică Italiei şi o vizită a lui ar fi

bine văzută.

4) Este fără temei ştirea că în timpul vizitei lui Göring la Roma s-ar fi convenit

la Roma şi Berlin să lucreze pentru o cooperare ungaro-iugoslavă. Contele Ciano

constată o ameliorare a raporturilor Budapesta-Belgrad, dar crede că azi este imposibil

să se meargă mai departe. În orice caz, mă asigură că din partea Italiei nicio acţiune

nu este în curs.

5) Informaţia despre o vizită a Ducelui în Germania nu are încă un caracter

pozitiv. O invitaţie nu a fost făcută, o acceptare nu a fost dată. Dar ideea este agreată

la Berlin şi la Roma. Călătoria ar putea avea loc mai târziu, la sfârşitul primăverii sau

poate la toamnă.

6) Ministrul consideră discursul lui Hitler ca un element de destindere, deşi

n-a fost bine primit la Paris şi Londra. El se arată optimist în ceea ce priveşte evoluţia

situaţiei internaţionale, dar este încă neliniştit de Spania. Acordul internaţional se

realizează greu, în special în ceea ce priveşte controlul. Portugalia şi beligeranţii îl

refuză. Bine intenţionată, Italia a făcut şi va face tot posibilul pentru un acord.

Plymouth

1

i-a propus data de 26 februarie pentru a intra în vigoare controlul. Contele

Ciano are intenţia să-i propună o dată foarte apropiată pentru aplicarea măsurilor

interne de prohibiţie a transporturilor de voluntari, rămânând ca eventualul control

să intre în vigoare ulterior. Situaţia lui Franco este acum foarte bună: are o armată

perfect organizată, de peste 100 000 oameni, spanioli, marocani, italieni, germani

voluntari. Victoria lui este sigură peste câteva săptămâni sau luni. Aceasta este de

1

Lordul Plymouth, subsecretar de stat parlamentar la Foreign Office între 1936 – 1939 şi copreşedinte

al Comitetului de neintervenţie de la Londra.



1

Tratatul de alianţă anglo-egiptean din 1936, deşi avea ca principal obiect reglementarea prezenţei

militare britanice în Egipt şi chestiunea administrării în comun a Sudanului, abolea, prin articolul 13,

regimul capitulaţiilor. 
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altfel singura soluţie pentru Palazzo Chigi, care a numit de curând un ambasador la

Burgos.

Lugoşianu

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele; Preşedintele Consiliului; Ankara (alin. 1); Budapesta, Belgrad

(alin. 4); Berlin (alin. 5); Dir. Pol. 2 februarie 1937.

AMAE, Fond 71 Italia, vol. 17 (1937), f. 44 – 46
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SUBSECRETARUL DE STAT DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,

VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA LONDRA 

T.c. nr. 5 294, din 2 februarie 1937

[Bucureşti]

În aplicarea Tratatului Anglo-Egiptean din august 1936

1

, se va reuni la 12

aprilie viitor o conferinţă la Montreux, care va avea de stabilit un regim tranzitoriu

premergător suprimării capitulaţiilor. România nu a fost invitată de către guvernul

egiptean la acea conferinţă şi Ministerul Afacerilor Străine al Egiptului a declarat

însărcinatului nostru cu afaceri din Cairo că nu ne consideră stat capitular.

Dreptul nostru la beneficiul capitulaţiilor se bazează pe art. 50 al Tratatului de

la Berlin, care prevede că supuşii români vor beneficia de regimul capitulaţiilor până

la încheierea unei convenţii consulare. Această convenţie nu a fost încheiată.

Guvernul turc, şi apoi guvernul egiptean, fără a ne recunoaşte formal calitatea de stat

capitular şi evitând totdeauna o discuţie de principiu, ne-a recunoscut de fapt toate

beneficiile regimului capitular. Astfel, avem în Egipt Tribunale consulare române, iar

guvernul egiptean obişnuia să ne consulte şi pe noi în chestiunile care necesitau avizul

ţărilor capitulare.

Potrivit afirmaţiei Ministerului Afacerilor Străine egiptean, de viitorul regim

tranzitoriu nu vor beneficia decât ţările participante la Conferinţa de la Montreux. 

În consecinţă, deoarece nu este invitată la Montreux, România, deşi s-a

bucurat de la existenţa ei ca stat independent de avantajele regimului capitular, nu va

mai beneficia de aici înainte nici de dispoziţiile viitorului regim tranzitoriu, ceea ce

nu este admisibil atât în ceea ce priveşte interesele noastre, cât şi pentru prestigiul

nostru.

Dată fiind influenţa pe care guvernul britanic o are asupra guvernului egiptean

şi rolul de intermediar între Egipt şi puterile capitulare atribuit Angliei prin Tratatul

anglo-egiptean din 1936, vă rog să binevoiţi a interveni pe lângă guvernul britanic,

pentru ca, uzând de influenţa sa, să obţină de la guvernul egiptean invitarea României

la Conferinţa de la Montreux.
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Pentru deplina dvs. informare, vă mai comunic că guvernul cehoslovac,

considerând România ca ţară capitulară, ne face cunoscut că Cehoslovacia,

prevalându-se de calitatea de stat succesor al fostului Imperiu austro-ungar, a cerut să

participe la Conferinţa de la Montreux şi adaugă că ar accepta eventual să fie

reprezentată de delegatul României, ca delegat comun al ţărilor Micii Inţelegeri.

Faptul că şi Cehoslovacia, care până în prezent nu beneficia de regimul

capitular, pretinde să participe la Conferinţa de la Montreux, dovedeşte temeinicia

tezei noastre.

Vă trimit prin poştă material documentar.

ss. Victor Bădulescu

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9 (Telegrame din Londra, 1935 – 1937)
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 408, din 3 februarie 1937

Înreg. la nr. 10 410, din 22 februarie 1937

Moscova

Prin curier

Procesul „centrului paralel” troţkist (Piatakov-Radek)

Domnule Ministru,

Început la 23 ianuarie a.c. în faţa Colegiului militar al Tribunalului Suprem

al URSS, procesul aşa zisului „centru paralel” troţkist s-a încheiat în noaptea de

30 ianuarie cu sentinţa pe care o cunoaşteţi: 13 condamnări la moarte şi 4 condamnări

la închisoare prelungită.

Aici alăturat, am onoarea de a vă trimite, în câte trei exemplare, două numere

din „Journal de Moscou”, din 26 ianuarie şi 2 februarie a.c., conţinând toate actele şi

dările de seamă amănunţite ale acestui halucinant proces: act de acuzare, interogatoriul

acuzaţilor, rechizitoriul, apărare, sentinţă.

Nu voi intra în descrierea amănunţită a procesului. Nu voi examina nici

psihologia fiecărui acuzat; nu voi încerca să determin nici partea de vină probabilă a

fiecăruia dintre ei. De altfel, cea mai mare parte dintre ei nu mai sunt printre cei vii,

iar textele sunt faţă şi fiecare îşi poate face convingerea proprie din citirea lor. 

Nu voi vorbi nici despre partea „spectacol” a acestui proces, atât de trist şi de

degradant pentru biata fiinţă omenească: în vehemenţa fără nobleţe a procurorului

general, în ţinuta acuzaţilor, în atitudinea, lipsită adeseori de cea mai elementară

omenie, a celor câţiva privilegiaţi ce constituiau publicul. S-ar putea scrie un roman.

Am asistat la o singură şedinţă. În genere nu sufăr de rău de mare, dar mărturisesc că

de această dată l-am resimţit în plin în mica sală a fostului club al nobleţei unde, ca
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o ironie şi răzbunare a soartei, se desfăşoară de la o vreme procesele de înaltă trădare,

pentru suprimarea între bolşevici.

Voi căuta, în schimb, să pun în lumină câteva aspecte, de ordin mai degrabă

general, singurele ce socotesc că trebuie să intereseze şi să reţie. Mai întâi:

I) Excelenţa metodelor siguranţei sovietice pentru a aduce pe acuzaţi la toate

mărturisirile necesare. S-a vorbit mult, şi cu prilejul acestui proces încă o dată, despre

diferitele procedee presupuse: ameninţarea cu moartea prin tortură, intimidarea prin

prigonirea membrilor familiei, savante procedee care, prin prelungirea lor, devin

adevărate schingiuiri, de pildă interogatorii nesfârşite în toate nopţile, pentru

anihilarea voinţei prin nesomn etc. 

Chiar aşa, lucrurile nu au mers tocmai uşor. Cu deosebire de precedentul

proces Zinoviev-Kamenev din august trecut, acuzaţii s-au ţinut de astă dată mult mai

bine: Muralov, un ostaş, nu a mărturisit decât după opt luni de prevenţie. Radek însuşi,

care este departe de a fi un erou (cu toată excepţionala lui inteligenţă şi cultură, este

pentru rest un hystrion destul de ignobil), a rezistat trei luni şi nu a mărturisit decât

după ce i s-au prezentat mărturisirile altor tovarăşi ai săi. 

Cred însă că explicaţia nu este suficientă. A mărturisi este un lucru, a mărturisi

acuzându-te tu însuţi de a fi un bandit de rând, un ticălos care merită moartea, este

altceva. Si aici venim la un al doilea aspect:

II) Înclinarea rusească spre confesiunea publică:

Există la Moscova, pe Piaţa Roşie, în apropierea faimoasei biserici Vasile

Blagoslovitul, şi din vremuri străvechi, un postament circular de piatră. Azi serveşte

agentului de poliţie pentru dirijarea circulaţiei. Dar în timpurile de demult, pe vremea

fericiţilor ţari, avea o destinaţie mai puţin inofensivă, servea de eşafod. Se păstrează

încă în amintirea populară imaginea a câte unui individ, boier, târgoveţ sau om de

rând, care, în zilele de sărbătoare, mai ales când piaţa gemea de lume, urca greu

treptele acestui eşafod şi, după ce se închina adânc şi smerit, chema lumea să-i

servească de martor pentru mărturisirea păcatelor. Si aici, în faţa norodului, bătându-şi

pieptul şi tânguindu-se, individul se acuza de toate fărădelegile săvârşite, având grijă

să invoce numele Domnului: „Bog prostit”, adică: să mă ierte Dumnezeu. După aceea,

înfundându-şi căciula pe urechi, pleca în voia lui, cu sufletul împăcat.

Dumnezeu s-a abătut de atunci din sufletul oamenilor, dar a rămas se vede

ceva din freamătul intern al acelei nevoi, ca cel puţin atunci când crezi că te afli la

hotarele vieţii, să nu treci în nefiinţă cu păcatul nespovedit pe suflet.

Să nu se spună că este literatură; toată viaţa rusească de azi este încă stăpânită

de duhuri din trecut. Să nu se spună teoria nu-şi are aplicaţie, acuzaţii fiind evrei.

Dacă Radek, Socolnikov, Lifschnitz şi alţi câţiva sunt evrei, Piatacov, principalul

acuzat, fiu de fost fabricant de zahăr, este rus. Şi tot rus este Serebreacov, fost

conducător al unui important trust, şi Muralov, fost comandant militar al regiunii

Moscova, şi majoritatea celorlalţi. 

III) Un al treilea punct asupra căruia vreau să atrag atenţia, căci stă la baza

acţiunii inculpaţilor, este imposibilitatea în actualul regim – şi în aceasta constă şi

principalul cap de acuzaţie ce se poate aduce tuturor regimurilor de forţă – a unei

afirmări de opinie personală. Neputând afirma public o idee în contrazicere cu cea

oficială, neputând lupta pentru ea, fatal eşti condus la conspiraţie şi la conjuraţie.



Aceasta cu atât mai mult în Rusia, unde un vechi fond sufletesc, alimentat de lupte

din trecut, înclină spre conciliabule secrete, spre uneltire şi spre mister, căci aici se

îmbină mai bine ca oriunde exaltarea cu naivitatea, aceste două dominante ale

sufletului rusesc.

IV) Un alt element de ţinut în seamă este – şi aici văd iarăşi o eroare a

regimului sovietic, ce va trebui îndreptată – lipsa de gradare în pedepsele prevăzute

de lege. Când neglijenţa se pedepseşte la fel cu cel mai mârşav asasinat, adică tot cu

moartea, nu este nicio raţiune pentru ca acel ce a comis o neglijenţă să nu făptuiască

chiar un asasinat, spre a nu fi descoperit. 

Acest fenomen s-a putut produce cu acuzaţii în chestiune. Când s-au pus

primele baze ale complotului, situaţia internă era din cele mai mizerabile. De bună

credinţă se putea deznădăjdui într-o îndreptare, altfel decât prin înlăturarea regimului,

ceea ce, date fiind împrejurările, nu se putea efectua decât prin violenţă.

Îndreptarea însă a venit, e vădită şi continuă. Fiecare în conştiinţa lui trebuie

s-o recunoască. 

Dar în regimul actual rusesc, o recunoaştere a unei greşeli, o revenire la trecut

este expusă la atâtea riscuri încât e aproape imposibilă. Intrat pe o cale, nu mai poţi

da înapoi. Şi Radek a mărturisit-o la proces, şi în această privinţă trebuie să-l credem.

La un moment dat, şi-a dat seama că calea pe care a apucat era greşită, că nu putea

duce la nimic, decât la propria lui pieire. S-a gândit să se denunţe, dar aceasta ar fi

însemnat că trebuie să denunţe pe toţi tovarăşii săi. Şi dacă el ar fi putut scăpa cu

viaţă, ceilalţi ar fi fost executaţi cu siguranţă. Aceasta este una dintre tragediile vieţii

sovietice. Nici nu e necesar să comiţi ceva, că ţi se poate face proces numai pentru

intenţie. Angajat într-o acţiune aşa de uşor calificată ilegală, nu-ţi rămâne decât să

perseverezi şi să cauţi să atragi în ea câţi mai mulţi din cei de care ţi-e teamă că te-ar

putea denunţa. Aşa îţi rămâne cel puţin nădejdea că acţiunea ta izbutind, vei ajunge

să scapi cu viaţă, şi te declari gata chiar să ucizi, pentru a nu fi ucis.

Aceste explicaţii preliminare – şi ar mai fi şi altele – mi-au părut necesare

pentru o înţelegere măcar fragmentară a procesului încheiat. 

V. Vinovăţia acuzaţilor şi mobilele acţiunii lor.

O chestiune care nu se poate evita este aceea a vinovăţiei acuzaţilor. Unii

apologeţi ai regimului sovietic îşi vor însuşi fără rezervă actul de acuzare. Alţii, pentru

care toate acţiunile organelor de stat sovietice sunt suspecte, vor susţine că totul nu e

decât o înscenare. Mărturisirile acuzaţilor înşişi nu ar constitui decât o sinistră farsă

care a mai fost jucată cu prilejul altor procese din trecut, chiar în acelea în care au fost

implicaţi străinii (de pildă procesul de acum câţiva ani al inginerilor de la Wickers,

care şi ei au mărturisit tot ce au voit organele de la O.G.P.U.).

Personal, în această ordine de idei, mă angajez pe o cale de mijloc. Evident,

printre acuzaţi sunt oameni de toată mâna, de la aventurieri de rând, mizerabili agenţi

provocatori sau elemente capabile de orice, până la oameni de intelectualitate

superioară, ca Radek şi Piatakov, sau oameni deosebit de echilibraţi, ca Socolnikov.

Că nu toţi au comis tot ce li s-a pus în sarcină, îmi pare sigur. Că nici unul dintre ei

nu a fost vinovat cu ceva, îmi pare, însă, cu aceaşi siguranţă, exclus. Si mobilele

acţiunii lor, sau cel puţin unele din ele, îmi par foarte explicabile. Vorbesc, bineînţeles,

de conducători, nu de simple unelte, aceste din urmă aproape toţi figuri respingătoare. 
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Care ar fi putut fi aceste mobile ? Desigur, mai multe: ataşamentul la persoana

lui Troţki, resentimentul faţă de persoana lui Stalin, ambiţia personală, credinţa că

ţelurile sau chiar numai metodele regimului actual duc ţara de râpă (să nu uităm că

acţiunea centrului datează mai demult, când cu adevărat situaţia era disperată). Pentru

unii vor fi jucat mai mult un mobil, pentru alţii altele. Unul singur îmi pare însă că a

trebuit să fie comun tuturor; este cel ce se cuvine a fi pus mai mult în lumină:

ataşamentul la Germania.

Încă o dată, vorbesc numai de şefi.

Din sentiment, din preferinţă intelectuală sau din raţiune, puţin importă, nici

unul din conducătorii implicaţi în proces nu împărtăşea politica de ostilitate contra

Germaniei. Nu au afirmat-o la proces, dar pentru mine este clar că aici trebuie căutat

unul din elementele esenţiale ale acţiunii lor.

VI. Mobilurile acţiunii guvernamentale în deschiderea procesului. 

În ceea ce priveşte mobilele guvernului sovietic de a provoca un astfel de

proces cu răsunet, mai ales după experienţa cu precedentul proces Zinoviev-Kamenev,

îmi par a fi două:

a) eliminarea unor adversari politici, aproape a ultimilor adversari politici pe

care Stalin i-a găsit mereu în cale de la moartea lui Lenin şi pe care îi simţea ostili, cu

toate retractările şi notele lor de obedienţă repetate. Se poate ca la bază să fie teama de

război. Judecând după manifestările lor verbale, s-ar crede că sovietele sunt stăpânite

de o adevărată obsesie de război. De fapt, fără a stinge aceste propoziţii, grija lor de

război este reală, mai bine zis războiul este o ipoteză cu care contează. Ori, experienţa

lor proprie le stă mărturie cât este de imprudent a te angaja într-un război cu adversari

politici în interior, mai ales cu adversari de calitate şi simpatizanţi cu Germania, ţară

care singură apare actualmente ca adversar virtual într-o ipoteză de război.

b) teama de acţiunea Internaţionalei a IV-a în masele muncitoreşti din

străinătate. De aici necesitatea de a discredita mişcarea lui Troţki, înfăţişând-o ca o

unealtă a militarismului german şi japonez pentru dezmembrarea Rusiei şi pentru

distrugerea câştigurilor revoluţiei ruseşti, prin revenirea la un capitalism mai mult

sau mai puţin deghizat.

După această expunere oarecum schematică, ar mai rămâne cred ceva de

lămurit, ca răspunzând la chestiuni ce s-ar putea legitim pune.

Dovedeşte oare procesul actual existenţa unei serioase opoziţii ce ar putea

primejdui regimul actual?

Răspunsul nu poate fi decât categoric nu. Se poate, şi este chiar probabil să

existe nemulţumiri şi nemulţumiţi. Dar nicio legătură organică nu poate fi între ei.

Orice posibilitate de acţiune concertată mai vastă este cu desăvârşire exclusă. Iar o

acţiune de masă este cu neputinţă: lipseşte pentru aceasta chiar orice bază ideologică.

Singurul lucru ce rămâne posibil este acţiunea individuală: actul de terorism. Dar

niciodată asasinatul politic individual nu a putut duce la răsturnări de aşezări politice.

Şi chiar pentru acţiunea individuală vedem că tendinţa este mai mult verbală decât

pozitivă. Zeci de centre de terorism au fost, se pare, create în cuprinsul Rusiei în

ultimii ani. Rezultatul concret: un singur asasinat, al lui Kirov, în decembrie 1934, şi

încă aici a jucat la omorâtor o chestiune personală de ordin pasional (soţia asasinului

a fost se pare iubita victimei).
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Atât cât se poate omeneşte judeca, regimul Stalin nu poate cădea decât prin

război. Dar la un război, oare câte regimuri vor rezista şi aiurea?

O a doua întrebare de s-ar putea pune ar fi aceasta:

Este oare procesul încheiat ultimul din serie?

Negreşit nu. Mai există cel puţin un vechi centru opoziţionist, acel al aşa zisei

drepte. Unul din şefi, Tomski, s-a sinucis în august trecut. Dar Buharin, Rykov, poate

chiar Rakovski, mai sunt în viaţă. Câţiva ani de închisoare acestora – căci nu cred ca

pentru ei să se meargă până la execuţie – îi va elimina aproape atât de sigur ca

moartea, deoarece nu mai sunt tineri.

Vom mai asista desigur la un alt proces al militarilor, urmăriţi tot ca partizani

ai lui Troţki, printre care generalul Putna, fost ataşat militar la Londra. 

În sfârşit, Radek, în declaraţiile lui la proces, a declarat că are sentimentul că

mai există încă în cuprinsul ţării încă un centru troţkist. Acum siguranţa sovietică este

obligată cu orice preţ să gasească pe aderenţii acestui pretins centru. Deci eventual

încă un proces la orizont, pentru mai târziu.

Peste cea mai mare parte dintre acuzaţi stăpâneşte acum liniştea de veci; peste

ceilalţi se vor închide uşi ferecate de închisori; prin cine ştie ce colţuri de Rusie

îndepărtată tremură de teama de a fi arestaţi câteva suflete stinghere. Regimul, el, va

continua, dur, implacabil, neomenos, căci aşa se vede a voit destinul pentru Rusia, ca

ordinea să nu poată aici niciodată convieţui cu dreptatea şi libertatea. Şi în ce sinistră

lumină apar, o dată mai mult, unii dintre protagoniştii revoluţiei comuniste din

octombrie şi unele figuri proeminente în aparatul de stat sovietic. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

Ciuntu

[Note marginale:]

Domnului ministru; Domnului secretar de Stat; Dir. Politică; 22 februarie 1937; văzut

24 februarie 1937; 26 februarie 1937, Direcţia Orientală, domnul Geblescu.

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 21, Politica Internă, f. 40 – 49
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REFERAT PRIVIND ÎNŢELEGEREA BALCANICĂ ŞI BULGARIA 

4 februarie 1937 

[Bucureşti]

Cu mult înainte de realizarea Pactului de la Atena, s-a născut ideea unei

Înţelegeri Balcanice care să înglobeze şi Bulgaria. La repetatele conferinţe între

delegaţii neoficiali ai statelor balcanice, în anul 1930 şi 1931, au luat parte şi

reprezentanţii bulgari, care au prezentat, la primele şedinţe, obişnuitele lor recriminări

privitoare la minorităţile bulgare. (Toynbec. V. Referatul privitor la „Pactul Balcanic”,

din 27 ianuarie 1937, al domnului ministru Nano). 

Dar, în acest timp, apropierea tot mai mare bulgaro-iugoslavă a dus la

începerea de tratative bilaterale între cele două state slave. Eventualitatea unei alianţe
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1

Document neidentificat.

bulgaro-iugoslave provoacă temeri în rândurile celorlalte state balcanice, dintre care

Grecia şi Turcia încearcă realizarea unor pacte bilaterale, garantând inviolabilitatea

frontierelor, dar se lovesc de refuzul Bulgariei (V. Referatul susmenţionat al domnului

ministru F. Nano).

Pactul de asistenţă mutuală greco-turc, ca şi toate celelalte evenimente

diplomatice din cursul anului 1933, menite să întărească frontul anti-revizionist,

determină Bulgaria să se apropie şi mai mult de vecina sa slavă.

Cât despre România, „ea privise apropierea bulgaro-iugoslavă cu oarecare

temeri, deşi crearea unei Iugoslavii mari, prin alipirea Bulgariei, era pentru ea mai

puţin îngrijorătoare”, din cauza alianţei cu aceasta din urmă. Tonybec. – (Referatul

sus menţionat, al domnului ministru Nano). Totuşi, preocuparea constantă a României –

preocupare ce a dus până la urmă la încheierea Pactului de la Atena – era, desigur, de

a evita o apropiere bilaterală bulgaro-iugoslavă. Aceasta este de altfel şi opinia omului

politic bulgar Athanasie Muşanoff, în articolul „Bulgaria şi Pactul Balcanic” („Europe

Nouvelle”, 9 Mai 1936).

Planul domnului Titulescu era să înglobeze Bulgaria într-o grupare sud-est-

europeană, în strânsă colaborare cu Mica Înţelegere.

Se punea oare la epoca aceasta chestiunea participării Bulgariei la această

politică, cu preţul de a lăsa deoparte, pentru moment, alte state balcanice?

Acest lucru pare să fie susţinut de domnul Muşanov, pe atunci preşedinte al

Consiliului Bulgar, care a comunicat, în iulie 1933, ministrului nostru la Sofia, că

domnul Titulescu ar fi propus domnului Malinov un acord în trei: România,

Iugoslavia şi Bulgaria. Relativ la acest acord, domnul Muşanov ar fi declarat că este

o idee nouă şi un lucru important pentru relaţiile din Balcani, cu care conducerea

statului bulgar se va ocupa în curând, dar că până acum ea nu a fost studiată.

(Telegrama cifrată nr. 2 153

1

, din 12 iulie 1933, a Legaţiei de la Sofia).

În cursul lunii octombrie 1933, domnul ministru Titulescu a vizitat Sofia,

înainte de a merge la Ankara şi la Atena, şi a făcut guvernului bulgar o propunere

identică cu aceea făcută guvernelor turc şi grec, în vederea încheierii unui Pact

Balcanic. Domnul ministru Muşanov, pe atunci preşedinte al Consiliului, a refuzat să

intre în orice negocieri care aveau la bază renunţarea la principiul revizuirii

frontierelor.

Se pare că diversele revendicări ale Bulgariei, – căci Bulgaria revendică

teritorii de la toţi vecinii ei – nu au stat în aceeaşi măsură la baza acestui refuz. Între

pretenţiile bulgare asupra Dobrogei, asupra Macedoniei şi asupra unor teritorii

turceşti, de o parte, şi pretenţiile asupra Traciei greceşti, pe de altă parte, guvernul

statului vecin face o importantă deosebire.

Pe când revendicările asupra Traciei caută să îmbrace haina unui drept

decurgând direct din art. 48 al Tratatului din Neuilly, toate celelalte pretenţii nu sunt

sprijinite de Bulgaria pe niciunul din tratatele existente, ci îşi trag viaţă numai din

speranţa revizurii lor, bazată pe o anumită interpretare a art. 19 din Pactul Societăţii

Naţiunilor.
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Pe de altă parte, chestiunea Traciei este considerată de Bulgaria ca o problemă

vitală, a cărei nerezolvare urgentă ar primejdui însăşi dezvoltarea statului bulgar, în

timp ce toate celelalte pretenţii întreţin focul latent al aspiraţiilor naţionaliste,

aşteptând să fie satisfăcute, fiecare, la rândul şi la timpul ei.

„Să fim totuşi realişti – spune domnul Muşanov în declaraţiile sale făcute în

decembrie 1933 – presei. Să nu ne punem tema; tot sau nimic... Fructul se va coace

de la sine”. 

Iată de ce Legaţia noastră din Sofia consideră că „numai revendicările din

Marea Egee sunt pentru Bulgaria actuale”. (Raportul Legaţiei de la Sofia, din 

15 ianuarie 1937

1

).

Ea doreşte să înceapă prin a fi tare la sud.

Se pare că în acest scop statul vecin ar fi „renunţat” recent la Macedonia

iugoslavă (Vezi raportul Legaţiei de la Sofia, din 15 ianuarie 1937

1

), continuând totuşi

să cultive multiplele lui aspiraţii revizioniste, al căror substrat psihologic poate fi

amorţit – fără a fi anulat – prin calcule de politica realistă.

Dată fiind intransigenţa guvernului elen, statele balcanice aveau de ales între

Grecia şi o Bulgarie care ar fi continuat să rămână latent – revizionistă. Între politica

tradiţională şi una cu nuanţă agresivă, ele au preferat alianţa Greciei.

Constatările acestea ne fac să credem că problema Traciei a fost cauza

determinantă a refuzului bulgar. 

Rămâne de examinat, în cadrul unor alte preocupări, dacă toate statele

balcanice îşi menţin astăzi aceeaşi atitudine în această problemă.

Cu prilejul vizitei Majestăţii Sale Regele Boris în România şi în Iugoslavia,

s-a reluat chestiunea participării Bulgariei la Pactul Balcanic. Presa bulgară a susţinut

încă o dată, în termeni categorici, punctul de vedere oficial:

„Nu se poate cere Bulgariei să renunţe chiar la drepturile minimale ce-i acordă

Tratatele, nici să abandoneze politica sa de înţelegere şi de cooperare internaţională,

în cadrele Societăţii Naţiunilor”. (Raportul Legaţiei de la Sofia, din 9 februarie 1934, p. 9

1

).

La dejunul care a avut loc la Castelul Peleş, Majestatea Sa Regele Carol a

pomenit de „consolidarea ordinii existente”. Răspunzând, Majestatea Sa Regele Boris

a vorbit de o „politică de înţelegere şi de încredere servind interesele vitale ale

popoarelor noastre”. (Raportul Legaţiei de la Sofia, din 9 februarie 1934, pag. 11 şi 13

1

).

În cursul acestei vizite regale, s-au discutat două categorii de chestiuni: unele,

speciale, tinzând la o înţelegere româno-bulgară, şi altele, mai generale, tinzând la

realizarea definitivă a unei destinderi balcanice.

În chestiunile bilaterale, „miniştrii au căzut de acord să supună examenului

Consiliului de Miniştri, pentru hotărâre grabnică, chestiunile pendinte între cele două

ţări, pentru ca un acord satisfăcător pentru cele două părţi să poată fi încheiat,

îndeosebi chestiunile referitoare la reclamaţiile reciproce privind aplicarea legilor

pentru reforma agrară şi plata de pensiuni”.
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„În ceea ce priveşte chestiunea şcolilor şi bisericilor, cele două guverne şi-au

dat mutual act despre măsurile ce consideră să ia fiecare, sub condiţia de reciprocitate,

cu privire la minorităţile lor interesate. Cele două guverne s-au declarat satisfăcute de

schimbul lor de vederi”. (Raportul Legaţiei de la Sofia, din 9 februarie 1937, p. 15

1

).

În fine, domnul Muşanov a spus domnului Titulescu: „Bulgaria are totuşi

ferma voinţă de a continua politica sa de amiciţie şi de înţelegere cu toate statele

balcanice şi Guvernul bulgar propune celui român încheierea unui pact de neagresiune

româno-bulgar, care va garanta României contra oricărei agresiuni din partea

Bulgariei, frontiera româno-bulgară respectivă fiind considerată ca inviolabilă, în

aşteptarea revizuirii pacifice prevăzută de Tratatele de pace.”

În chestiunile principale, care să ducă la consolidarea păcii în Balcani, cei doi

vecini n-au căzut de acord. Bulgaria nu a putut renunţa la credinţa ei revizionistă,

care continuă să fie mai mult o chestiune de amor propriu, sau la acel „minimum de

drepturi decurgând din tratatele existente”, şi a refuzat semnarea pactului. Domnul

Muşanov a declarat că ţara sa nu are în contra nimănui intenţii agresive şi că „este gata

să îmbrace această declaraţie în forma diplomatică respectivă”. (Raportul Legaţiei

de la Sofia, din 9 februarie 1934, p. 17

1

). Domnia sa s-a arătat partizanul unor

înţelegeri bilaterale, cu alte cuvinte al unei „acţiuni progresive de apropiere,

începându-se cu chestiunile cele mai uşor de rezolvat”.

„Noi ne deosebim de oamenii de stat români – a declarat primul ministru

bulgar – asupra caracterului convenţiilor ce ar putea să ne ducă mai sigur spre această

ţintă”.

La întoarcerea în Sofia, domnul Muşanov, fiind întrebat, în gară, ce este cu

textul pactului, ar fi răspuns: „Domnul Titulescu n-a vrut să mi-l arate, dacă nu mă

angajez să-l semnez”. (Raportul Legaţiei din Sofia, din 9 februarie 1934, pag. 23

1

).

Mai târziu, domnul Titulescu a desminţit categoric această afirmaţie, răspun -

zând, prin ministrul nostru la Sofia, următoarele: „Domnul Muşanov a refuzat a intra

în orice negocieri care ar avea ca bază renunţarea la revizuirea frontierelor. Este

dreptul lui. Dar nu este dreptul guvernului, când s-a procedat cu atâta curtenie faţă de

Bulgaria, să spună că a fost prevenită numai în ianuarie 1934 şi în mod jignitor. În ce

a putut consta jignirea? Domnul Muşanov mi-a cerut textul Pactului balcanic. În toată

sinceritatea i-am spus că nu-l am, dar că dacă acceptă garanţia securităţii frontierelor

şi menţinerea ordinii teritoriale actuale, îi las domniei sale sarcina de a face textul.

Domnia sa a refuzat. În consecinţă, am semnat fără Bulgaria”. (Telegrama cifrată din

Londra, nr. 76 din 1 aprilie 1936

1

).

În ziarul „Zname”, semi-oficiosul domnului Muşanov, cu data de 30 ianuarie

1937, erau explicate pe larg motivele care împiedică Bulgaria să adere la un pact de

garanţie teritorială. 

În teza juridică bulgară, un asemenea pact ar fi contrariu: articolului 19 din

Pactul Societăţii Naţiunilor şi chiar unor dispoziţii din Tratatul de la Neuilly.
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Însă Bulgaria a susţinut, mai târziu, că propunerea care i s-a făcut a fost

profund jignitoare. Presa s-a exprimat cam în termenii următori: a propune unui stat

învins, după paisprezece ani de la încheierea păcii atât de nedrepte, să recunoască de

bunăvoie aceste nedreptăţi, ar însemna a-i propune o sinucidere. 

În această situaţie se încheie Pactul Înţelegerii Balcanice. Bulgaria s-a văzut

strânsă în mijlocul unui bloc de state care se angajau să reacţioneze la orice agresiune

şi la orice acţiune primejduind actuala ordine balcanică.

Considerând că pactul e îndreptat împotriva ei, după ce ea a declarat solemn

că nu are gânduri agresive, Bulgaria a căutat sprijin în afara Peninsulei. Se pare totuşi

că, încă din acea epocă, ea a găsit puncte de reazăm în Iugoslavia, care ar fi privit mai

conciliant teza bulgară pentru o „acţiune progresivă, începând cu ce e mai uşor de

rezolvat”.

După o relatare a Marelui Stat Major, din 17 octombrie 1934: „din sursă

demnă de toată încrederea”, ar fi existat tratative secrete bulgaro-iugoslave în vederea

unei cooperări contra Greciei. Domnul ministru Bilciurescu nu a dat însă crezare

acestor ştiri. 

Ideea unei aderări a Bulgariei la Pactul Balcanic a fost aşadar respinsă multă

vreme de cercurile bulgare şi ca o imposibilitate politică, şi ca o chestiune care ar

aduce atingere amorului propriu naţional. În acest moment se realiza tot mai strâns

apropierea bulgaro-italiană.

Interesele puterilor extra-balcanice în Balcani încep să se reafirme. 

„Dintr-o sursă demnă de încredere, domnul Politis ar fi auzit că Iugoslavia ar

avea intenţia să pună la încercare Italia, cerându-i să uzeze de influenţa ei pentru a

decide Bulgaria să intre în Pactul Balcanic”. (Raportul Legaţiei de la Tirana, din 

27 ianuarie 1935

1

).

Dacă Roma avea serioase motive de a nu primi favorabil aderarea Bulgariei,

interesul nediscutabil al Franţei era de a lărgi cât mai curând blocul ţărilor amice şi

de a umple spărturile din nefericire rămase în acest bloc. De aceea cercurile franceze

ridică chestiunea prin presă, adoptând o atitudine extrem de conciliantă faţă de teza

bulgară.

Astfel, în editorialul din 11 februarie 1935, ziarul „Le Temps” publică, între

altele, următoarele: „... rezervele bulgare ar putea fi liniştite printr-o formulă, ce ar

putea să menajeze amorul propriu al bulgarilor, ... nu se poate admite ca Bulgaria să

rămână izolată în Balcani ... şi pentru ea este de un interes vital de a face parte dintr-o

comunitate care i-ar da cele mai mari garanţii de siguranţă şi dezvoltare economică”.

Finanţele şi economia bulgare încep să treacă, în cursul anului 1935, printr-o

criză extrem de gravă. Această situaţie a contribuit mult ca să se deseneze la Sofia un

curent ostil politicii de intransigenţă de până atunci. Mai ales bătrânul om de stat

Maghiarov susţinea că este momentul de a ieşi dintr-o primejdioasă izolare, şi

economică, şi politică.

Se susţinea din ce în ce mai mult că politica de până atunci a devenit

falimentară. Presa bulgară a primit cu mult interes sugestiile Franţei. Momentul era



favorabil aderării Bulgariei, care dorea, pentru Înţelegerea Balcanică, o nouă formulă

de bază. Se lucra, în acelaşi timp, la o apropiere franco-italiană.

Criza şi izolarea economică devin din ce în ce mai acute. Cercurile care privesc

cu mulţumire aderarea Bulgariei la Pact devin din ce în ce mai numeroase. (Raportul

Consulatului Rusciuk, din 16 mai 1935

1

).

În septembrie 1935, primul ministru, domnul Kiosseivanov, face o vizită la

Geneva, cu scopul de a găsi o formulă care să dea Bulgariei legături mai strânse cu

Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică, pentru ameliorarea situaţiei ei economice.

De câtva timp, „Guvernul bulgar îşi îndreptase privirile pline de speranţă constantă

către Societatea Naţiunilor. Tot de la Societatea Naţiunilor aştepta acest stat soluţia

crizei de care suferea”.

Domnul Pavloff, ministrul Bulgariei la Ankara, declară că „descoperirea unei

formule care să faciliteze aderarea la Pact a Bulgariei incumbă în mod natural statelor

care au aderat deja la Pact”. 

Ideea unei aderări se pare, însă, că între timp fusese părăsită. Legaţia noastră

din Sofia avea impresia că se desenau în Balcani două grupări: „una formată de

Bulgaria şi Iugoslavia, cu tendinţă de expansiune teritorială, şi alta formată din

România, Grecia şi Turcia”. (Raportul Legaţiei de la Sofia, din septembrie 1935

1

).

În februarie 1936, cu ocazia vizitei Majestăţii Sale Regele Boris la Paris,

chestiunea redevine actuală.

Suveranul bulgar a avut o convorbire de o oră cu domnul Lebrun, în cursul

căreia s-a discutat ieşirea Bulgariei din izolarea de până atunci.

Spiritul în care au decurs aceste tratative nu a mai fost privit cu acelaşi interes

de poporul bulgar, ca în anul precedent. Numai domnul Maghiarov a avut, cu această

ocazie, după expresia cercurilor politice, „o dureroasă părere separată”. 

„Va intra oare Bulgaria în Înţelegerea Balcanică – se întreabă domnul

Maghiarov – sau va continua a sta izolată, lipsită de acea siguranţă de fiecare zi, atât

de necesară în timpul de azi, atât popoarelor mici, cât şi celor mari?”.

Domnul Muşanov pare însă a fi fost în asentimentul întregii naţiuni, declarând

că: „Bulgaria este atrasă în Pactul Balcanic pentru a fi pusă în situaţia de a renunţa

cu desăvârşire la visul poporului ei”.

În această stare de spirit, s-a născut în sânul politicienilor bulgari o

nemulţumire cu tendinţe de revoltă (V. Nota informativă a Siguranţei Generale, din

17 februarie 1936

1

).

La 22 februarie 1936, ieşind de la audienţa la regele Boris, domnul

Kiosseivanov a afirmat că nu are intenţia să accepte Pactul Balcanic şi nu mai are

nevoie să repete motivele. (V. Raportul Legaţiei de la Sofia, din 25 februarie 1936

1

). 

Pe de altă parte, Legaţia din Sofia ne informează, la 7 martie 1936, că regele

Boris ar fi dat Guvernului german asigurări că Bulgaria nu va adera la Pactul Balcanic,

care este o grupare de orientare franceză. 

1
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De altfel, în noiembrie 1936, domnul Stojadinović a declarat, în gara Sofia,

că „deşi a constatat o ameliorare a relaţiilor dintre Bulgaria şi vecinii săi şi crede că

domnul Kiosseivanov doreşte sincer relaţii amicale, totuşi nu poate întrezări o dorinţă

a bulgarilor de a adera la Pactul de la Atena, şi că n-ar trebui să ne facem iluzii”. 

Criza economică se datora în mare parte izolării Bulgariei de vecinii ei.

Comerţul bulgar pierduse mai toate pieţele dinainte şi această stare era agravată de

izolarea politică. S-a ivit atunci o nouă teză, de a separa domeniul politic de cel

economic şi de a ajunge deocamdată la o apropiere economică.

Când domnul Hodža a fost primit, la Paris, în audienţă, de Majestatea Sa Regele

Carol II, în prezenţa domnului Titulescu, ministrul nostru de Afaceri Străine, avea unele

îndoieli privitoare la o colaborare politică, însă era de acord în ceea ce priveşte colaborarea

economică cu Bulgaria. (Telegrama cifrată a Legaţiei de la Praga, din 17 ianuarie 1937

1

).

Intrarea Bulgariei în Consiliul economic al Înţelegerii Balcanice ar fi fost

poate un pas spre aderarea la Pact. Cercurile bulgare continuau însă să prefere

sistemul convenţiilor bilaterale.

Se pare că teza bulgară a înţelegerilor bilaterale a triumfat, prin recentul pact

bulgaro-iugoslav. Bulgaria pare a fi izbutit astfel să iasă din izolare. Polonia vede cu

bucurie fructele acestei noi politici, care tind la realizarea unei zone izolatorii, de la

Baltică la Marea Egee şi la Mediterana (V. Raportul Legaţiei de la Sofia, din 17

ianuarie 1937

2

).

Italia priveşte cu interes aceste noi perspective. Cehoslovacia, prin glasul

domnului Hodža, ne face propunerea concretă a accepta ca Bulgaria să fie cel puţin

înglobată în sistemul economic al Micii Înţelegeri şi crede că pactul recent nu va da

rezultat până nu se va realiza şi o apropiere româno-bulgară. (Telegrama cifrată a

Legaţiei de la Praga, din 17 ianuarie 1937

3

). Turcia este de acord cu această politică. 

Problema este, desigur, dacă Pactul bulgaro-iugoslav va înlesni sau va

împiedica aderarea Bulgariei la Blocul Balcanic?

În decembrie 1936, domnul Stojadinović a explicat ministrului nostru la Sofia

că pactul bilateral a fost dictat de necesităţi imperioase de destindere şi „ar pregăti

intrarea definitivă a Bulgariei în Înţelegerea Balcanică”. 

Tot în acelaşi timp, domnul Tevfik Rüştü Aras considera acest eveniment ca

o primă etapă a apropierii Bulgariei de Înţelegerea Balcanică.

În discursul ţinut în Parlamentul iugoslav, la 4 februarie 1937, domnul

Stojadinović nu mai afirmă că s-a pregătit aderarea Bulgariei la Pact, ci se mulţumeşte

să spună: „cred că am completat în chip fericit Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică”. 

Un Pact de neagresiune bilateral poate fi o completare a Pactului de la Atena –

după cum arăta şi domnul Titulescu în telegrama circulară adresată tuturor legaţiilor,

din 6 februarie 1934 – dacă se acordă cu tratatele deja existente.

Există însă teama ca nu cumva, prin jocul pactelor bilaterale, vecinul nostru

de la sud să dorească realizarea, pe rând, a tuturor revendicărilor sale.

În realitate, sunt două sisteme faţă în faţă: sistemul Pactului Balcanic, cu

structura şi cu mobilurile lui politice, şi sistemul pactelor bilaterale, preconizat de

Bulgaria. De altfel, în convorbirea din noiembrie 1936, însuşi domnul Tevfik Rüştü
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Aras a arătat ministrului nostru la Ankara că: „revendicările Bulgariei contra Greciei

nu urmăresc decât ieşirea la Marea Egee, spre a putea primi concursurile străine, cu

ajutorul cărora să se îndrepte în contra Turciei orientale, Macedoniei sau Dobrogei.”

Pe drept sau pe nedrept, statul vecin nu se mai simte izolat. Şi numai

sentimentul izolării l-ar fi determinat să adere la Pactul Balcanic.

Apropierea economică, ducând chiar până la o uniune vamală balcanică,

participarea Bulgariei la o altă formaţie balcanică sau la blocul economic al Micii

Înţelegeri sunt chestiuni care ar putea deveni actuale, dacă ar fi favorizate de împrejurări.

Însă chestiunea aderării Bulgariei la Pactul de la Atena, menţinându-se actuala

situaţie politică, este o chestiune care apare astăzi şi mai puţin probabilă decât până acum.

4 februarie 1937

ss Timiraş

[Note marginale:]

4.II.1937; Domnul Timiraş. 

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 25 (Relaţii cu Bulgaria, 1931 – 31 iulie
1938), f. 140 – 153
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 302, din 4 februarie 1937, ora 15.30

Înreg. la nr. 6 941, din 5 februarie 1937

Praga

Krofta mi-a declarat că atât preşedintele Beneš, cât şi dânsul sunt destul de

mulţumiţi cu discursul cancelarului Hitler, pe care îl consideră ca un semn de

destindere. Franţa şi Anglia nu ar fi aşa mulţumite, deoarece aceste puteri se aşteptau

la propuneri concrete şi la un răspuns al Germaniei în chestiunile puse.

1) Cu privire la declaraţia lui Hitler, că timpul aşa-numitelor surprize a trecut,

Krofta crede că ea trebuie interpretată în sensul că Germania nu are intenţia a ataca

Cehoslovacia. Până acum, violarea clauzelor tratatelor de pace, considerate de Hitler

ca fiind în contradicţie cu onoarea poporului german, a avut loc pe teritoriul german.

Ea nu putea duce deci la un conflict armat, asta s-ar putea spune chiar de ocuparea

zonei demilitarizate, deşi atunci a existat până la un oarecare punct un pericol de

război. O agresiune contra Cehoslovaciei sau Austriei ar duce la un război european.

2) În ceea ce priveşte omisiunea Cehoslovaciei şi a României în discursul lui

Hitler, Krofta crede că această omisiune trebuie considerată ca o concesie făcută

Ungariei. Hitler ar fi voit astfel să lase a se înţelege că revizuirea în favoarea Ungariei

ar putea avea loc pe socoteala Cehoslovaciei şi a României, iar nu pe aceea a

Iugoslaviei. Hitler ar fi voit să şteargă astfel reaua impresie produsă la Budapesta prin

articolele domnului Rosenberg contra revizionismului maghiar. Hitler a lăsat a se

înţelege că menţine propunerile sale de a încheia un pact de neagresiune cu vecinii de

la răsărit. Guvernul cehoslovac a sondat, prin ministrul său la Berlin, dacă această
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propunere a fost adresată şi Cehoslovaciei. Răspunsul afirmativ. Cehoslovacia n-a

putut face însă propuneri Germaniei în acest sens, deoarece a trebuit să ţină seama de

tratatele sale cu Franţa şi Rusia.

3) Guvernul cehoslovac a sondat de asemenea la Berlin dacă guvernul german

înţelege a respecta tratatul de arbitraj semnat în 1925, paralel cu Pactul de la Locarno.

Guvernul german a declarat că va respecta acest tratat de arbitraj. După părerea

domnului Krofta, aceasta ar echivala aproape unui pact de neagresiune, deoarece toate

diferendele ar urma să fie rezolvate pe cale paşnică.

4) Hitler a declarat, de asemenea, că Germania nu va încheia niciodată un

tratat cu Rusia şi că nu va accepta niciodată un ajutor din partea Rusiei. Guvernul

cehoslovac s-a informat la Berlin dacă Germania ar face pendintă participarea sa la

un regulament general de renunţare a Cehoslovaciei şi a Franţei la pactele lor de

asistenţă mutuală cu Rusia. Răspunsul a fost negativ.

5) Declaraţia lui Hitler, că Germania nu va încheia niciodată tratate pe care

nu le poate respecta, este interpretată de domnul Krofta în sensul că Germania va

respecta în viitor tratatele pe care le va încheia, inclusiv un eventual pact de

neagresiune cu Cehoslovacia.

6) Krofta e satisfăcut că Hitler a vorbit în mod general de minorităţi, fără a fi

atins cererile speciale faţă de Cehoslovacia. Guvernul cehoslovac pare a se fi temut

de formularea unor astfel de cereri.

7) Cu privire la declaraţiile făcute corespondentului ziarului Morning Post de

către preşedintele Consiliului de Miniştri, domnul Krofta mi-a spus că, după părerea

sa, optimismul domnului Hodža merge prea departe.

8) În conversaţia noastră am cules impresia că guvernul cehoslovac doreşte

a ajunge la o înţelegere cu Germania şi că nu aşteaptă decât un gest din partea

germană în acest sens. Astfel s-ar explica şi iniţiativa luată de curând de domnul

Hodža în chestiunea rezolvării problemei minorităţilor.

Aurelian

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia, vol. 5 (1937 – 1940), f. 47 – 49
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 303, din 4 februarie 1937, ora 18.45

Înreg. la nr. 6 939, din 5 februarie 1937

Praga

Krofta mi-a comunicat o telegramă a ministrului Cehoslovaciei la Budapesta,

care relatează o convorbire a ministrului nostru cu Kánya, relativă la un eventual pact

de neagresiune între Ungaria şi puterile Micii Înţelegeri. Din proprie iniţiativă,

reprezentantul Cehoslovaciei întrebase deja pe Kánya ce gândeşte despre încheierea

unui asemenea pact. Kánya nu pare ostil unei astfel de idei şi a informat guvernul

italian despre convorbirea sa cu ministrul Cehoslovaciei. Ministrul Italiei la Praga s-a



exprimat, de asemenea, în mod favorabil faţă de domnul Krofta, cu privire la

încheierea unui astfel de pact de neagresiune. În fine, ministrul Cehoslovaciei la

Washington a fost, de asemenea, informat de ambasadorul Italiei asupra convorbirii

care a avut loc la Budapesta. Krofta s-a arătat foarte satisfăcut că sugestia ministrului

său la Budapesta a putut da astfel de ... (lipsă în text) şi mi-a spus ce bine ar fi dacă

s-ar putea ajunge la o înţelegere cu Ungaria pe această bază. 

Krofta mi-a arătat, de asemenea, cât de folositor ar fi pentru Mica Înţelegere

a realiza un acord asupra înarmării Ungariei. Dacă aceasta s-ar înarma denunţând

unilateral clauzele Tratatului de la Trianon, aceasta ar însemna capitularea noastră.

Dacă puterile Micii Înţelegeri ar mobiliza, aceasta ar putea duce la război.

Kánya ar fi spus, de asemenea, domnului Bossy, că Cehoslovacia tratează

bine minorităţile, Iugoslavia mai puţin bine, iar România foarte rău. Aceasta este,

desigur, a adăugat Krofta, chestiunea Transilvaniei. 

Aurelian

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regele, Preşedintele Consiliului; Direcţia Politică, 5 februarie 1937.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937), vol. 12, f. 94 – 95
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 352, din 5 februarie 1937, ora 20.15

Înreg. la nr. 7 103, din 6 februarie 1937

Belgrad

Domnul Stojadinović a făcut ieri o expunere a politicii externe a Iugoslaviei,

înaintea comisiei bugetare. Expediez azi, urgent, textul integral.

Vorbind de prezenţa Iugoslaviei în Mica Înţelegere, preşedintele Consiliului de

Miniştri precizează încă o dată caracterul internaţional exclusiv pacifist al acestui

organism, care garantează status-quo-ul teritorial iugoslav la nord; această declaraţie poate

fi considerată ca răspuns la ultimul demers francez. Insistă, de asemenea, asupra

caracterului pacifist al Înţelegerii Balcanice, şi dă explicaţii ample asupra Pactului

iugoslavo-bulgar, arătând că, în locul reţelei de sârmă ghimpată existente azi, se instalează

angajamentul iugoslavo-bulgar, care va păstra această frontieră amicală. Mai departe,

domnul Stojadinović acceptă în termeni cordiali mâna întinsă de Mussolini prin discursul

de la Milano şi declară că, prin acordul mediteraneean anglo-italian, frontierele Iugoslaviei

pe Marea Adriatică sunt garantate mulţumitor de două Mari Puteri. În discursul domnului

Stojadinović nu se găseşte decât o vagă aluzie la „bunele raporturi” cu Franţa. Domnia sa

declară, în schimb, că nu este nici germanofil, nici francofil, ci numai iugoslavofil.

Defineşte rolul Iugoslaviei, care trebuie să aibă un loc de frunte în politica balcanică şi

centrală a Europei, bazată pe armata sa puternică, de un milion şi jumătate de soldaţi,
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consideraţi ca fiind cei mai buni din Europa, care însă nu pot fi o jucărie în mâinile străine,

rămânând ca guvernul iugoslav să determine momentul unei intervenţii oportune.

Cădere

[Note marginale:]

Majestăţii Sale Regele; Domnului preşedintele al Consiliului; Dir. Politică; 6 februarie

1937; văzut 6 II 1937; Secţia Balcanică a lua cunoştinţă; descifrat de Cristescu.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 21 – 22
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 207, din 5 februarie 1937, ora 21.20

Înreg. la nr. 7 102, din 6 februarie 1937

Ankara

Am văzut ieri seară pe secretarul general Numan Menemencioğlu, care mi-a

spus că, din puţinele ştiri pe care le are până în prezent despre întâlnirea contele

Ciano–Tefvik Rüştü Aras, nu poate decât să fie satisfăcut de rezultatele acestei vizite.

Pe cale particulară, aflu, totuşi, că chestiunea aderării Italiei la Convenţia de

la Montreux nu este încă definitiv tranşată. 

Pe de altă parte, am fost informat, dintr-un izvor demn de încredere, că, acum

vreo trei zile, ambasadorul Germaniei a făcut cunoscut guvernului turc, drept răspuns

la circulara ce acesta din urmă a trimis cancelariilor la 11 noiembrie 1936, spre a le

comunica intrarea definitivă în vigoare a Convenţiei de la Montreux la 9 noiembrie

1936, că Germania face cunoscut, de pe acum, chiar fără a fi aderat la zisa convenţie,

că îşi păstrează dreptul de a-şi exprima rezervele ei asupra acestei convenţii, la

momentul ce-l va crede oportun. 

La început s-a crezut că acest demers, având loc în preajma întâlnirii de la

Milano, era făcut în înţelegere cu Italia, spre a sluji drept presiune asupra Turciei. Se

pare însă că a fost făcut din propria iniţiativă germană şi în scopul de a preveni Turcia,

de pe acum, în vederea dreptului ce-l are orice ţară care a aderat la convenţie de a cere,

din 5 în 5 ani, revizuirea acesteia.

Germania speră că conjunctura politică va putea fi de aşa natură că, prin

autoritatea ei politică şi armată, să aibă un cuvânt de spus la momentul oportun, chiar

dacă n-ar fi aderat la Convenţie, în special în privinţa situaţiei favorizate a URSS, 

a cărei flotă poate trece din Marea Neagră în Marea Mediterană şi vice-versa.

Télémaque

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele; Domnului preşedinte al Consiliului; Dir. Politică; 6 februarie

1937; văzut 6 februarie 1937; descifrat de M. Popescul.

AMAE, Fond 71 Turcia (1935 – 1943), vol. 55, f. 106 – 107
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NEGOCIERILE PACTULUI BULGARO-IUGOSLAV

6 februarie 1937 

[Bucureşti]

Negocierile care au dus la semnarea Pactului bulgaro-iugoslav s-au desfăşurat

pentru Iugoslavia pe două planuri diferite; pe de o parte cu Bulgaria, pentru stabilirea

modalităţilor, pe de altă parte cu aliaţii din Înţelegerea Balcanică şi Mica Înţelegere,

pentru a obţine consimţământul lor. 

1. În ceea ce priveşte prima ordine de idei, trebuie insistat mai puţin. Se ştie

că, între Bulgaria şi Iugoslavia, chestiunea Macedoniei părea să le separe în mod

ireductibil. Semnarea, la 1921, a tratatului româno-sârb de alianţă defensivă, părea a

separa şi mai mult cele două ţări. Fricţiuni mai mult sau mai puţin importante

contribuiau, de altfel, la menţinerea animozităţii. 

Totuşi, cu începere din 1931, apar semnele unei destinderi, care, în preajma

lui 1933, par a conduce chiar până la o apropiere foarte intimă. În cursul acestui an

se vorbeşte chiar de posibilitatea unei uniri bulgaro-iugoslave.

Această tendinţă fu brusc întreruptă prin semnarea, la 9 februarie 1934, 

a Pactului Înţelegerii Balcanice. Deja în cursul negocierilor care au dus la semnarea

acestui acord, au avut loc concomitent negocieri între Bulgaria şi statele balcanice.

Bulgaria propusese semnarea de pacte de neagresiune bilaterale şi, în cursul

vizitei regelui Boris la Belgrad, în decembrie 1933, se ajunsese aproape la un acord.

Până la sfârşit, în urma refuzului Bulgariei de a accepta o solidaritate între diversele

acorduri, statele balcanice preferă să facă Înţelegerea Balcanică fără participarea

Bulgariei. 

Apropierea bulgaro-iugoslavă, întreruptă în urma semnării Pactului de la

Atena, reîncepe în cursul anului 1936. În februarie din acel an, cu ocazia întoarcerii

dintr-o lungă călătorie în Europa, regele Boris se opri pentru trei zile la Belgrad. 

Trebuie semnalat că, în luna septembrie, înalţi prelaţi bulgari fac o vizită în

Iugoslavia, vizită care de altfel fusese proiectată de foarte multă vreme şi încontinuu

amânată. 

În fine, domnul Stojadinović, ducându-se la Ankara în vizită oficială, se

opreşte la întoarcere în Bulgaria, cu care ocazie, fără îndoială, că au loc importante

negocieri. 

2. După cum am văzut mai sus, Iugoslavia era obligată să ducă o serie de

negocieri şi pe alt plan. Atât Pactul Micii Înţelegeri, cât şi al Înţelegerii Balcanice,

prevăd obligaţia de a obţine consimţământul celorlalţi semnatari, pentru încheierea

unui Tratat.

Este probabil ca prima negociere în acest sens să fi fost dusă cu Turcia, la

sfârşitul lui octombrie 1936, cu ocazia vizitei la Ankara a primului ministru şi ministru

de Afaceri Străine iugoslav, domnul Stojadinović. În conversaţiile avute cu ministrul

nostru din Ankara, domnul Rüştü Aras declara că chestiunea unui Pact bulgaro-

iugoslav trebuia rezervată dezbaterilor Consiliului Permanent şi că Bulgaria nu trebuie

să-şi închipuie că va disocia Înţelegerea Balcanică.
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La 5 decembrie, domnul Kassidolatz, ministrul Iugoslaviei la Bucureşti, a

comunicat domnului ministru Victor Antonescu că guvernul bulgar ar fi propus

domnului Stojadinović un Pact de Amiciţie identic cu cel încheiat cu Turcia la

18 octombrie 1925. Guvernul iugoslav dorea ca înainte de a-şi da răspunsul să

cunoască punctul de vedere al guvernului român. Acelaşi demers a fost făcut simultan

la Ankara, Atena şi Praga.

Domnul ministru Antonescu a răspuns că nu ne putem da consimţământul,

căci un astfel de tratat încheiat în mod izolat ar însemna destrămarea Înţelegerii

Balcanice. În orice caz, chestiunea trebuia să fie examinată de Consiliul Permanent.

În acelaşi timp, guvernul grec dădea un răspuns asemănător.

Guvernul din Praga îşi dădea şi el consimţământul de principiu, fără ca, după

cât se pare, să comunice aceasta la Bucureşti. Domnul Aurelian, ministrul nostru la

Praga, în urma instrucţiunilor primite, întrebă pe domnul Krofta, ministrul Afacerilor

Străine cehoslovac, în această privinţă, şi primi răspunsul că Cehoslovacia declarase

că nu are obiecţii de făcut, dar că trebuia cunoscut şi punctul de vedere român. 

Cu ocazie trecerii prin Sofia a ministrului de Afaceri Străine turc, domnul

Kiosseivanov, primul ministru al Bulgariei, declara însărcinatului nostru cu Afaceri

la Sofia, domnul Zaborovschi, că ar fi fost întrebat de către domnul Stojadinović dacă

mai menţine vechea propunere bulgară de a încheia pacte de amiciţie cu toţi vecinii.

Deşi este dispus a încheia simultan cu toţi vecinii, domnul Kiosseivanov va trebui să

le încheie succesiv, după soluţionarea chestiunilor pendinte între Bulgaria şi celelalte

state vecine.

Cu aceasta se încheie prima fază a negocierilor. Cehoslovacia şi Turcia par a-şi

fi dat consimţământul necondiţionat, pe câtă vreme România şi Grecia s-au arătat

puţin favorabile unui pact cu Bulgaria, care n-ar fi trebuit admis decât dacă pacte

analoge ar fi semnate cu toţi membrii Înţelegerii Balcanice.

Între timp, atitudinea Turciei pare a evolua. De unde la început era cel puţin

în aparenţă numai binevoitoare faţă de semnarea unui pact bugaro-iugoslav, de acum

înainte începe o acţiune pentru acceptarea lui. Domnul Rüştü Aras se duce la Atena,

pentru a convinge guvernul grec.

În acelaşi timp, domnul Stojadinović vine în România, să discute această

chestiune cu ocazia vânătorii ce are loc la Reşiţa. La 29 decembrie 1936, domnul

ministru Victor Antonescu telegrafiază Legaţiei noastre de la Atena următoarele: „Am

ajuns la înţelegere cu domnul Stojadinović, privitor la pactul de amiciţie bulgaro-

iugoslav. Domnul preşedinte al Consiliului Iugoslav va adresa guvernelor Înţelegerii

Balcanice o notă, prin care va declara că noul pact nu va aduce nicio atingere

solidităţii obligaţiilor Pactului Balcanic.”

„Consiliul Înţelegerii Balcanice va lua act de această declaraţie”.

Exact în acelaşi moment, după laborioase negocieri, guvernul grec îşi dă

consimţământul, stabilind totodată, după sugestiile domnului Rüştü Aras, textul

scrisorii ce avea să fie adresată celor trei guverne.

Între timp, ministrul Iugoslaviei din Atena primeşte de la guvernul său o ştire,

conform căreia România şi-ar fi dat consimţământul său necondiţionat şi cere acum

acelaşi lucru guvernului grec, rămânând ca domnul Stojadinović să facă ulterior

numai o declaraţie verbală. În urma stăruinţelor ministrului de Afaceri Străine turc,
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care încă nu părăsise Atena, Grecia îşi dă consimţământul, pentru a nu da impresia

unui dezacord în sânul Înţelegerii Balcanice. Domnul Metaxas ia totuşi act că domnul

Stojadinović urmează să facă o declaraţie, cum că nu se va aduce nicio atingere

Înţelegerii Balcanice.

Situaţia, aşadar, este următoarea: Turcia acceptă şi sprijină Tratatul bulgaro-

iugoslav, Grecia acceptă acest Tratat cu condiţia că guvernul iugoslav va declara

verbal că atât Pactul Balcanic, cât şi hotărârile ulterioare nu se găsesc întru nimic

slăbite, iar România n-a consimţit decât cu condiţia ca guvernul iugoslav să adreseze

guvernelor balcanice o notă, prin care va declara că nu se aduce nicio atingere

obligaţiilor.

Guvernul iugoslav, considerând că a obţinut consimţământul aliaţilor săi –

consimţământ care, după cum am văzut, nu fusese dat fără condiţii de România şi

Grecia – invită pe domnul Kiosseivanov la Belgrad şi, în ziua de 24 februarie 1937,

procedează cu mare solemnitate la semnarea Pactului. Chiar de a doua zi se efectuează

schimbul de ratificări, cu o grabă foarte rar întâlnită în astfel de împrejurări.

Acest procedeu prezintă însă avantajul de a înlătura pentru Iugoslavia situaţia

de a i se cere amânarea ratificării până când, fie ea, fie Bulgaria ar fi făcut anumite

concesii aliaţilor săi. Trebuie observat că, la rândul său, întârzierea ar fi putut permite

Bulgariei să amâne ratificarea şi poate chiar să renunţe definitiv la Pact.

Graba depusă de Bulgaria apare foarte explicabilă, deoarece probabil se temea

ca Iugoslavia să nu fie silită a renunţa la Tratatul său cu Bulgaria, tratat care probabil

îi apare foarte avantajos. Pentru Iugoslavia, desigur că Pactul prezintă considerabile

avantaje, de unde necesitatea de a nu da timp Bulgariei să se răzgândească.

6 februarie 1937

Mateescu

AMAE, Fond 71 Bulgaria (1937), vol. 63, f. 300 – 304
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, CĂTRE

MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 3 590, din 6 februarie 1937, ora 01.45

Înreg. la nr. 7 100, din 6 februarie 1937

Belgrad

Am fost invitat de Rüştü Aras, care mi-a comunicat, în linii generale,

conversaţia sa cu Ciano.

Italia se declară categoric pentru status-quo-ul teritorial în Balcani,

recunoscând astfel indirect Înţelegerea Balcanică.

În Mediterana Orientală, situaţia se stabilizează prin recunoaşterea poziţiilor

existente, Italia urmând a adera la Convenţia de la Montreux.

Relaţiile Italiei cu Iugoslavia vor fi ameliorate; faţă de România, Roma are o

atitudine amicală.

Ciano va întoarce vizita lui R. Aras, în primăvara aceasta.



Nicio concesie din partea Turciei, în ceea ce priveşte relaţiile sale cu Sovietele.

Alte detalii voi da Excelenţei Voastre verbal, când vin la Bucureşti.

Cădere

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 6 (General, martie 1936 – 1938), f. 154
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 315, din 6 februarie 1937, ora 16.05

Înreg. la nr. 7 178, din 6 februarie 1937

Praga

M-am întreţinut cu preşedintele Beneš, joi, la dineul dat în onoarea Şefilor de

Misiune, şi aseară, la Club, unde am fost invitatul său şi al domnei Beneš, la supeu.

Domnia sa mi-a spus cât găseşte de absurdă campania îndreptată împotriva domnului

Šeba şi cât este de regretabil că legaţia unei puteri străine s-a pretat la astfel de intrigi.

Domnul Beneš a fost informat telegrafic din Bucureşti că Excelenţa Voastră va

răspunde interpelării privitor la domnul Šeba.

1

Dintr-o convorbire cu şeful presei am înţeles că domnul Beneš a făcut aluzie

la ataşatul de presă al Legaţiei Poloniei la Bucureşti. 

Vorbind despre pactul iugoslavo-bulgar, domnul Beneš mi-a declarat că în

materie de chestiuni balcanice a adoptat principiul următor: ori de câte ori România şi

Iugoslavia vor fi de acord asupra unei chestiuni balcanice, Cehoslovacia va da, de

asemenea, aprobarea sa. Domnul Beneš a insistat că, pentru ca Cehoslovacia să dea

această aprobare, este necesar ca ambele puteri, România şi Iugoslavia, să fie de acord,

iar nu numai una din ele. Domnul Beneš mi-a confirmat ştirile rele sosite de la Belgrad,

cu privire la încheierea unui pact de asistenţă mutuală între puterile Micii Înţelegeri.

Domnia sa consideră această atitudine a Iugoslaviei ca o mare eroare, având

în vedere lipsa de stabilitate în politica italiană. Omiterea României şi Cehoslovaciei

în discursul cancelarului Hitler trebuie interpretată, după domnul Beneš, în sensul că

Hitler urmăreşte distrugerea Micii Înţelegeri şi caută a face intrigi printre membrii ei,

făcând o deosebire între Iugoslavia, de o parte, şi România şi Cehoslovacia, de cealaltă.

Aurelian

AMAE, Fond 71 Bulgaria (1937), vol. 63, f. 147 – 148
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1

Este vorba de volumul publicat de ministrul cehoslovac la Bucureşti, Jan Šeba, în februarie 1936 la

Praga şi prefaţat de ministrul de externe Krofta, intitulat „Rusia şi Mica Înţelegere în politica mondială”.

Apariţia a  publicat un scandal diplomatic major. Favorabilă unei alinieri Praga–Bucureşti–Moscova, ea

a provocat o reacţie extrem de ostilă la Varşovia. În România, apogeul scandalului a fost atins în februarie

1937, odată cu interprelările adresate în Camera Deputaţilor ministrului Victor Antonescu. Criticile la

adresa monarhului român, precum şi atitudinea filo-sovietică au dat naştere unei reacţii puternice şi la

Bucureşti, acestea corespunzând cronologic participării miniştrilor german şi italian la funeraliile

legionarilor morţi în Spania.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, ALEXANDRU DUILIU

ZAMFIRESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 686, din 6 februarie 1937, ora 17.10

Înreg. la nr. 7 189, din 7 februarie 1937

Varşovia

Deşi cu întârziere semnificativă, de câteva zile, discursul domnului Hitler a

fost salutat cu satisfacţie de oficialitatea polonă, din cauza celor două afirmaţii:

1) Că Polonia a devenit azi o realitate.

2) Că Germania nu este izolată, deoarece are Polonia drept aliată (răspuns

domnului Eden). Un buletin politic special, publicat abia aseară de Ministerul de

Externe polonez, subliniază categoric cele de mai sus.

Cercurile politice fac o corelare între discursul lui Hitler şi cel al domnului

Delbos, atât de călduros Poloniei, şi afirmă că niciodată importanţa Poloniei n-a fost

mai însemnată, căci asupra ei se transpun azi la răsărit, ca o perpetuă diversiune, toate

oscilaţiile politicii apusene. De fapt, nu se poate tăgădui că, prin împrumutul francez

şi prin soluţionarea chestiunii Dantzig, relaţiile franco-polone şi germano-polone 

s-au ameliorat concomitent în mod foarte însemnat, şi că cercurile diplomatice

germane şi franceze se bucură, deopotrivă, de rezultatele politicii de echilibru a

domnului Beck, care, probabil, se va înapoia la Varşovia prin Paris. 

Zamfirescu

AMAE, Fond 71 Polonia (septembrie 1936 – mai 1944), vol. 6, f. 99
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, ALEXANDRU DUILIU

ZAMFIRESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, 

VICTOR ANTONESCU

T. nr. 687, din 6 februarie 1937, ora 19.30

Înreg. la nr. 7 184, din 7 februarie 1937

Varşovia

Confidenţial

Pactul de amiciţie sârbo-bulgar continuă a fi obiectul unor încurajări din

partea oficialităţii şi presei polone.

În Ministerul de Externe polonez, care sprijină puternic aliatul român,

directorul politic m-a întreţinut aseară îndelung şi totodată foarte deschis, despre rolul

jucat de Polonia pentru apropierea româno-bulgară şi întrebându-mă dacă guvernul

M.S. Regele este mulţumit de acest rol. Domnia sa mi-a declarat a şti că atât schimbul

de vederi între Excelenţa Voastră şi însărcinatul cu Afaceri al Ungariei, cât 

şi ulterioara convorbire a domnului Bossy cu domnul Darányi vor aduce roade 

practice foarte apreciabile. Directorul politic a adăugat că „deoarece lucrurile sunt pe 



cale bună la Budapesta şi la Sofia, am dat instrucţiuni agenţilor noştri de a se retrage

din joc, conform principiului că negocieri utile nu se duc decât în doi”. 

Rog pe Excelenţa Voastră să binevoiască a-mi da instrucţiuni, dacă trebuie să

recunosc această mediere. 

De fapt, cartea lui Šeba a înteţit în ultimul timp urzeala polonă în jurul

Cehoslovaciei, menită a o izola, în temerea sinceră ce domneşte aici despre intenţiile

actice filo-moscovite ale guvernului cehoslovac, şi sunt mulţi aceia care cred că o

asemenea acţiune de izolare este pe cale de a da roade.

Zamfirescu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pr. Cons.; Dir. Politică.; 7 II 1937, ss indescifrabil.

AMAE, Fond 71 Polonia (1936 – 1937), vol. 7, f. 305 – 306
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 169, din 9 februarie 1937, ora 19.25

Înreg. la nr. 7 785, din 10 februarie 1937

Roma

Confidenţial

După informaţiile autentice, convorbirile de la Milano între contele Ciano şi

Tevfik Rüştü Aras au avut următorul conţinut: 

Chestiunile politice generale:

A. Chestiunea spaniolă.

Contele Ciano o consideră ca fiind cea mai delicată dintre problemele actuale,

dar crede conflictul general exclus. Dovada este că Italia organizează expoziţia

internaţională, la Roma, în 1941. Ministrul crede în victoria lui Franco. Dezminte orice

preocupări teritoriale italiene în Spania. Acestea ar fi incompatibile, de altfel, cu un

regim naţionalist. Afirmă, însă, că Roma nu va tolera instalarea bolşevismului în Spania.

B. Marea Mediterană.

Miniştrii italian şi turc au fost de acord spre a constata utilitatea pactului italo-

englez şi necesitatea status-quo-ului în Mediterana. Ciano s-a pronunţat contra unui

tratat mare colectiv în Marea Mediterană, care ar implica acorduri numeroase şi

complicate cu Franţa, Spania, Egipt. Asemenea pacte generale sunt ineficiente. Rüştü

Aras a aprobat acest punct de vedere, preconizând că şi Marea Britanie îl împărtăşeşte.

Cei doi Miniştri au fost de acord spre a constata că fortificaţiile italiene Leros şi turce

din Dardanele nu constituie ameninţare respectivă pentru Turcia şi Italia. 

C. Convenţia de la Montreux.

Ciano a asigurat pe Rüştü Aras că Turcia poate considera adeziunea apropiată

a Italiei ca dobândită. Termenul ei este o chestiune de oportunitate. El a făcut aluzie

la Pactul Societăţii Naţiunilor, dar nu a formulat rezerve pentru adeziunea italiană la

Convenţia de la Montreux.
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D. Balcanii.

Rüştü Aras a declarat că statele balcanice pe care le-a consultat în prealabil

sunt satisfăcute de pactul italo-englez. Doresc ameliorarea raporturilor cu Italia.

Ministrul turc a pus, de asemenea, în relief prietenia Turciei cu Iugoslavia, România

şi Grecia. Ciano a răspuns că Italia doreşte menţinerea status-quo-ului în Balcani. 

A arătat apoi că ea are raporturi de amiciţie cu Grecia şi urmăreşte o politică de

apropiere cu Iugoslavia şi România, făcând aluzie şi la importanţa Tratatului de

comerţ în curs de negociere cu cea din urmă. 

E. Tevfik Rüştü Aras a exprimat dorinţa de a vedea Italia revenind la Geneva,

mai ales că numeroase ţări au recunoscut Imperiul. Ciano a făcut istoricul relaţiilor

Italiei cu Liga, al vizitei lui Avenol şi a arătat că a fost gata să meargă la Geneva în

cursul lunii septembrie. Colaborarea Italiei cu Liga depinde de recunoaşterea „de jure”. 

F. Ministrul turc a vorbit, de asemenea, de raporturile sincere dintre Republica

URSS şi Turcia, care este partizană a status-quo-ului în Marea Neagră. A arătat, de

asemenea, că Turcia nu are niciun tratat cu Anglia, dar întreţine relaţii amicale cu ea.

G. Ciano, vorbind de dezarmare, a taxat-o drept utopie, arătând că doar

stăvilirea cursei armamentelor poate fi luată în considerare. Un nou Locarno nu este

imposibil, cu condiţia ca Franţa să nu fie prea exigentă.

Ultima parte a conversaţiilor a fost consacrată chestiunilor tehnice italo-turce:

şcoli, spitale, misiuni religioase, creanţe, linii de aviaţie. Rüştü Aras a propus crearea

unei linii telefonice directe Ankara–Roma, care presupune cablu submarin Bari.

Raport urmează curier.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 6 (martie 1936 – 1938), f. 155 – 158
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, ALEXANDRU DUILIU

ZAMFIRESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 743, din 9 februarie 1937, ora 21.33

Înreg. la nr. 7 784, din 10 februarie 1937

Varşovia

Confidenţial

Ministrul Iugoslaviei mi-a împărtăşit azi temerea sa că agitaţia poloneză

împotriva Cehoslovaciei, alimentată atât de prielnic de apariţia cărţii domnului Šeba,

ar avea scopuri de natură politică cu mult mai largi decât s-ar crede. După părerea sa,

n-ar fi exclus ca Polonia să întrevadă încă de pe acum eventualitatea, în viitor, a unor

dificultăţi interne provocate de însemnata minoritate germană din Cehoslovacia,

sprijinită de Berlin în scopul de a dezagrega unitatea naţională, probabil în folosul

vecinilor. Domnia sa crede că asemenea dificultăţi interne cehoslovace n-ar fi excluse

pe viitor, şi că, cel puţin pentru moment, pavăza Marii Britanii n-ar fi de natură 
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a inspira destulă temere la Berlin, ca să nu se tenteze formarea unor dezordini în

rândurile minorităţii germane din Cehoslovacia.

Personal, mărturisesc că nu am avut până acum indicii din partea Poloniei

coroborând temerile colegului meu iugoslav, dar desigur că penetrarea influenţei

sovietice către Praga alcătuieşte preocuparea de fiecare clipă a guvernului polonez.

Zamfirescu

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele; Preşedintele Consiliului; Direcţia Politică; 1937.

AMAE, Fond 71 Polonia (1936 – 1937), vol. 7, f. 311
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REFERAT

EVENTUALA ADEZIUNE A ITALIEI LA CONVEŢIA DE LA MONTREUX

10 februarie 1937 

[Bucureşti]

Încă de la primele demersuri ale guvernului turc, Italia a declarat că acceptă,

în principiu, remilitarizarea Strâmtorilor şi că este de acord cu convocarea unei

Conferinţe a Strâmtorilor la Montreux. Colaborarea Italiei la această conferinţă era

însă condiţionată de suprimarea acordurilor navale de asistenţă încheiate de Anglia cu

Franţa, Iugoslavia, Grecia şi Turcia, de retragerea flotei engleze concentrată în

Mediterana şi de ridicarea sancţiunilor economice şi financiare. În aceste condiţii,

Italia nu participă la Conferinţa de la Montreux, făcând rezervele sale în ceea ce

priveşte dezbaterile care vor ave loc în sânul acestei Conferinţe.

Pentru a facilita participarea Italiei, art. 27 al Convenţiei de la Montreux

stabileşte că: „după intrarea ei în vigoare, Convenţia este deschisă aderării tuturor

puterilor semnatare ale Tratatului de la Lausanne”.

Proiectul turc iniţial nu prevedea această clauză. Turcia îşi propunea să

înceapă negocieri cu Italia în vederea unui acord bilateral. În urma intervenţiei

delegaţiei române la Conferinţa Strâmtorilor, domnul Rüştü Aras a garantat tuturor

semnatarilor, printr-o lungă declaraţie, că acordurile bilaterale încheiate ulterior de

Turcia vor fi făcute în cadrul Convenţiei de la Montreux.

Această declaraţie nesatisfăcând delegaţia română, chestiunea a fost din nou

studiată în faţa Comisiei tehnice a Conferinţei, şi în cele din urmă, Turcia a trebuit să

accepte inserarea unei clauze de aderare în favoarea Italiei şi să renunţe a încheia un

acord bilateral. 

Aşa fiind, posibilitatea pentru Turcia de a acorda un regim preferenţial Italiei

a fost înlăturată. Într-adevăr, o adeziune la o convenţie internaţională nu se poate face

condiţionând modificarea cutărui sau cutărui articol sau paragraf. Cel mult, statul

care aderă poate face oarecare rezerve sau să dea explicaţii de interpretare a unui

articol din convenţie. Deşi convenţia a intrat în vigoare, iar aplicarea sancţiunilor,

precum şi acordurile de asistenţă mutuală în Mediterana au încetat de a mai exista,
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totuşi Italia rămâne la punctul său de vedere. Astfel, cu ocazia desfiinţării Comisiei

Strâmtorilor, guvernul italian îşi exprimă din nou rezervele sale în privinţa abrogării

Convenţiei de la Lausanne. 

Raporturile turco-italiene se ameliorează însă, în urma încheierii acordului

anglo-italian, acord care garantează status-quo-ul în Mediterană.

Un schimb de vederi are loc concomitent, la Ankara şi Roma. Turcia decide

suprimarea Legaţiei din Addis Abeba, iar Italia convine la publicarea unui comunicat

oficial din Ankara, prin care se arată că, în urma dorinţei exprimate de ambasadorul

turc la Roma, guvernul italian este decis să se pună în contact direct cu guvernul turc,

în vederea adeziunii Italiei la Convenţia de la Montreux. 

La Roma, adeziunea Italiei este privită ca o chestiune interesând numai Turcia

şi Italia. Italia ar fi dispusă să adere la Convenţia de la Montreux, cu condiţia ca Turcia

să accepte fortificarea şi înarmarea Dodecanezului.

Pentru a se clarifica raporturile turco-italiene, s-a căzut de acord ca miniştrii

de Externe ai ambelor state să se întrunească la Milano, la 3 februarie 1937.

Baza discuţiilor de la Milano pare a fi fost recunoaşterea de către Turcia că

prezenţa Italiei în Dodecanez nu constituie o ameninţare în contra integrităţii turceşti;

înarmarea insulei Leros nu are un rol ofensiv, ci serveşte pentru a proteja vasele

comerciale italiene, care venind din Marea Neagră sau Marea Roşie, se îndreaptă spre

Italia. 

Domnul Rüştü Aras a dat ministrului nostru la Belgrad următoarele precizări

asupra acestei convorbiri:

Italia s-a declarat categoric pentru status-quo-ul teritorial în Balcani. 

Domnul Ciano ar fi recunoscut, şi chiar declarat, că un metru schimbat din

status-quo-ul din Balcani poate provoca conflagraţia generală, lucru pe care Italia

nu-l doreşte şi nu are niciun interes pentru a-l provoca.

În Mediterana Orientală, situaţia s-a stabilizat prin recunoaşterea poziţiilor

existente, Italia urmând a adera la Convenţia de la Montreux.

Relaţiile Italiei cu Iugoslavia vor fi ameliorate; faţă de România, Italia are o

atitudine amicală. Nicio concesie din partea Turciei nu s-a făcut în ceea ce priveşte

relaţiile sale cu Sovietele. 

După informaţiile primite însă de la Legaţia de la Ankara, chestiunea adeziunii

Italiei la Convenţia de la Montreux n-a fost încă definitiv tranşată. Ea nu va deveni

fapt îndeplinit decât după ce va fi soluţionată, la Societatea Naţiunilor, chestiunea

recunoaşterii cuceririi Abisiniei de către Italia.

10 februarie 1937

I. Rosetti

AMAE, Fond 71 Turcia (1935 – 1943), vol. 55, f. 119 – 122
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 349, din 10 februarie 1937, ora 12.00

Praga

Aseară am fost întrebat de ministrul Greciei dacă este adevărat că Cehoslovacia

are intenţia a încheia cu Bulgaria un Pact de neagresiune şi de amiciţie, analog Pactului

bulgaro-iugoslav.

Ministrul Franţei mi-a spus că a pus preşedintelui Beneš aceeaşi chestiune.

Beneš a răspuns domnului De la Croix că Cehoslovacia nu va încheia niciodată un

asemenea Pact cu Bulgaria, fără consimţământul prealabil al României.

Ministrul Franţei mi-a comunicat, de asemenea, că guvernul iugoslav a sondat

la Paris dacă Franţa ar fi dispusă a încheia cu Iugoslavia un Pact bilateral, în locul

Pactului de asistenţă mutuală între Franţa şi Mica Înţelegere. Guvernul francez a

răspuns guvernului iugoslav că va încheia Pactul de asistenţă mutuală numai cu Mica

Înţelegere „telle quelle”, şi că chiar încheierea acestui Pact depinde de încheierea

prealabilă a unui Pact de asistenţă mutuală între cele trei puteri care compun Mica

Înţelegere. Ministrul Franţei la Bucureşti ar fi fost informat despre aceasta.

Aurelian

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele; Preşedintele Consiliului; Direcţia Politică; 11 februarie 1937.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937), vol. 12
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 233, din 10 februarie 1937, ora 15.00

Înreg. la nr. 8 068, din 11 februarie 1937

Ankara

Din conversaţia pe care am avut-o acum, seara, cu Tevfik Rüştü Aras, rezum

următoarele: aderarea Italiei la Convenţia de la Montreux este un lucru ca şi realizat.

Ea nu va deveni totuşi fapt îndeplinit, decât după ce va fi tranşată, la Societatea

Naţiunilor, chestiunea recunoaşterii cuceririi Abisiniei de către Italia. 

În convorbirile pe care Rüştü Aras le-a avut cu Ciano la Milano, ambii miniştri

de externe au recunoscut, pentru întărirea ideii păcii, principiul status-quo-ului
intangibil în Balcani, în Marea Neagră, în Asia Occidentală şi în Mediterana Orientală.

Ciano ar fi recunoscut, şi chiar declarat, că un metru schimbat din status-quo-ul
din Balcani poate provoca conflagraţia generală, lucru pe care Italia nu-l doreşte şi nu

are niciun interes pentru a-l provoca.



Adaug că Rüştü Aras, împreună cu delegaţia turcă, pleacă mâine seară la

Istanbul, de unde va continua drumul spre Atena, sâmbătă. 

Télémaque

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele; Domnului Preşedinte al Consiliului; Romanoleg Roma; Dir.

Pol.; 11 februarie 1937; Văzut/Buletin; 11 februarie 1937; Secţia Balcanică; Cifrat în

ziua de 11 februarie 1937; Burillianu; Descifrat de Burillianu.

AMAE, Fond 71 Turcia (ianuarie – iunie 1937), vol. 4, f. 55
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 461, din 10 februarie 1937, ora 20.23

Înreg. la nr. 8 073, la 11 februarie 1937

Moscova

Vizita ministrului Afacerilor Străine finlandez va lua sfârşit azi la miezul nopţii,

când va pleca spre Helsinki. Vechi legături de prietenie cu domnul Holsti, datând de la

Geneva, mi-au permis să-l vizitez în particular. S-a declarat foarte satisfăcut de primirea

şi atmosfera găsită la Moscova, depăşind aşteptările sale. În afară de domnul Litvinov,

a avut aici întrevederi cu Kalinin, Molotov, Voroşilov, Kaganovici, în tonul cel mai

franc şi deschis. Faţă de părerea ce din ce în ce mai mult prindea rădăcini în străinătate

şi care devenea dăunătoare situaţiei internaţionale a ţării sale, şi anume că Finlanda,

nutrind intenţii aventuroase, se pregăteşte a servi de piaţă de arme Germaniei împotriva

Rusiei sovietice, domnul Holsti a voit să arate lumii întregi, prin vizita sa la Moscova,

că asemenea intenţii sunt de domeniul fanteziei şi că Finlanda le respinge categoric,

singurul obiectiv al politicii sale externe fiind pacea şi întărirea Societăţii Naţiunilor. Aşa

fiind, Finlanda, departe de a servi, fie prin acţiune directă, fie prin pasivitate la vreo

agresiune exterioară, se va împotrivi cu armele faţă de oricine ar dori să-i încalce

teritoriul. Domnul Holsti crede a fi convins în acest sens pe interlocutorii săi sovietici.

La rândul său, a cerut explicaţii, şi acestea chiar lui Voroşilov, asupra lucrărilor de

fortificaţie executate de Soviete la frontiera finlandeză. Efectul asupra spiritului

finlandez a fost dăunător, cu atât mai mult cu cât aceste lucrări au fost întovărăşite de

o deportare masivă, până chiar în Siberia, a populaţiei de origine finică de la graniţă.

Numai prin încetarea măsurilor vexatorii luate de ani de zile de Soviete împotriva

minorităţii finlandeze din Carelia se poate câştiga opinia publică şi, în special, tineretul

finlandez.

Domnul Holsti mi-a mai spus că nu a ascuns Sovietelor că Finlanda nu are

niciun motiv pentru a nu păstra bune relaţii cu Germania, care datează de foarte multă

vreme şi prezintă pentru ţara sa un real interes economic, adăugând că, de altfel,

influenţa germană în Finlanda este în vădită scădere, şi aceasta în favoarea Angliei, care

din punct de vedere al schimburilor comerciale a trecut pe primul plan. Azi Anglia

pretinde pace. Dregătorii sovietici au avut aerul că înţeleg, şi domnul Litvinov ar fi
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declarat că dacă Sovietele capătă siguranţă că Finlanda nu se va preta la o agresiune

antisovietică, toate chestiunile pendinte între cele două ţări se vor rezolva cu uşurinţă.

Astfel, domnul Holsti, fără a aştepta de la vizita sa rezultate pozitive imediate,

speră că ele se vor produce totuşi în viitor, spre binele raporturilor reciproce şi păcii

în genere.

De altfel, comunicatul oficial ce va fi publicat mâine va oglindi sinceritatea

convorbirilor şi explicaţiile avute, precum şi reala destindere intervenită.

M-a rugat să păstrez declaraţiilor sale un caracter confidenţial.

Ciuntu

AMAE, Fond 71 Finlanda, vol. 2 (General, 1939 – 1944), f. 114 – 116
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 353, din 11 februarie 1937, ora 15.30

Înreg. la nr. 8 443, din 12 februarie 1937

Praga

Cu privire la intenţiile Cehoslovaciei de a încheia un pact cu Bulgaria, Krofta

mi-a declarat următoarele: „Când ministrul Iugoslaviei la Praga a venit să mă întrebe

dacă Cehoslovacia ar avea o obiecţie de făcut contra încheierii unui pact de amiciţie

între Iugoslavia şi Bulgaria, i-am răspuns că guvernul cehoslovac aprobă încheierea

unui astfel de pact dacă România se declară de asemenea de acord. Domnul Victor

Antonescu mi-a reproşat a fi dat acest răspuns fără a consulta în prealabil guvernul

român. Mai târziu, aflând că este vorba de încheierea unor astfel de pacte între

România şi Bulgaria şi între Bulgaria şi Turcia, guvernul cehoslovac a declarat că

este de asemenea dispus a încheia pacte de amiciţie cu Bulgaria, însă numai după ce

aceasta din urmă va fi încheiat pacte analoge cu România şi cu Turcia”. 

Privitor la refuzul Franţei de a încheia un pact bilateral cu Iugoslavia, domnul

Krofta mi-a spus că răspunsul francez nu are nimic surprinzător, deoarece guvernul

francez refuzase deja încheierea unui asemenea pact bilateral cu România, propus pe

vremuri de domnul Titulescu. Krofta dezminte categoric ştirea că Cehoslovacia ar

trata acum cu Germania la Viena, prin intermediul lui Von Papen. După declaraţia lui

Hitler de la 7 martie anul trecut, guvernul cehoslovac s-a informat la Berlin dacă

oferta lui Hitler de a încheia pacte de neagresiune a fost adresată şi Cehoslovaciei. 

Răspunsul fiind afirmativ, ministrul Cehoslovaciei la Berlin a început

convorbiri relative la condiţiile şi forma acestui pact. Cehoslovacia speră şi doreşte

a încheia un asemenea pact cu un vecin atât de puternic. Krofta nu-şi face nicio iluzie

asupra eficacităţii şi durabilităţii unui pact bilateral. În orice caz, Cehoslovacia va

câştiga timp şi va avea linişte în interiorul ţării, deoarece sudeţii nu mai pot ameninţa

tot timpul că se vor adresa la Berlin pentru a obţine satisfacerea cererilor lor.

Încheierea unui pact nu va leza angajamentelor şi intereselor amicilor Cehoslovaciei.

Condiţiile puse de Cehoslovacia pentru încheierea pactului sunt următoarele:
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1) Respectul tuturor angajamentelor internaţionale şi tratatelor existente

semnate de Cehoslovacia. Aceasta cuprinde obligaţiile rezultând din covenantul tratat

cu Franţa, Mica Înţelegere şi tratatul cu Rusia. 

2) Neimixtiunea în afacerile interne. Graţie acestei din urmă condiţii, guvernul

cehoslovac speră să aibă în sfârşit linişte din partea minorităţii germane. Guvernul

cehoslovac este informat din Moscova că guvernul sovietic este foarte îngrijorat de

ştirea după care Iugoslavia ar fi încheiat un tratat secret cu Ungaria. Tot din Moscova

a venit ştirea că guvernul român ar fi nemulţumit din cauza intenţiilor Iugoslaviei de

a ajunge la o uniune vamală cu Bulgaria, ceea ce ar putea leza mult interesele

economice ale României. Guvernul sovietic consideră, de altfel, pactul iugoslav ca un

element de dezagregare a Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice.

Aurelian

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele; Domnului Preşedinte al Consiliului; Dir. Pol.; 11 februarie

1937; văzut, 10 februarie 1937; Descifrat: Octav Nanu. 

AMAE, Fond 71 Bulgaria (1921 – 1944), vol. 51, f. 321 – 323
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 172, din 12 februarie 1937, ora 13.50

Înreg. la nr. 8 545, din 13 februarie 1937

Paris

Faza diplomatică creată prin discursul lui Hitler din 30 ianuarie şi manevra cu

care a fost însărcinat ambasadorul Germaniei la Londra au fost urmărite cu încordare

de opinia publică franceză. Aceasta şi-a dat seama că revendicările coloniale franceze,

zise de ordin general, ale Germaniei, înseamnă în realitate restituiri teritoriale şi deci

distrugerea a ceea ce a mai rămas din Tratatul de la Versailles. În plus, faptul că Hitler,

în discursul pronunţat, s-a adresat doar Angliei, nu era de natură a potoli neliniştea

sferelor politice responsabile, care nu au uitat acordul naval încheiat fără participarea

Franţei. Dacă se adaugă impresia în acest moment de aici a unui început de destrămare

a Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii Balcanice, raporturile de fapt necordiale cu Italia

(unde, între altele, nu funcţionează un ambasador), care este angajată azi pe anumite

puncte cu Germania, se înţelege îngrijorarea cu care este privită conversaţia

diplomatică angajată la Londra. Derobarea ministrului Afacerilor Străine englez, plecat

cam precipitat în concediu, tocmai când a sosit ambasadorul Germaniei la Londra, nu

este decât o liniştire relativă a acelora de aici. Ei sunt convinşi că Germania nu va pune

izolat chestiunea coloniilor, ci, pentru a găsi un teren mai prielnic la Londra, ea va

pune pe tapet şi propunerea unui pact aerian anglo-german, care se pare nu ar displace

guvernului şi opiniei publice engleze. S-ar pregăti astfel posibilitatea unei tranzacţii

(viu dorită de cercurile financiare londoneze). La Quai d’Orsay se păstrează o prudentă

rezervă. Este cert însă, că felul cum se va decide guvernul englez a rezolva problema,
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va influenţa finalmente şi atitudinea guvernului francez; spunând aceasta, îmi amintesc

cele ce am semnalat Ministerului Afacerilor Străine cu multe luni înaintea discursului

lui Hitler şi a noii misiuni a omului său de încredere. Poate că în acel fel, numai dacă

guvernul englez nu va fi silit de dominioanele sale, va opune o fine de neprimire se va

rezolva şi noua problemă schiţată azi de Reich.

Presa franceză, în ultimele zile, a fost unanimă împotriva unei concesii pe

chestiuni coloniale.

Cesianu

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 62 (Relaţii cu Franţa, 1936 – 1944), f. 111 – 112
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SECRETARUL LEGAŢIEI ROMÂNIEI LA LISABONA, 

MIHAIL CĂMĂRĂŞESCU, CĂTRE MINISTERUL 

AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 102, din 12 februarie 1937, ora 18.33

Lisabona

Am avut o lungă întrevedere cu secretarul general al Ministerului Afacerilor

Străine, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Salazar, privitor la atitudinea Portugaliei

în Comisia de neintervenţie din Londra, în care domnia sa mi-a împărtăşit că guvernul

său nu poate admite Comisia de fiscalizare pe teritoriul ei, nu numai din cauza

prestigiului. Prin hotărârea sa, preşedintele Consiliului de Miniştri a voit să stabilească

o hotărâre de principiu, care, în viitor, ar putea folosi mai ales statelor mici, al căror

drept de conservare cere mijloace de apărare de care Marile Puteri se pot lipsi.

Continuând, domnia sa îmi mărturiseşte ce a spus ieri ambasadorului Angliei,

discutând chestiunea fiscalizării: „Comisia internaţională niciodată n-ar putea lucra,

de exemplu, la Gibraltar, împotriva intereselor Marii Britanii şi, dacă ar face-o,

Comisia ar putea fi silită să plece. Aceaşi ar fi atitudinea comisiei pe teritoriul

Portugaliei. ”Ambasadorul Sampaios a adăugat că guvernul portughez studiază acum

posibilitatea admiterii unor observatori britanici vremelnici pe lângă Ambasada

engleză din Lisabona, care ar putea informa Comisia de neintervenţie din Londra

asupra celor ce se petrec în Portugalia. 

Privitor la participarea flotei internaţionale la blocarea coastei spaniole,

domnia sa nu o crede eficace şi a contestat în mod juridic dreptul Comisiei de

neintervenţie a o aplica ţărilor care eventual s-ar retrage din Comisie. Pe de altă parte,

întâlnind pe ministrul Franţei, acesta mi-a afirmat că guvernul francez se va vedea

nevoit să urmeze exemplul Portugaliei, neadmiţând Comisia internaţională pe

teritoriul francez.

Cămărăşescu

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele; Preşedintele Consiliului; Direcţia Politică; 13 februarie 1937.

AMAE, Fond 71 Portugalia (1935 – 1942), vol. 5, f. 28 – 29
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA PRAGA 

T.c. nr. 8 510, din 12 februarie 1937

[Bucureşti]

Domnul Koreck, însărcinatul cu Afaceri al Republicii Cehoslovace, mi-a

remis, în dimineaţa zilei de 10 februarie crt., un aide mémoire, în care se ocupa între

altele de raporturile Micii Înţelegeri cu Ungaria.

Din acest aide mémoire rezultă că domnul ministru Kánya ar fi dispus să

examineze încheierea unui pact de neagresiune între Ungaria şi Mica Înţelegere, în

legătură cu recunoaşterea acesteia a egalităţii de drepturi în materie de înarmare.

Dat find că până acum nu s-a făcut nicio ofertă comună celor trei ţări, domnul

Krofta a dat ministrului său la Budapesta următoarele instrucţiuni:

1) Să fie rezervat în conversaţiile cu domnul Kánya şi să nu lasă să se producă

impresia că Cehoslovacia ar face vreo negociere, ori că ar fi ea cu Ungaria,

independent de cele două state ale Micii Înţelegeri, şi să nu angajeze din proprie

iniţiativă nicio conversaţie în acest materie.

Dacă domnul Kánya îi pune el chestiunea, să ceară ca o comunicare identică

să fie făcută României şi Iugoslaviei, accentuând că Cehoslovacia nu poate în această

chestiune, ca şi în oricare acţiune politică comună a celor trei state, să înceapă o

negociere fără o înţelegere între cele trei ţări.

Vă rog să binevoiţi a confirma domnului Krofta primirea notei, arătându-i că

suntem de acord pe deplin asupra acestui punct de vedere şi că am dat instrucţiunile

necesare în acest sens ministrului nostru la Budapesta.

Comunicaţi domnului Krofta că plec sâmbătă la Atena şi că mă voi întâlni cu

domnul Stojadinović. Voi discuta cu el această chestiune şi îi voi comunica rezultatul

acelor convorbiri. 

Cu acelaşi prilej, vă rog să declaraţi domnului Krofta, în numele meu, că

incidentul Seba nu poate atinge, în gândul Guvernului român, întru nimic credinţa

nestrămutată în rodnica şi afectuoasa colaborare care există între România şi

Cehoslovacia şi că, oricare ar fi soluţia ce am da de comun acord acestui incident,

aceasta nu poate fi decât cu gândul de a întări bunele noastre raporturi şi de a le feri

de orice atingere. Personal, păstrez pentru domnul Krofta un sentiment de adâncă

confidenţă şi de nestrămutată prietenie.

Victor Antonescu

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937), vol. 12, f. 114 – 115
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 377 din 13 februarie 1937, ora 15.50

Înreg. la nr. 8 768, din 14 februarie 1937

Anexa 69

Praga

Ca urmare la telegramele 180

1

şi 181

2

, din 23 ianuarie. 

În cursul unei convorbiri, însărcinatul cu Afaceri britanic a spus lui Mitilineu că

guvernul englez vede cu neplăcere că nici măcar tratativele duse de două săptămâni de

domnul preşedinte al Consiliului de Miniştri, Hodža, cu partidele activiste, care nu

reprezintă nicio treime din populaţia adversă din Cehoslovacia (restul urmând pe domnul

Henlein, care combate aceste tratative) nu par a duce la vreun rezultat. După părerea

guvernului britanic, numai prin concesii ce s-ar face minorităţii germane de aici s-ar

putea ajunge la o destindere cu Reich-ul, ceea ce ar fi în interesul vădit al Cehoslovaciei.

Însărcinatul cu Afaceri al Marii Britanii a exprimat îndoieli asupra valorii

ajutorului militar ce ar putea primi Cehoslovacia din partea unui corp expediţionar

sovietic, chiar dacă acesta ar fi lăsat să treacă printr-o ţară intermediară, ceea ce nu

este probabil.

Însărcinatul cu Afaceri al Marii Britanii a adăugat că i s-a dat a înţelege aici,

la Ministerul Afacerilor Străine, că în special România ar insista pentru încheierea

unui Pact de Asistenţă mutuală între statele Micii Înţelegeri; Marea Britanie, a încheiat

domnul Hadon, nu va lua niciodată un angajament în ceea ce priveşte Cehoslovacia. 

Aurelian

AMAE, Fond 71 URSS (1920 – 1944), vol. 52 (Relaţii cu Cehoslovacia), f. 450 – 451
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 379, din 13 februarie 1937, ora 20.55

Înreg. la nr. 8 764, din 14 februarie 1937

Praga

Ministrul Greciei a fost primit în audienţă de preşedintele Beneš, care i-a

declarat că Cehoslovacia nu va încheia niciodată un pact cu Bulgaria înaintea

României. „Noi nu avem niciun diferend cu Bulgaria, a adăugat domnul Beneš, şi

am dori sincer a strânge raporturile noastre cu această ţară, însă nu vom întreprinde

nimic înainte ca România să nu fi lichidat toate litigiile cu vecina sa”. 
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Cu privire la Pactul de asistenţă mutuală între puterile Micii Înţelegeri,

domnul Beneš a făcut istoria evoluţiei Micii Înţelegeri, de la naşterea sa până la noul

său statut şi la planul economic. Domnul Beneš a spus colegului grec că, „în ceea ce

priveşte Pactul de asistenţă mutuală, două concepţii stau în faţă:

I. Unii doresc lărgirea Micii Înţelegei, în domeniul politic. Printre aceştia sunt

şi eu, a declarat preşedintele Beneš”.

II. Alţii sunt pentru o colaborare cât mai strânsă în materie economică, însă

cred că ar fi mai bine ca obligaţiile actuale ale celor trei state ale Micii Înţelegeri, în

materie politică, să nu fie lărgite.

Chestiunea este actualmente studiată de către guvernele interesate şi nu se poate

încă şti ce hotărâre se va lua. În orice caz, eu, adăugă domnul Beneš, voi accepta pe

oricare din aceste soluţii, deşi aş prefera o lărgire a Micii Înţelegeri, în materie politică.

Preşedintele Beneš a exprimat satisfacţia sa pentru încheierea acordului

comercial cu Germania, care ar fi un semn bun şi pentru o viitoare destindere în

raporturile politice. „Este îmbucurător, a adăugat domnul Beneš, că acest rezultat a

putut fi atins cu toată campania întreprinsă contra Cehoslovaciei de către serviciile de

propagandă ale domnului Goebbels.”

Aurelian

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele; Preşedintele Consiliului; Romanoleg Atena; Domnul ministru

Antonescu; Dir. Politică; Dir. Economică; 14.2.1937; Cifrat: în ziua de 14 februarie,

de Burillianu; Descifrat de Barciaru, Burillianu.

AMAE, Fond 71 Bulgaria (1921 – 1944), vol. 51, f. 319 – 320
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA HELSINKI, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 103, din 15 februarie 1937

Helsinki

Rezultatul călătoriei domnului Holsti la Moscova

Domnule Ministru,

Ca urmare la raportul acestei legaţii, nr. 91

1

din 8 februarie curent, referitor

la vizita ministrului Afacerilor Străine al Finlandei la Moscova, am onoarea a aduce

la cunoştinţa Excelenţei Voastre că agenţia telegrafică sovietică a publicat, în urma

întrevederilor dintre domnii Litvinov şi Holsti, următorul comunicat:
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„Domnul Litvinov, comisarul poporului pentru Afacerile Străine, a avut mai

multe convorbiri cu ministrul Afacerilor Străine al Finlandei, care se găseşte în vizită

oficială la Moscova.

Aceste conversaţii au dat ocazia unui schimb amical de vederi asupra relaţiilor

dintre URSS şi Finlanda, precum şi asupra situaţiei internaţionale în general.

Rezultatul acestor convorbiri este că cei doi oameni de stat au ajuns la

concluzia că pactele încheiate între Finlanda şi URSS oferă posibilităţi de dezvoltare

şi întărire a bunelor relaţii de vecinătate dintre cele două state şi că în acest scop cele

două guverne au lucrat şi vor lucra în viitor.

Ei au mai constatat că situaţia internaţională actuală reclamă sforţări mai mari

ca în trecut din partea tuturor statelor paşnice, în scopul consolidării păcii generale pe

baza securităţii colective şi a altor principii ale Societăţii Naţiunilor.

Au mai constatat, de asemenea, că politica externă a URSS şi a Finlandei,

orientată în această direcţie, oferă posibilitatea unei colaborări fecunde între ele.

În acelaşi timp, ministrul Afacerilor Străine al Finlandei a acordat presei

sovietice un interviu în care, după ce mulţumeşte mai întâi pentru primirea călduroasă

care i s-a făcut în URSS, subliniază în special orientarea scandinavă a Finlandei, care

a fost aprobată de Parlament în unanimitate. Amintind liniile politicii externe, trasate

de primul ministru Kallio, domnul Holsti declară că Finlanda caută să întreţină bune

relaţii cu toate ţările.

Domnia sa subliniază apoi importanţa Societăţii Naţiunilor, exprimându-şi

credinţa în activitatea fecundă a acestei organizaţii internaţionale în viitor şi dorind

ca Finlanda şi URSS, în calitate de membri ai Societăţii Naţiunilor, să-şi poată

îndruma relaţiile lor conform pactului şi pe baza unei bune înţelegeri internaţionale.

În acest scop, face apel la presa celor două ţări. 

Reîntors în capitală şi după ce a raportat preşedintelui Republicii despre vizita

sa la Moscova, ministrul Afacerilor Străine a declarat presei finlandeze următoarele:

„Este acum un fapt cunoscut şi aprobat de toată lumea că politica externă a

Finlandei trebuie să fie în armonie cu cea a ţărilor nordice. În acelaşi timp însă trebuie

să recunoaştem că grupul statelor scandinave nu formează o unitate izolată, ci sunt

silite să-şi armonizeze politica lor externă cu cea a Marilor Puteri democratice, care

sunt conducătoarele Societăţii Naţiunilor. Grija lor cea mai importantă este, prin

urmare, să lucreze pentru un viitor pacific.

Având în vedere că în ultimul timp presa străină pretindea din ce în ce mai

insistent că Finlanda, deşi oficial avea o orientare scandinavă, în ascuns lucra pentru

un front politic care nu era compatibil cu politica pacifistă a Societăţii Naţiunilor,

guvernul Finlandei a crezut de cuviinţă să risipească asemenea bănuieli printr-o vizită

oficială la Moscova. Iată pentru ce, îndată după instalarea mea la Ministerul Afacerilor

Străine, am făcut o vizită la Stockholm, unde, împreună cu domnii Hansson şi Sandler

(primul ministru şi ministrul Afacerilor Străine ai Suediei) am făcut proiectul vizitei

la Moscova, pe care astăzi l-am îndeplinit. Am simţit o mare plăcere, de a fi fost

primit personal de Kalinin, preşedintele URSS, de Molotov, şeful guvernului sovietic,

de Litvinov, comisarul poporului pentru Afacerile Străine, şi de a fi putut avea lungi

conversaţii cu mareşalul Voroşilov, ministrul Apărării Naţionale, Egorov, şeful

Statului Major etc.
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Convorbirile pe care mi le-a acordat domnul Litvinov, cu toată boala sa, au

fost perfect sincere şi satisfăcătoare pentru Finlanda, având speranţa acum să putem

rezolva toate chestiunile care au întunecat până în prezent relaţiile noastre.

Am luat act cu mare satisfacţie că opinia publică scandinavă este mulţumită de

vizita mea la Moscova. Precum Finlanda a ştiut întotdeauna să-şi achite datoriile sale

băneşti faţă de America, ea a vrut ca şi în ceea ce priveşte politica externă să dea dovadă

că intenţiile sale sunt complet sincere şi loiale faţă de politica pacifică a statelor

democratice. Am declarat în repetate rânduri că un stat mic nu poate avea prea mulţi

duşmani şi puţini prieteni. De aceea, întrucât va depinde de mine, voi face totul pentru

stabilirea şi dezvoltarea bunelor relaţii cu toate ţările lumii. Finlanda a suferit timp de

secole de pe urma războaielor şi a devastărilor. Generaţia actuală, care a realizat

independenţa, trebuie să se simtă obligată să realizeze şi bunele condiţii pentru

generaţiile viitoare, în vederea unei munci constructive şi (...) pe tărâmul intelectual,

politic şi economic şi social. O politică care nu s-ar îngriji decât de momentul de faţă,

ar fi o greşeală; de aceea, numai o politică externă care să prevadă viitorul este condiţia

necesară a dezvoltării pacifice a viitoarelor generaţii ale ţării noastre.”

Din analiza comunicatelor oficiale şi a repetatelor declaraţii ale ministrului

Afacerilor Străine al Finlandei, nu se poate ascunde succesul diplomaţiei sovietice,

obţinut în urma vizitei domnului Holsti la Moscova; fie că ea ar fi fost pornită din

dorinţa expresă a statelor scandinave sau din inspiraţia guvernului britanic, precum

se crede în cercurile diplomatice de aici.

Pentru Finlanda, vizita domnului Holsti la Moscova va avea ca rezultat

imediat deplasarea unei mari cantităţi de trupe sovietice, staţionate acum de-a lungul

frontierei finlandeze şi trimiterea lor, din ordinul Statului Major rus, pe alte frontiere

ale URSS.

Corpul de pază al frontierei sovietico-finlandeză a primit instrucţiuni de a

evita pe viitor orice conflite cu Finlanda.

Se vor începe negocieri pentru dezvoltarea relaţiilor dintre Finlanda şi URSS,

în special pe tărâmul economic şi activarea schimburilor comerciale. De asemenea,

presa sovietică a primit instrucţiuni să înceteze campania anti-finlandeză.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii.

ss Caius Brediceanu

AMAE, Fond 71 Finlanda, vol. 17 (Dosare speciale: Relaţiile cu Finlanda, 1941 – 1943,
Situaţia internă şi externă a Finlandei 1935 – 1939, 1935 – 1943), f. 178 – 181,
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU CONSEIL PERMANENT 

DE L’ENTENTE BALKANIQUE

15 Février 1937 

Athènes

1. Echanges de vue sur la situation internationale.

2. Rapports militaires des quatre Etats de l’Entente Balkanique : (Harmoniser

les réserves faites par les Délégations Yougoslave, Roumaine et Hellénique à la

Convention Militaire à quatre signée à Bucarest le 9 novembre 1936).

3. Communications éventuelles des Ministres des Affaires Etrangères de

l’Entente Balkanique.

4. Questions relatives au Conseil Economique de l’Entente Balkanique:a)

approbation des décisions du Conseil Economique de l’Entente Balkanique tenu à

Bled les 10-13 juillet 1936; b) réduction du nombre des réunions du Conseil

Economique de l’Entente Balkanique de deux à une par an.

5. Propositions éventuelles des Ministres des Affaires Etrangères à ajouter à

l’ordre du jour pendant la réunion du Conseil.

6. Pacte bulgaro-yougoslave.

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 18 (Conferinţa Consiliului Permanent
al Înţelegerii Balcanice, Atena 15 – 17 februarie 1937, 1937 – 1938), f. 70
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 202, din 15 februarie 1937, ora 16.05

Înreg. la nr. 9 150, din 16 februarie 1937

Roma

Confidenţial

Am întrebat pe Ciano dacă încheierea Pactului bulgaro-iugoslav, vizita lui

Rüştü Aras la Milano, sesiunea actuală a Înţelegerii Balcanice au determinat vreo

schimbare în politica balcanică a Italiei.

Mi-a răspuns:

I. Pactul bulgaro-iugoslav nu prezintă un interes special pentru Italia. Este

binevăzut, în măsura în care constituie o contribuţie la organizarea păcii.

II. Vizita lui Rüştü Aras, dorită de Turcia, nu a dus la acorduri concrete, ci a

fost un schimb de idei pentru lămurirea raporturilor celor două ţări, legate de altfel

printr-un pact de amiciţie. Chestiunile pendinte vor fi examinate pe care diplomatică.

III. Italia nu are a face obiecţii faţă de Uniunea Balcanică ca formaţiune

politică. Ea doreşte menţinerea păcii în Balcani, unde înţelege să facă politica

intereselor italiene, care implică raporturi bune cu ţările respective. O asemenea

politică este însă prin excelenţă bilaterală. Şi, cu titlu de exemplu, lângă Turcia,
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ministrul a enumerat: raporturile cu Iugoslavia sunt bune, fără ca apropierea să fie

intrată într-o fază concretă; Grecia are o atitudine simpatică pentru Italia, de care o

leagă un Pact de amiciţie susceptibil de un conţinut mai substanţial.

În fine, cu România un prim pas a fost făcut prin semnarea tratatului de comerţ

... (lipsă în text) a fost lung, dar care poate da rezultate fericite.

Ciano a dezminţit, în fine, zvonurile din presă despre proiectele sale de vizită

în Balcani.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 6 (General, martie 1936 – 1938), f. 169 – 170
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 517, din 16 februarie 1937, ora 00.44

Înreg. la nr. 9 078, din 16 februarie 1937

Moscova

Strict confidenţial

Am avut astă seară, la ambasada turcă, cu domnul Litvinov, sculat după o

gripă, o destul de lungă convorbire. Întretăiată de zâmbet şi chiar glume, în fond însă

extrem de neplăcută. 

Domnia Sa vede România alunecând iremediabil pe panta fascismului. Din

voinţă sau neputinţă, regele şi guvernul se lasă debordaţi de mişcarea extremistă de

dreapta, care îndrăzneşte să se dea chiar la atacuri în contra persoanelor în plină stradă,

fără ca guvernul să intervină. Am căutat zadarnic să arăt domnului Litvinov lipsa de

temei a temerilor sale, cu toate argumentele posibile, între care şi acela că Garda de

Fier, la care domnia sa în special făcea aluzie, este lipsită de conducători.

În chestiunea J. Seba, domnia sa mi-a spus că este de neînţeles cum guvernul

a lăsat chestiunea să se dezvolte într-un scandal public, sau mai bine zis că guvernul

a făcut conştient jocul Poloniei. Am replicat că guvernul nu are niciun mijloc de

constrângere formală a parlamentarilor din opoziţie. La aceasta, domnul Litvinov

mi-a răspuns cu nestăpânită ironie: „Atunci există democraţie la dumneavoastră”.

„Mult mai mult decât vă închipuiţi”, mi-a fost răspunsul. „Atunci cum se face, a replicat

domnul Litvinov, că în momentul când domnul Arcizewski a atacat în mod scandalos,

ce se cunoaşte, pe domnul Titulescu, Camera dumneavoastră nu a reacţionat?” Am

răspuns că reacţia a fost din partea întregii prese, inclusiv ziarul „Curentul”.

În continuare, domnul Litvinov s-a felicitat de a se fi arătat clarvăzător în

chestiunea Pactului de asistenţă mutuală între noi. Un asemenea Pact ar fi fost astăzi

la pământ, adică formal ar fi dăinuit, însă golit de orice substanţă. Relaţiile dintre

Soviete şi România nu mai pot fi azi cele din trecut, căci România s-a dat prizonieră

Poloniei. Domnul ministru Antonescu s-ar fi angajat, cu ocazia vizitei sale la Varşovia,
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să nu se încheie niciun fel de acord cu URSS fără consimţământul Poloniei şi se pare

că a intervenit chiar un act scris în acest sens (m-a întrebat dacă cunosc acest fapt, ceea

ce, de bună seamă, am negat). 

În chestiunea Pactului dintre Iugoslavia şi Bulgaria, nu înţelege cum România

şi-a dat consimţământul pur şi simplu. Domnul ministru Antonescu i-ar fi spus la

Geneva că Franţa ar fi sfătuit sau stăruit în acest sens la Bucureşti. Ori, întrebând pe

domnul Delbos, acesta a negat, afirmând că, dimpotrivă, a sfătuit ca să se înscrie o

formulă care menţine întregile obligaţii ale Pactului Balcanic. La obiecţia mea, de ce

Turcia şi Grecia şi-au dat consimţământul, domnul Litvinov a replicat că politica

domnului Rüştü Aras nu este totdeauna clară, iar Grecia ce putea face faţă de

consimţământul României şi Turciei. În ceea ce-l priveşte, a spus ministrului bulgar

de aici, care i-a cerut aprecierea, că Pactul iugoslavo-bulgar nu-l interesează, căci

Înţelegerea Balcanică o consideră (...) pentru politica noastră comună.

Cu ce s-a ales România din politica sa din ultimele cinci luni, s-a întrebat,

sarcastic, domnul Litvinov.

Cu dislocarea Micii Înţelegeri, slăbirea Înţelegerii Balcanice, slăbirea raportu -

rilor cu Sovietele, trezirea de nemulţumiri în Franţa, în schimb a câştigat surâsul

domnului Beck. 

Mi-ar fi greu să redau totul, mai ales accentul, vehemenţa sau ironia. 

În ansamblu, cum nu se poate mai defavorabil.

Domnul Litvinov mi-a spus că aşteaptă pe Ostrovski pentru un raport verbal,

de îndată ce noul consilier sovietic (fost prim secretar la Stockholm) va sosi la

Bucureşti. Cred deci indispensabil să îndoctrinaţi pe Ostrovski, înainte de plecare.

De asemenea, socotesc util ca în caz când angajamentul ce s-ar fi luat la Varşovia nu

există (căci nu cred că a fost luat, sau în orice caz nu fără contra partidă) să lămurim

pe domnul Litvinov că a fost rău informat.

Ciuntu

AMAE, Fond 71 URSS (1931 – 1937), vol. 68 (Relaţii cu Polonia), f. 403 – 406
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 40, din 16 februarie 1937, ora 14.44

Înreg. la nr. 9 431, din 17 februarie 1937

Haga

Astăzi am avut o întrevedere cu ministrul Afacerilor Străine. Domnia sa a

ţinut a-mi confirma din nou impresia penibilă pe care au produs-o declaraţiile lui

Hitler asupra cercurilor oficiale olandeze. A se afirma, aşa cum a făcut Hitler, că

Germania nu va viola neutralitatea Olandei, înseamnă în primul rând a considera

Olanda ca având un regim precis de neutralitate, ceea ce nu este cazul, iar în al doilea

rând, a mărturisi în mod indirect intenţiile agresive pe care le-a fi avut cândva

Germania faţă de Olanda. Atitudinea lui Hitler este tot atât de paradoxală (mi-a spus



ministrul Afacerilor Străine) ca şi gestul unui individ care, fără să-l întreb, ar veni şi

mi-ar spune „nu voi cambriola casa Dumitale”. În ceea ce priveşte partea declaraţiilor

Führer-ului referitoare la colonii, ministrul Afacerilor Străine mi-a spus că

discriminarea pe care o face Hitler între ţările care au răpit coloniile şi celelalte ţări

nu-l satisface deloc, deoarece, cu toate dezminţirile, persistă încă impresia produsă de

eventuala existenţă a unor anumite clauze secrete ale acordului germano-japonez,

privitoare la împărţirea între Germania şi Japonia a zonei de influenţă în coloniile

olandeze. Tot în legătură cu discursul lui Hitler, ministrul Afacerilor Străine al Olandei

mi-a declarat că fragmentul referitor la inviolabilitatea teritoriului belgian a fost

pregătit de Neurath şi aprobat de Hitler. Acest fragment a fost comunicat de Neurath

ministrului Belgiei la Berlin. Spre surprinderea tuturor, în loc de acest fragment care

priveşte numai Belgia şi inviolabilitatea teritoriului ei, Hitler, sub inspiraţia lui

Göring, a modificat la Berchtesgaden (unde a dat forma definitivă discursului pe care

l-a pronunţar apoi) pasajul lui Neurath, fără să-l consulte, făcând pe de-o parte a intra

şi Olanda în aceeaşi categorie cu Belgia, iar pe de altă parte înlocuind expresia

„inviolabilitatea teritoriului” cu expresia „neutralitate”. 

Atât ministrul Belgiei, cât şi ministrul Olandei au cerut explicaţii domnului

Neurath, care, foarte jenat de situaţia în care se găsea, a dat un răspuns cu totul evaziv.

Iată uşurinţa cu care Hitler tratează problemele de politică externă, iar în

concluzie, ministrul Afacerilor Străine al Olandei mi-a arătat că discursul lui Hitler,

în loc de a determina o liniştire a spiritelor, constituie, dimpotrivă, pentru adevăraţii

cunoscători ai situaţiei din Germania şi a intenţiilor conducătorilor acestui stat, un

nou şi serios motiv de îngrijorare. 

Pella

AMAE, Fond 71 Olanda, vol. 2 (General, 1936 – februarie 1940), f. 67 – 69
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 142, din 16 februarie 1937

Înreg. la nr. 9 439, din 17 februarie 1937

Haga

Copie 

Marele ziar „Telegraf”, care apare la Amsterdam, publică în numărul din

16 februarie următoarea informaţie: „După informaţia Agenţiei Reuter, se spune că

guvernul român ar avea intenţia să ceară rechemarea miniştrilor german şi italian din

Bucureşti, deoarece au asistat în uniformă la înmormântarea a doi membri ai Gărzii

de Fier care au fost ucişi în rândurile generalului Franco, în războiul spaniol, şi ale

căror corpuri au fost readuse în România. Înmormântarea a avut un caracter politic,

de la care n-au lipsit dezordinile. Se mai spune că membrii Partidului Naţional

Ţărănesc vor interpela în Cameră cu privire la atitudinea celor doi diplomaţi, iar

Grigore Filipescu va cere explicaţii în Senat. Este mai mult ca sigur că preşedintele
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Consiliului va răspunde la interpelări. Corespondentul ziarului „Daily Telegraph”

spune: regele Carol a chemat pe preşedintele Consiliului în legătură cu cele de mai

sus. Domnul Tătărescu a convocat imediat Consiliul de Miniştri. Se spune că

guvernul, în acest Consiliu, ar fi decis prezentarea demisiei. Agenţia „Rador” a

dezminţit această informaţie. „Daily Telegraph” conclude că regele Carol doreşte să

ia atitudine severă privitoare la pericolul care ameninţă ordinea publică din partea

Gărzii de Fier. Regele ar fi îngrijorat de sprijinul pe care fasciştii români îl primesc

din alte ţări. În sfârşit „Daily Telegraph” mai spune că în această chestiune ar fi

implicaţi şi miniştrii Poloniei şi Japoniei.

Ziarul „Rotterdamsche Courant” adaugă următoarea informaţie: „Azi, în

şedinţele obişnuite ale Parlamentului, deşi senatorii şi deputaţii erau în număr, totuşi

preşedinţii ar fi suspendat şedinţele, pretextând numărul insuficient de parlamentari.

Acest fapt a provocat zvonul că guvernul ar fi pe punctul de a demisiona, sau chiar

ar fi demisionat. Aceste zvonuri sunt puţin probabile. Adevărul pare a fi că guvernul

a voit să evite interpelări pe această chestiune”.

Alte ziare olandeze publică informaţii în acelaşi sens.

Pella

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele; Preşedintele Consiliului; Dir. Cab.; 17 februarie 1937. 

AMAE, Fond 71, vol. 376/1 R.7, f. 38 – 39
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA MOSCOVA

17 februarie 1937

[Bucureşti]

Drept răspuns la telegrama dvs., privitoare la convorbirea cu domnul Litvinov:

Binevoiţi a lua notă de următoarele consideraţii, spre a restabili adevărul cu

prilejul viitoarei dvs. întrevederi cu domnul Litvinov: 

1. În ceea ce priveşte cartea domnului Seba

N-am făcut jocul nimănui în această chestiune. Când mi s-a semnalat, acum

trei luni, de către polonezi că domnul Šeba a făcut în acea carte unele afirmaţii foarte

neplăcute pentru Polonia, am răspuns că nu mă puteam sesiza de această chestiune şi

că urma ca guvernul polon să-şi adreseze doleanţele direct la Praga. 

Cartea domnului Šeba, având un caracter public şi putând fi cumpărată şi

citită de oricine, n-am putut deci împiedica mai târziu pe membrii Parlamentului

nostru şi pe ziarişti să ia cunoştinţă de unele pasaje pe care, cu drept cuvânt, le-au

socotit inadmisibile din partea unui reprezentant diplomatic acreditat la Bucureşti.

Faptul că era vorba de reprezentantul unui stat amic nu făcea decât să agraveze

lucrurile, totuşi am făcut tot ce am putut pentru a diminua importanţa incidentului.

Deoarece nu aş fi putut nega gravitatea unora din pasajele privitoare la ţara noastră,

am fost nevoit să declar că nu cunoaştem textul, neavând încă o traducere oficială. 
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În acest mod am reuşit să evit discuţii dezagreabile în Parlament. Am apărat atât

alianţa cu Cehoslovacia, cât şi personal pe domnul Šeba, cu căldură. 

2. În ceea ce priveşte afirmaţiile în legătură cu vizita mea la Varşovia. Vă amintesc

că, prin articolul ... (lipsă în text) [obliga]ţia reciprocă de a nu încheia nicio alianţă cu o

terţă putere fără o prealabilă concertare. Dacă domnul Litvinov a făcut aluzie la această

dispoziţie a Tratatului, veţi binevoi a-i arăta că zisul Tratat datează din 1926, fiind prelungit

pentru ultima oară, prin tacită reconducţiune, în 1934, pe vremea când domnul Titulescu

era ministrul Afacerilor Străine al României, şi că deci el nu poate reprezenta vreo

schimbare ce ar fi intervenit în ultimele cinci luni în politica noastră externă. 

Adaug că nu am luat niciun alt angajament, de niciun fel, nici în scris, nici

măcar verbal, faţă de guvernul polon, sau de domnul Beck. 

3. În ceea ce priveşte pactul bulgaro-iugoslav, veţi arăta domnului Litvinov

că îmi menţin cu totul afirmaţiile, că domnul Delbos a insistat pe lângă mine ca 

să-mi dau consimţământul la încheierea acestui pact. Nu dânsul a sfătuit a se înscrie

o formulă care să menţină întregi obligaţiile din Pactul Balcanic, ci eu i-am arătat că

nu pot să accept Pactul dacă nu se găseşte o modalitate de a exprima formal acest

lucru. De altfel, la Paris, nu numai domnul Delbos, ci chiar şi chiar şi preşedintele

Republicii a insistat pe lângă mine pentru a mă face să accept Pactul bulgaro-iugoslav.

Veţi arăta domnului Litvinov că domnii Rüştü Aras şi Krofta au fost primii care s-au

grăbit să accepte accepte pactul fără a pune condiţii. Grecii şi noi am fost ultimii şi

nu ne-am dat consimţământul decât în contra asigurării că domnul Stojadinović va

exprima în mod formal menţinerea intactă a obligaţiilor sale, rezultând din Pactul

Balcanic. Cu prilejul întâlnirii de la Atena, domnia sa ne-a făcut declaraţia cerută, de

care am luat act şi care a fost înscrisă în procesul verbal al reuniunii. 

Nu poate fi vorba, în aceste împrejurări, de o slăbire a Înţelegerii Balcanice.

Adaug că domnul Krofta mi-a transmis mulţumiri că am vorbit domnului

Eden de chestiunea cehoslovacă.

Mai adaug că domnul Litvinov îmi pare foarte nervos în ultimul timp. 

Victor Antonescu

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 84 (Relaţii cu România), f. 64 – 66
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL PERMANENT 

DE L’ENTENTE BALKANIQUE

17 Février 1937

Athènes

Copie

Le Conseil Permanent de l’Entente Balkanique réuni à Athènes le 15 février
1937 approuve, sous réserve de la ratification par les gouvernements respectifs, le
Protocole Final et ses annexes élaborés par le Conseil Economique de l’Entente
Balkanique à la quatrième session, tenue à Bled du 10 au 15 juillet 1936. 
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Toutefois tenant compte d’une part de la réserve suivante formulée par le
gouvernement Royal Hellénique en ce qui concerne la conclusion immédiate d’une
Convention Touristique à quatre entre les Etats de l’Entente Balkanique :

« Le gouvernement Royal Hellénique fait des réserves quant à la possibilité de
la conclusion immédiate de la Convention Touristique à quatre, préconisée dans le
Protocole Final de la IVe session du Conseil Economique tenu à Bled du 10 au 15 juillet
1936, jusqu’à la levée des mesures provisoires, portant restriction des voyages de Grèce
vers l’étranger, dont l’adoption a été dictée au gouvernement Hellénique par les
circonstances », et d’autre part des considérations émises par le gouvernement de la
République Turque, en ce qui concerne la ratification de la Convention Aérienne signée
à Bucarest, le Conseil Permanent de l’Entente Balkanique décide que ces deux
questions soient examinées en temps opportun par le Conseil Permanent de l’Entente
Balkanique :

Fait à Athènes, le 17 février 1937, en quatre exemplaires.

(ss) M. Stoyadinovitch

(ss) Metaxas

(ss) Dr. R. Aras 

(ss) V. Antonescu

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 18 (Conferinţa Consiliului Permanent
al Înţelegerii Balcanice, Atena 15 – 17 februarie 1937, 1937 – 1938), f. 101 – 102
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

GHEORGHE TĂTĂRESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR

STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 9 288, din 17 februarie 1937

[Bucureşti]

Pentru domnul ministru Antonescu:

Suntem în plină desfăşurare a unui incident grav cu consecinţe pe planul

politicii interne şi a raporturilor cu câteva state.

Iată faptele în dezvoltatea lor extrem de rapidă:

La serviciul religios pentru înmormântarea legionarilor Moţa şi Marin au

participat miniştrii Ugo Sola şi Fabricius, însărcinatul cu Afaceri al Portugaliei şi ajutorii

de ataşaţi militari ai Poloniei şi Japoniei. Faptul fiind cunoscut, a produs, cum era şi

firesc, o atmosferă penibilă de ostilitate în toate cercurile şi în mai toate partidele politice,

inclusiv în partidul nostru. Am socotit şi socotesc şi azi situaţia ca extrem de gravă.

Imixtiunea aceasta făţişă în luptele politice interne este un act fără precedent.

Pe de altă parte, incidentul cade tocmai în momentul în care raporturile noaste

cu Germania şi Italia se desfăşurau pe linia apropierii fireşti.

De acord cu M.S. Regele, şi luând în examinare toate eventualităţile, am

hotărât ca să sancţionăm acest act insolit, începând în consecinţă executarea
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demersurilor care trebuie să se încheie prin rechemarea voluntară a miniştrilor

Germaniei şi Italiei şi a însărcinatului cu Afaceri portughez.

Acum două ceasuri am răspuns interpelării domnului Armand Călinescu, la

Cameră, fixând mai presus de toate ... (lipsă în text) răspunsul ce vi s-a comunicat a

fost primit cu satisfacţie de toată Camera. Voi răspunde mâine la Senat în acelaşi sens.

Punctul nostru de vedere este împărtăşit de Partidul Naţional Ţărănesc, de

profesorul Iorga, de domnul Iunian şi, în general, de toată opinia publică.

Peste două ore voi primi pe rând pe miniştrii implicaţi, nădăjduind să-i

conving de tot răul care l-au făcut raporturilor noastre şi de necesitatea ca să-l repare

cerând ei înşişi rechemarea lor.

Voi ţine la curent cu evoluţia incidentului.

Tătărescu

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame, 25 iunie 1935 – 31 mai
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 559, din 17 februarie 1937, ora 14.30

Înreg. la nr. 9 500, din 17 februarie 1937

Moscova

Sub titlul „Obrăznicia diplomaţilor fascişti în România”, ziarul „Isvestia” de

azi publică o comunicare telefonică de la corespondentul ei din Paris, faimosul căpitan

Sadoul, în sensul că la Bucureşti a avut loc un Consiliu de Miniştri special, după care

s-a răspândit zvonul că România va cere rechemarea miniştrilor Italiei şi Germaniei,

pentru participarea la înmormântarea celor doi legionari, şi că se mai vorbeşte despre

demisia cabinetului.

Ciuntu

[Note marginale:]

Majestatea Sa Regele; Domnului Preşedinte al Consiliului; Dir. cabinetului; 17 februa -

rie 1937; 19 februarie 1937, văzut, descifrat: Octav Banu
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 3 729, din 17 februarie, ora 20.45

Înreg. la 9 609, din 18 februarie 1937

Berlin

Pentru domnul prim-ministru.

Azi la ora 5 am fost primit în audienţă de domnul von Neurath, căruia i-am

făcut o amănunţită expunere, conform instrucţiunilor primite prin telegrama nr. 9 453

1

,

din 17 curent. Am remis în acelaş timp o notă verbală, în care parafrazam în termeni

curtenitori, dar energici, cuprinsul acelei telegrame. Domnul von Neurath mi-a răspuns

că, din rapoartele primite de la domnul Fabricius, rezultă că acesta nu a avut niciun

moment intenţia de a participa la vreo manifestaţie politică, cu titlu personal şi fără a

fi cerut vreo autorizare din partea guvernului german a luat parte la un serviciu religios

oficiat de Înalţi Prelaţi, de stat, plecând imediat după terminarea acestui serviciu.

Ministrul Germaniei era încredinţat că este vorba numai de un serviciu divin obişnuit

şi, conform uzanţelor, s-a crezut dator să participe la o durere, după cum participă şi

la toate bucuriile poporului în mijlocul căruia trăieşte. În definitiv, domnia sa nu a

făcut decât a aduce un omagiu eroismului acestui popor. Domnul von Neurath a insistat

asupra faptului că nu a intrat în intenţia domnului Fabricius a comite vreun act de

imixtiune în politica internă a ţării şi mai puţin încă a săvârşi un act de simpatie faţă

de partidul politic. Ministrul Afacerilor Străine al Reich-ului autoriză pe Excelenţa

Voastră a se servi de declaraţiile domniei sale, în Parlament.

Încheind, domnia sa mi-a declarat apoi, în mod confidenţial, că dacă guvernul

regal nu găseşte aceste explicaţii suficiente şi dacă persoana domnului Fabricius ar fi

încetat de a mai fi agreată la Bucureşti, guvernul german nu va ezita un moment a

dispune rechemarea lui Fabricius. El socoteşte însă că devotamentul ce l-a arătat întru

servirea cauzei ameliorării relaţiilor între cele două state, însuşirile sale şi trecutul

său sunt o chezăşie prezicând o frumoasă misiune, utilă ambelor ţări. Dacă totuşi

domnul Fabricius ar urma să fie rechemat, domnul von Neurath nu crede că ar fi în

măsură a-l înlocui în curând. În tot cazul, înlocuirea sa precipitată nu ar contribui la

ameliorarea relaţiilor între ambele state.

Comnen

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Consil.; Romanoleg Atena; Pentru domnul ministru

Antonescu (telefonic); Dir. cabinetului; 18.2.1937; transmisă prin telefon la Atena,

18.2.1937, ora. 11.30.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 231, din 17 februarie 1937, ora 22.00

Înreg. la nr. 9 611, din 18 februarie 1937

Roma

Confidenţial

Pentru preşedintele Consiliului de Miniştri.

Am fost astă seară la Ciano, într-o audienţă de o oră, în chestiunea Ugo Sola.

I-am arătat faptele, interpretarea lor, dorinţa guvernului de a găsi o soluţie compatibilă

cu prietenia italo-română. Având în vedere interpretarea unanimă dată la noi

incidentului, l-am întrebat în fine dacă Sola a avut sau nu instrucţiuni. 

Mi-a răspuns, cu titlu confidenţial, că Sola nu a avut instrucţiuni, dar că el nu

numai că nu-l dezaprobă, ci, din punct de vedere al politicii italiene, trebuie să-l

aprobe. De aceea nu poate lua în considerare nici o eventuală rechemare, nici o

chemare la Roma spre a referi, ar fi imediat interpretată ca o sancţiune disciplinară.

Ne roagă, de aceea, să nu-i facem sugestii pentru o eventuală... Dorind însă închi -

derea cât mai grabnică a incidentului şi intensificarea alianţei cu România, ţine să-mi

dea textual următoarele interpretări ale incidentului, pe care le consideră

satisfăcătoare, şi este de acord să fie date publicităţii, pe cale de explicaţii autorizate

ale guvernului:

1) Ugo Sola a participat numai la o ceremonie religioasă, cu titlu personal, din

propria sa iniţiativă. A fost în civil, fără calitate oficială şi fără să fie întovărăşit de

membrii legaţiei, spre a răspunde iniţiativei unui partid care are existenţă legală. 

A evitat, în fine, a participa la orice manifestaţie de caracter politic în legătură cu zisa

ceremonie religioasă.

2) În aceste condiţii, guvernul italian nu găseşte în actul lui Sola nimic care

să poată aduce o atingere uzanţelor diplomatice.

3) În consecinţă, guvernul italian nu se poate găsi de acord cu interpretarea

dată participării lui Ugo Sola la înmormântare. Aceasta, cu atât mai mult cu cât el a

recunoscut guvernul naţional din Spania, pentru care au căzut cei doi legionari.

Ciano crede că cu interpretarea sus-menţionată este de dorit ca incidentul să

fie considerat închis, spre a nu da loc la o tensiune pe care niciunul dintre cele două

guverne nu o doreşte. Întrucât însă ni s-au comunicat articolele violente ale ziarelor

noastre, roagă personal pe Excelenţa Voastră să împiedice repetarea lor, care fatal ar

duce la răspunsuri în presa italiană. În ce-l priveşte, a dat ordine în prezenţa mea, ca

ziarele italiene să nu reacţioneze. Mi-a adăugat că, bineînţeles, măsura este provizorie

şi cu titlu de reciprocitate.

În concluzie, guvernul italian lasă deci lui Sola răspunderea iniţiativei lui şi

o spune, dar din cauza politicii sale internaţionale nu-i poate aplica sancţiuni.

Personal, cred că cel puţin pentru moment este imposibil să obţinem mai mult.
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Contele Ciano mi-a afirmat chiar că, în caz de agravare a incidentului, ar fi obligat 

a acoperi pe Ugo Sola printr-o aprobare absolut corectă a actului lui.

Lugoşianu

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Consil.; Romanoleg Atena; Pentru domnul ministru

Antonescu (telefonic); Dir. cabinetului; 18.2.1937; transmisă prin telefon la Atena,

18.2.1937, ora. 12.40; Descifrat: Burillianu–Onişor–Popescul. 
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TELEGRAMA LUI GHEORGHE PARASCHIVESCU, DIRECŢIA

AFACERILOR ADMINISTRATIVE ŞI CONSULARE A MINISTERULUI

AFACERILOR STRĂINE, CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI DE LA

ANKARA, BELGRAD, BERNA, BRUXELLES, BUDAPESTA,

COPENHAGA, HAGA, LONDRA, MOSCOVA, OSLO, PARIS, PRAGA,

SOFIA, STOCKHOLM, VARŞOVIA, WASHINGTON

T.c. nr. 9 489, din 17 februarie 1937

[Bucureşti]

Pentru informarea dvs.

Vă aduc la cunoştinţă penibilul incident provocat cu prilejul participării

miniştrilor Germaniei şi Italiei, precum şi a însărcinatului cu Afaceri al Portugaliei, la

înmormântarea legionarilor Moţa şi Marin, incident ce a produs o atmosferă penibilă

în toate cercurile şi în mai toate partidele politice, ca fiind considerată ca o imixtiune

făţişă în luptele politice interne şi ca un fapt fără precedent, tocmai în momentul în care

raporturile noastre cu Germania şi Italia începeau să se îmbunătăţească.

Interpelării de la Cameră a deputatului Armand Călinescu i-a răspuns domnul

prim-ministru Tătărescu, fixând poziţia guvernului, zelos de prerogativele statului

român şi hotărât a apăra demnitatea naţională, fără a atinge raporturile dintre ţara

noastră şi ţările amintite, pe care le doreşte din ce în ce mai strânse şi mai prieteneşti.

În acest spirit, guvernul supraveghează deaproape dezvoltarea evenimentelor în

legătură cu acest incident cu caracter pur personal, căutând soluţionarea lui cât mai

grabnică. Primul ministru, în calitatea lui de interimar al Ministerului Afacerilor

Străine, a făcut un demers pe lângă guvernele din Berlin, Roma şi Lisabona,

aducându-le cele ce preced la cunoştinţă. 

Paraschivescu

[Note marginale:]

Cifrat în ziua de 17 februarie 1937, de Manu şi Popescul

AMAE, Fond 71 , Vol. 376/1 R7, f. 53
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

GHEORGHE TĂTĂRESCU, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA LISABONA

T. nr. 9 287, din 17 februarie 1937

[Bucureşti]

Răspunsul domnului preşedinte al Consiliului, Gheorghe Tătărescu, la întrebarea

domnului Armand Călinescu. Şedinţa Camerei Deputaţilor, din 16 februarie 1937

Domnilor deputaţi,

Comunicarea domnului deputat Armand Călinescu reclamă un răspuns care

nu trebuie, care nu poate să întârzie.

Faptele cuprinse în această comunicare, în adevăr au fost aduse la cunoştinţa

guvernului şi, ca interimar la Departamentul Afacerilor Străine, am dispus un act de

cercetare.

Oricare ar fi rezultatele acestui act, oricare ar fi explicaţiile date, mă grăbesc

să precizez că, dacă faptele relatate în comunicarea domnului deputat Armand

Călinescu, dacă faptelele aduse la cunoştinţa guvernului se vor dovedi întemeiate,

evident guvernul se va găsi în faţa unei situaţii serioase.

Este un principiu unanim admis în practicile noastre internaţionale, potrivit

căruia reprezentanţii statelor străine, ai tuturor statelor străine, mici sau mari, nu pot,

nu trebuie, nu au îngăduinţa să participe, direct sau indirect, la manifestări de politică

internă. 

Întrucât se va dovedi că acest principiu a fost înfrânt – şi declar de pe acum

că participarea agenţilor diplomatici la o solemnitate religioasă, făcută sub egida unui

partid politic şi transformată astfel într-o manifestare politică, este o înfrângere a

tuturor principiilor şi a tuturor uzanţelor internaţionale – (vii şi prelungite aplauze pe

băncile majorităţii şi pe băncile Partidului Naţional-Ţărănesc). Guvernul va lua în

gravă considerare situaţia creată. Mă grăbesc să adaug că această situaţie, creată de

acte cu caracter personal, nu poate să aibă nicio repercusiune asupra raporturilor dintre

ţara noastră şi ţările reprezentate, pe care le dorim din ce în ce mai strânse şi din ce

în ce mai prieteneşti (vii aplauze pe băncile majorităţii). 

Rog, deci, pe domnul deputat Armand Călinescu, rog Camera întreagă, să

creadă că guvernul va cerceta şi va soluţiona acest incident, zelos de prerogativele

acestui stat, care timp de aproape trei pătrimi de veac, de la independenţa sa, nu a

practicat decât principiile demnităţii naţionale (vii aplauze pe băncile majorităţii,

strigăte de bravo).

Tătărescu
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, ALEXANDRU DUILIU

ZAMFIRESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T.c. nr. 9 507, din 17 februarie 1937

[Varşovia]

Copie 

În privinţa Pactului de amiciţie sârbo-bulgar, directorul politic mi-a vorbit azi,

deschis şi stăruitor, de marele interes pe care îl are Polonia la obţinerea liniei de tranzit

Nord-Sud până la Salonic, vitală în caz de război, şi în numele alianţei ne roagă a ţine

seama de acest deziderat de o importanţă capitală, adică drumul de fier şi podul peste

Dunăre, deoarece Turcia ar fi azi stăpâna Strâmtorilor şi, din păcate, ea se află încă în

sfera de influenţă a Moscovei. Domnia sa mi-a spus că, în schimb, guvernul polonez

va exercita întreaga sa mediere şi că Bulgaria e dispusă a reduce la minimum toate

punctele încă în litigiu. La observaţia mea, că în orice caz lucrurile cu Ungaria nu merg

aşa de lin precum prevestise domnia sa săptămâna trecută, mi-a răspuns că recunoaşte

existenţa unor dificultăţi, datorate mai cu seamă „unor intrigi făcute de terţi”, motiv

pentru care „aliatul polon este de părere că nu conversând la Budapesta, unde prea

mulţi se amestecă, ci la Bucureşti, s-ar putea ajunge la o înţelegere”. 

Zamfirescu
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PROCÈS-VERBAL

DU

CONSEIL PERMANENT DE L’ENTENTE BALKANIQUE

18 Février 1937

Athènes

Le Conseil Permanent de l’Entante Balkanique s’est réuni à Athènes, les 15, 16,
17 et 18 Février 1937 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Stoyadinovitch,
Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Yugoslavie.

Etaient présents:
– Son Excellence Monsieur Métaxas, Président du Conseil et Ministre des

Affaires Etrangères de Grèce,
– Son Excellence Monsieur Rüştü Aras, Ministre des Affaires Etrangères de

Turquie, 
– Son Excellence Monsieur Antonesco, Ministre des Affaires Etrangères de

Roumanie.
Le Conseil a procédé à l’examen des questions suivantes:
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I. Questions politiques
1. PACTE D’AMITIÉ ENTRE LA YOUGOSLAVIE ET LA BULGARIE
Monsieur Stoyadinovitch a fourni des précisions supplémentaires en ce qui

concerne ce pacte, et a déclaré: 1. que ce pacte ne porte aucunement atteinte aux
obligations découlant des traités d’alliance conclus par la Yougoslavie avec les autres
Etats de l’Entante Balkanique; 2. que le pacte bulgaro-yougoslave n’est qu’un
instrument de paix dans les Balkans; et 3. que le gouvernement Bulgare est prêt à
conclure des pactes identiques avec ses autres voisins, aussitôt que les différends en
suspens auront été réglés. 

Finalement Monsieur Stoyadinovitch a ajouté que le Pacte bulgaro-
yougoslave sera enregistré à Genève et qu’il ne comporte ni clauses secrétes, ni textes
additionnels.

M.M. Métaxas, Antonesco et R. Aras ont félicité M. Stoyadinovitch, et ont
pris bonne note de ses précisions ainsi que de sa déclaration précitée. En outre, ils
ont prié Monsieur Stoyadinovitch de suggérer au gouvernement bulgare qu’il serait
utile et profitable à la stabilité de la paix dans les Balkans, que le gouvernement
bulgare procède à la conclusion, simultanément et le plus tôt que faire se pourra, de
pactes identiques avec la Grèce et la Roumanie.

2. RAPPORTS MILITAIRES DES QUATRE ETATS DE L’ENTENTE
BALKANIQUE (harmonisation des réserves faites par les Délégations yougoslave,
roumaine et hellénique à la Convention militaire à quatre, signée à Bucarest, le
9 Novembre 1936)

Les quatre Ministres ont examiné les réserves faites par les Délégations
hellénique, roumaine et yougoslave à la Convention militaire à quatre, signée à
Bucarest, le 9 Novembre 1936, et ont décidé ce qui suit:

Ad art. 1:
Monsieur Stoyadinovitch ayant retiré au nom du Chef d’Etat-Major

Yougoslave la réserve yougoslave à l’article 1, cet article conserve sa rédaction
initiale.

Ad art. 7:
La rédaction définitive de l’art. 7 est la suivante:
„La mobilisation une fois décrétée d’après l’alinéa 2 de l’art. 1 de la présente

Convention, les Puissances contractantes s’engagent à entrer en action et à ne pas
arrêter et à ne pas suspendre cette action, même au cas où d’autres Puissances,
quelles qu’elles soient, se rangeraient du côté de l’ennemi.”

Ad art. 14:
La rédaction définitive de l’art. 14 est la suivante:
„Dans le cas où l’une des Puissances contractantes se trouve en guerre avec

un autre Etat, quel qu’il soit, les autres Puissances contractantes s’engagent à laisser
passer – à travers leur territoire et leurs eaux – les transports en matériel de guerre
à destination de ladite Puissance contractante, tout en lui accordant les facilités dont
elle aura besoin, y compris le ravitaillement.

Ces questions feront également l’objet des accords spéciaux:
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En ce qui concerne la Grèce, l’application des dispositions du présent article
se fera dans le cadre des déclarations contenues dans la lettre adressée par S.E.
Monsieur Métaxas, Président du Conseil de la Grèce, Ministre des Affaires Etrangères,
le 5 Mai 1936, à S.E. Monsieur Rüştü Aras, Ministre des Affaires Etrangères de
Turquie, Président en exercice du Conseil Permanent de l’Entante Balkanique.”

Le Chef de l’Etat-Major roumain établira à Bucarest en quatre exemplaires,
le texte définitif de la Convention. Ces quatre exemplaires seront dûment signés
d’abord par le Chef de l’Etat-Major roumain, au plus tard jusqu’au 10 Mars 1937, et
porteront la date du jour de cette signature. Ces exemplaires seront confiés à un
courrier spécial de l’Etat-Major roumain, qui recueillera les signatures des Chefs
d’Etat-Major des Hautes Parties Contractantes, et remettra à chacun d’entre eux le
texte lui revenant.

La ratification de la Convention se fera le 10 Avril 1937.

3. LA QUESTION D’ESPAGNE
Monsieur Stoyadinovitch estime que la politique des Etats Balkaniques dans

l’affaire espagnole devrait être la suivante:
1. Non-imixtion absolue.
2. Prohibition d’envoi d’armes, munitions, etc., ainsi que de leur transit.
3. Défense d’envoi de volontaires.
4. Prohibition de toute aide financière.
5. Participation aux frais de contrôle après réduction des quote-parts fixées

par le comité de Londres pour les pays de l’Entante Balkanique.
6. Droit de participation au contrôle soit par des employés civils, soit par des

fonctionnaires militaires, ou des unités navales. (L’exercice de ce droit serait confié
à l’un ou à plusieurs des membres de l’Entante Balkanique qui sont à la fois des
Puissances méditerranéennes).

7. Ne pas agréer la nomination de nouveaux ministres du Gouvernement de
Valence dans les capitales des pays de l’Entante Balkanique, les Légations espagnoles
dans ces capitales devant être gérées par des Chargés d’Affaires.

8. Ne pas reconnaître le Gouvernement du Général Franco sans en aviser
préalablement les autres Gouvernements de l’Entante Balkanique.

M.M. Métaxas, Rüştü Aras et Antonesco se sont déclarés d’accord avec les
propositions de M. Stoyadinovitch.

4. SITUATION INTERNATIONALE GENERALE
Les quatre Ministres ont procédé à un échange de vues détaillé sur la situation

de la politique européenne en général.
Monsieur Stoyadinovitch a exposé son interprétation du „gentlemen’s

agreement” entre l’Angleterre et l’Italie, en soulignant que cet accord constitue,
selon lui, une garantie non seulement d’ordre moral mais d’une réelle valeur,
puisque les deux grandes Puissances de la Méditerranée ont exprimé le désir de ne
pas changer ni, en ce qui les concerne, de voir changer le statu quo territorial en
Méditerranée. Etant donné que la discussion concernant la portée de cet accord est
encore ouverte, les quatre Ministres se sont mis d’accord pour se communiquer
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mutuellement toutes informations et communications qu’ils recevraient de source
officielle à ce sujet.

Monsieur Rüştü Aras a fait un long exposé des conversations qu’il a eues à
Milan avec le Comte Ciano, et a informé ses collègues qu’il avait trouvé chez le
Ministre des Affaires Etrangères d’Italie de bonnes dispositions pour un
rapprochement entre les Pays de l’Entente Balkanique et l’Italie. A ce propos les
quatre Ministre ont décidé:

1. que le rapprochement des pays de l’Entente Balkanique avec l’Italie est
souhaitable.

2. que ce rapprochement doit être poursuivi parallèlement avec le
développement des relations entre la Grande-Bretagne et l’Italie.

Après avoir spécialement examiné les rapports des Pays de l’Entente Balkanique
avec la France, l’Allemagne, la Tchécoslovaquie, l’URSS, la Pologne, et d’autres
Puissances, les quatre Ministres se sont mis d’accord sur la ligne de conduite ci-après:

1. que les quatre Pays de l’Entente Balkanique doivent tendre tous leurs
efforts pour maintenir le statu quo territorial dans la zone de la Méditerranée
orientale et dans celle de la Mer Noire, ainsi que dans la Péninsule des Balkans ;

2. sans abandonner en rien les principes dont s’est toujours inspirée leur
politique commune, les quatre Pays de l’Entente renforceront les liens qui les unisent
le plus effectivement possible, tout en continuant d’entretenir avec d’autres pays des
rapports d’amitié et de coopération qu’ils ont réussi d’établir avec eux;

3. les Gouvernements des Pays de l’Entente Balkanique échangeront
mutuellement des informations sur toutes les questions importantes, sans que ces
communications ou les avis qui seraient éventuellement donnés puissent empêcher les
Gouvernements respectifs de prendre les décisions qui conviendraient le mieux à
leurs intérêts, pourvu que ces décisions ne portent pas préjudice aux obligations
découlant du Pacte Balkanique.

II. Questions économiques

1. DECISIONS DE LA CONFERENCE DE BLED
Il a été arrêté que les décisions prises par le Conseil Economique de l’Entente

Balkanique à la session de Bled seront toutes approuvées, sauf celles concernant le
projet de Convention touristique et la ratification de la Convention aérienne. Un
procès-verbal spécial a été signé à cet effet.

2. SESSIONS DU CONSEIL ECONOMIQUE DE L’E.B.
Sur la proposition du Monsieur Stoyadinovitch il a été décidé que le Conseil

Economique de l’Entente Balkanique se réunira désormais seulement une fois par an,
au printemps.

III. Questions diverses

1. REARMEMENT BULGARE
Monsieur Métaxas a attiré l’attention du Conseil sur le réarmement de la

Bulgarie. Le Conseil a reconnu que chacun des membres de l’Entente peut prendre
les mesures de défense qu’il jugerait indiquées par la continuation de ce réarmement.
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2. CONFERENCE BALKANIQUE
Sur la proposition de Monsieur Rüştü Aras il a été confié à Monsieur

Stoyadinovitch d’examiner la possibilité d’une réunion du Conseil de la Conférence
Balkanique. Si pareille réunion s’avèrerait possible et souhaitable, Monsieur
Stoyadinovitch aviserait aux mesures propres à sa convocation.

3. PROCHAINE SESSION DU CONSEIL DE L’E.B.
La prochaine réunion du Conseil permanent de l’Entente Balkanique aura

lieu à Genève, pendant la session de l’Assemblée de la Société des Nations de
Septembre 1937.

La prochaine session ordinaire prévue par les Statuts de l’Entente Balkanique
aura lieu à Ankara, au début de l’année 1938.

Athènes, le 18 Février 1937

ss Stoyadinovitch

ss Antonescu

ss Rüştü Aras 

ss Metaxas

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 18 (Conferinţa Consiliului Permanent
al Înţelegerii Balcanice, Atena, 15 – 17 februarie 1937, 1937 – 1938), f. 86 – 92
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA RIGA, VASILE STOICA, CĂTRE

MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 71, din 18 februarie 1937

Riga

Vizita domnului Holsti în Moscova

Domnule Ministru,

Vizita în Moscova a domnului Holsti, ministrul Afacerilor Străine al Finlandei,

a făcut o impresie favorabilă în Riga. Încordarea relaţiilor sovieto-finlandeze, din anul

precedent, displăcuse guvernului din Riga, partizan – după cum se ştie – al unei politici

de strictă neutralitate între Germania şi URSS. Aici nu s-a dat, bineînţeles, niciodată

crezământ zvonurilor privitoare la aşa-zisele planuri agresive ale Finlandei împotriva

URSS. Se considera totuşi că atât guvernul, cât şi opinia publică finlandeză afişau prea

deseori şi prea neîndemânatic simpatia lor pentru Germania, precum şi aversiunea lor

împotriva Sovietelor. De asemenea, exista teama ca Berlinul să nu obţină o influenţă

prea puternică în Helsingfors, încurajând revendicările mişcării naţionaliste finlandeze

asupra Kareliei sovietice. 

Atitudinea Finlandei era explicată aici, în parte prin încetineala caracteristică firii

finlandeze, care păstrează cu tenacitate vechea sa ranchiună împotriva Rusiei, precum şi

recunoştinţa sa către Germania, pentru ajutorul dat împotriva invaziei bolşevice. 
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Vizita domnului Holsti la Moscova, urmând scurt timp după cunoscute

ameninţări ale lui Jdanov, s-ar datora – se crede aici – faptului că guvernul finlandez

şi-ar fi dat seama că poziţia geopolitică a Finlandei faţă de URSS nu este atât de

sigură, precum mult timp se crezuse în Helsingfors. Unele sfaturi de prudenţă date de

Stockholm – nedoritor de a vedea vecina sa antrenată într-un conflict cu Sovietele –

ar fi contribuit la schimbarea atitudinii guvernului finlandez.

Presa lituaniană consideră cu plăcere vizita susmenţionată şi o interpretează

ca un indiciu a unei viitoare cooperări politice între Finlanda şi Înţelegerea Baltică.

Această interpretare este însă privită cu sceptiscism în Riga, dat fiind cunoscuta

repugnanţă a Finlandei de a-şi lega soarta de aceea a celor trei republici baltice.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii.

V. Stoica

AMAE, Fond 71 Finlanda, vol. 17 (Dosare speciale: Relaţiile cu Finlanda, 1941 –
1943. Situaţia internă şi externă a Finlandei, 1935 – 1939, 1939 – 1943).

118

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

GHEORGHE TĂTĂRESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR

STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 9 625, din 18 februarie 1937

Atena

Olografă

Pentru Excelenţa Sa, domnul ministru Antonescu

Azi au avut loc, la Cameră şi la Senat, noi interpelări în chestiunea miniştrilor

care au participat la serviciul religios al legionarilor morţi în Spania. La Cameră,

domnul Iunian a atacat atitudinea miniştrilor, iar domnul Popa explica, a încercat să

le explice gestul.

La Senat, domnii Iorga, Gafencu şi Grigore Filipescu au aprobat atitudinea

guvernului, iar domnii Manoilescu şi Ioaniţescu au căutat să justifice actul miniştrilor. 

Nu am mai intervenit în dezbatere. Aproape unanimitatea presei susţine

punctul de vedere al guvernului. 

Declaraţiile mele au produs în genere o destindere şi întreaga opinie publică

este, cu excepţia cercurilor dreptei, alături de noi. Am ordonat reprezentanţilor noştri

din Berlin, Roma şi Lisabona să sesizeze guvernele respective de incidentul survenit,

prin relatarea faptelor petrecute, evidenţiind dorinţa noastră de a-l soluţiona în

interesul adâncirii raporturilor de prietenie ce urmărim cu toată stăruinţa. Atât pentru

moment. Aştept venirea domniei voastre, pentru a hotărî definitiv.

Prim-ministru Tătărescu

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame, 25 iunie 1935 – 31 mai
1937), f. 283 – 285
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SECRETARUL DE LEGAŢIE AL LEGAŢIEI ROMÂNIEI 

DE LA LISABONA, MIHAIL CĂMĂRĂŞESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 125, din 18 februarie 1937, ora 20.00

Înreg. la nr. 9 873, din 19 februarie 1937

Lisabona

Răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 9 453

1

.

Conform instrucţiunilor Excelenţei Voastre, am cerut azi o întrevedere

ministrului Afacerilor Străine. Preşedintele Salazar fiind suferind, am fost primit de

secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, căruia i-am expus întocmai

cuprinsul protestului guvernului român, privitor la participarea însărcinatului cu

Afaceri al Portugaliei la o manifestaţie de politică internă. Am insistat asupra

caracterului pur personal dat de guvenul român acestui incident, în care vede numai

o acţiune străină de gândul guvernului portughez. 

Ambasadorul Sampaio îmi spune că însărcinatul cu Afaceri i-a telegrafiat

următoarele: a fost invitat la o ceremonie religioasă, la care au luat parte, afară de

ministrul Italiei şi ministrul Germaniei, reprezentanţii Japoniei, Iugoslaviei şi

Poloniei. Nu a depus coroană.

Fiind numai de o lună în România, secretarul general crede că însărcinatul

cu Afaceri, necunoscând situaţia politică din România, a răspuns unei invitaţii în care

vedea un omagiu adus eroismului român.

Secretarul general, regretând cele petrecute, a accentuat că Portugalia, în lupta

ce poartă împotriva comunismului, are, prin poziţia sa geografică, o situaţie aparte.

Nu a aderat la frontul anticomunist condus de Germania şi Italia, totul fiind

limitat, pentru Portugalia, la Peninsula Iberică. Sfârşind, domnia sa afirmă că guvernul

portughez este străin de fapta însărcinatului cu afaceri, că nu o aprobă, dar că nu crede

că un gest atât de dezinteresat, fără niciun scop politic, ar putea umbri relaţiile de

prietenie portughezo-române.

M-am despărţit de secretarul general spunându-i că guvernul român va

comunica la timp măsurile ce va crede utile pentru închiderea acestui incident.

Cămărăşescu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Legaţia Belgrad; Domnul ministru Antonescu; Dir. Cab.;

19.2.1937.

AMAE, Fond 71 Portugalia (1938 – 1944), vol. 16, f. 224 – 225

1

Document neidentificat.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 460, din 19 februarie 1937

Înreg. la 10 370, din 22 februarie 1937

Budapesta

Strict confidenţial

Am avut aseară, cu contele Bethlen, întrevederea confidenţială solicitată de

dânsul. Contele Bethlen mi-a spus, în rezumat, că atmosfera generală în clipa de faţă

i se pare prielnică unei destinderi între România şi Ungaria. M-a rugat să observ că

guvernul actual nu a pronunţat niciodată cuvântul revizuire. Singurul diferend grav cu

România ar rămâne deci tratamentul minorităţii maghiare din Transilvania. Recu -

noscând că problema are pentru România aspectul unei chestiuni interne, contele

Bethlen crede totuşi că nu ar trebui evitat subiectul, dacă se doreşte limpezirea

raporturilor dintre cele două ţări. Şi Ungaria are importante minorităţi germane, despre

care nu a refuzat a sta de vorbă cu Germania. Pentru rezolvarea diferendului existent

cu România, trebuie trecut, de la generalităţi, pe planul concret. Contele Bethlen

socoteşte că singura soluţie ar fi să se ajungă între România şi Ungaria la un acord

similar cu cel româno-iugoslav, privitor la situaţia şcolilor şi bisericilor. Concomitent,

Ungaria ar renunţa, printr-o declaraţie oficială, la ridicarea problemei revizioniste,

lăsând chestiunii caracter pur teoretic, de ideal naţional îndepărtat. Am obiectat că nu

sunt în măsură a mă angaja în această direcţie şi că, după părerea mea personală, ar fi

preferabil, înainte de a atinge subiecte atât de delicate, să se creeze mai degrabă o

atmosferă generală de destindere între Ungaria şi Mica Înţelegere. Am amintit cum

Germania şi Polonia au reuşit să stabilească raporturi normale, fără a intra în discutarea

amănuntelor prea spinoase. Contele Bethlen a fost de acord cu mine şi, invocând

predecentul germano-polonez, a rostit chiar cuvântul pact de neagresiune pe 10 ani.

I-am observat că, după convingerea mea, astfel de propunere ar putea forma

baza de discuţie, cu condiţia ca oferta să fie făcută simultan celor trei guverne ale Micii

Înţelegeri. Contele Bethlen mi-a obiectat că Ungaria n-ar putea trata cu Mica Înţelegere,

ca unitate politică, dar că ar putea eventual încheia simultan trei pacte de neagresiune

identice cu fiecare stat separat. M-am mărginit a răspunde că nu este exclus să se poată

găsi o formulă satisfăcătoare, dar până acum nici colegii mei din Mica Înţelegere, nici

eu nu am fost sesizaţi de guvernul ungar în privinţa acestei chestiuni.

Având în vedere legăturile strânse ale contelui Bethlen cu actualul prim ministru

ungar, care i-a fost pe vremuri subsecretar de Stat, şi influenţa sa asupra guvernului, este

probabil că am fost sondat de contele Bethlen din partea factorilor răspunzători.

Bossy

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; [indescifrabil]; II. 1937.

AMAE, Fond 71 Ungaria (1934 – 1937), vol. 8, f. 192 – 194
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, ALEXANDRU GURĂNESCU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 444, din 20 februarie 1937, ora 15.20

Înreg. la nr. 10 183, din 20 februarie 1937

Viena

Foarte confidenţial

Pentru M.S. Regele şi domnul preşedinte al Consiliului de Miniştri.

Campania de presă şi discursul, destul de categoric, al cancelarului Schuschnigg,

în partea sa referitoare la restaurarea Habsburgilor, au reuşit să dea impresia că această

schimbare de regim în Austria este mai apropiată decât se crede.

Necesităţile politicii interne au putut determina pe cancelar să ia această

poziţie, care implică, dacă nu sprijinul, cel puţin consimţământul Italiei la această

schimbare. Într-adevăr, faţă de nereuşita încercare a lui Schuschnigg, de a absorbi în

gruparea frontului patriotic elementele naţionaliste rămase credincioase ideii de stat

german, şi în ajunul vizitei lui von Neurath, cancelarul austriac a voit, pe de-o parte,

să arunce, în arena politică internă, problema restauraţiei Habsburgilor ca un punct din

programul său, iar pe de altă parte să accentueze jocul perpetuu de basculă, printr-o

orientare mai definită a unei colaborări cu Italia, şi Schuschnigg nu s-a mai gândit

numai la vorbe, dar a profitat de circumstanţe spre a trimite la Roma pe ministrul de

Finanţe, Neumayer.

Căutând o explicaţie a acestei poziţii luate de şeful guvernului şi profitând de

întâlnirea fortuită cu von Papen, întors ieri de la Berlin, am discutat cu ambasadorul

Germaniei această chestiune, din care pot să desprind şi fixez următoarele două

puncte, pe care dânsul m-a autorizat să le comunic în mod absolut confidenţial:

1) Domnul von Neurath nu va ezita să spună cancelarului Austriei părerea sa

asupra acestei chestiuni, care se îndepărtează de cadrul acordului din 11 iulie.

2) La întrebarea mea, dacă totuşi guvernul austriac va continua să persiste în

ideea restauraţiei, dânsul mi-a răspuns aproape textual: „Germania se va opune cu

toată puterea sa la restauraţia Habsburgilor”. Ambasadorul Germaniei mi-a certificat

că, în condiţiile în care Italia este angajată acum în Spania, guvernul italian se găseşte

legat de axa Berlin–Roma şi că, prin urmare, Schuschnigg îşi face iluzii când crede

că ar putea să deţină sprijinul guvernului fascist în această chestiune.

Von Papen pare convins că simpatiile maselor populare în provincie au rămas

aceleaşi pentru ideea naţională germană şi actuala campanie de presă internaţională

este provocată de activitatea cercurilor politice franceze, care sunt incontestabil pentru

o restauraţie. 

În ceea ce priveşte atitudinea Micii Înţelegeri în această chestiune, ambasa -

dorul Germaniei a formulat-o astfel, după cum am mai auzit-o şi la alţi colegi de ai

mei de aici, şi anume că: „Cehoslovacia este pentru restauraţie, România ar tolera-o,

iar Iugoslavia ar fi singura care s-ar opune.”



Mi se spune că guvernul austriac ar avea exact aceeaşi opinie în această

privinţă, deşi – spune von Papen – el personal este convins că Iugoslavia şi România

vor adopta aceeaşi atitudine.

Gurănescu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 21.2.1937.

AMAE, Fond 71 Austria (Telegrame Viena 1935 – 1937), vol. 1, f. 174 – 176
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 244, din 20 februarie 1937

Înreg. la nr. 10 808, din 23 februarie 1937

Roma

Am onoarea de a vă înainta, aici alăturat, un raport lunar referitor la politica

internă, situaţia economică şi financiară şi politica externă a Italiei, pe intervalul de

timp de la 20 ianuarie până la 20 februarie a.c.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea celei mai înalte consideraţii.

Ministru,

I. Lugoşianu 

[...]

POLITICA EXTERNĂ

Dominantele politicii externe italiene, în cursul lunii care face obiectul

raportului de faţă, rămân neschimbate faţă de trecutul apropiat.

Războiul civil din Spania continuă a absorbi toată atenţia politicii italiene.

Cum însă în acest răstimp, graţie ajutoarelor în material şi oameni din partea Italiei

şi a Germaniei, superioritatea militară a lui Franco îi dă acestuia putinţa de a-şi

domina adversarii, diplomaţia italiană consideră momentul potrivit nu numai spre a

adera, ci şi spre a stărui pentru încheierea unui acord general de neintervenţie şi de

control, care să menţină avantajele guvernului din Burgos şi să oprească trimiterea de

ajutoare celui din Valencia. Această politică apare ca rezultatul imediat al

conversaţiilor dintre domnii Mussolini şi Göring, în jurul lui 20 ianuarie. Axa Roma–

Berlin se menţine, într-adevăr, în cursul ultimelor săptămâni. Dacă însă pentru Italia

este dominant aspectul spaniol al înţelegerii italo-germane, pentru Reich este

dominant aspectul anti-comunist al acesteia. De aceea Italia continuă să sacrifice pe

altarul anti-bolşevismului: Toată luna este caracterizată de o violentă campanie contra

Moscovei, ocazionată de procesul şi condamnarea troţkiştilor şi de efervescenţa vieţii

politice interne a Sovietelor. Pe cale de consecinţă, tensiunea dintre Italia şi Franţa se

menţine la acelaşi diapazon, cu îndoita motivare a atitudinii Frontului Popular francez

faţă de Spania naţională şi a prieteniei franco-sovietice.
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Cehoslovacia, din motive identice, participă şi ea, pe al doilea plan, la

ostilitatea arătată Sovietelor şi Franţei. Polemicile în jurul cărţii domnului Šeba,

despre Mica Înţelegere, sunt pe larg redate în presa italiană, în general într-un spirit

tendenţios şi cu dublu obiectiv de a alimenta campania antisovietică şi de a slăbi

consistenţa Micii Înţelegeri, acţiune care reprezintă unul din obiectivele constante

ale diplomaţiei italiene. Trebuie adăugat că, în ce priveşte Italia, polemica împotriva

bolşevismului are şi o latură de politică internă. Italia nu are motive particulare de

ostilitate contra Sovietelor. Are, dimpotrivă, în Rusia, interese economice, care au

dus-o, în 1933, la încheierea unui pact de amiciţie şi neagresiune cu URSS. În

regimurile totalitare însă opoziţia, care nu se poate forma în afara partidului unic, se

formează în interiorul lui sub formă de tendinţe divergente şi extremiste. În Partidul

Naţional Fascist există o aripă stângă radicală, înclinată spre reforme sociale înaintate.

Lupta contra comunismului în afară are drept scop, între altele, de a combate şi

extremismul de stânga înăuntru. 

Europa Centrală rămâne încă pentru Italia în funcţie de înţelegerea cu

Germania. Acţiunea diplomatică italiană la Viena şi Budapesta este cu totul pasivă în

ultimele săptămâni. Recrudescenţa nazismului în Austria, în ciuda acordului din 11

iulie, va determina poate, în viitorul apropiat, reluarea unei politici mai active faţă de

Austria. Discursul recent, din 14 februarie, al domnului Schuschnigg în faţa dele -

gaţilor Frontului patriotic, care afirmă preferinţa pentru Italia şi contra vederilor

germane – consideră restauraţia Habsburgilor ca o chestie internă, de competenţa

exclusivă a guvernului şi poporului austriac –, este poate semnalul unei acţiuni politice

mai vii a Italiei la Viena. Ministrul de Finanţe austriac, De Neumayer, va sosi în

curând la Roma, în legătură cu împrumutul anglo-franco-italian din 1932, şi de puţină

vreme, în cercurile iniţiate austriece, a început să se vorbească despre o nouă întâlnire

între domnul Mussolini şi cancelarul austriac, care ar avea loc la Florenţa sau la Rocca

delle Camminate, în martie, după vizita domnului von Neurath la Viena, care, în ciuda

înţelegerii italo-germane, este considerată cu oarecare bănuială la Roma. Raporturile

dintre Marea Britanie şi Italia rămân pe bazele puse de gentlemen’s agreement de la

2 ianuarie. Imixtiunea italiană în Spania, pe o scară întinsă, a tulburat opinia publică

britanică, dar n-a alterat calmul guvernului englez, care, după cum reiese şi din

aprecierile ambasadorului său la Londra, nu se arată neliniştit de efectele viitoare ale

intervenţiei Italiei în Spania. În schimb, acordul mediteraneean a avut două efecte

pozitive imediate: încheierea unui acord italo-englez, relativ la drepturile de adăpat

şi păscut în Etiopia, pentru triburile indigene din Somalia Britanică, şi vizita

ministrului de Externe al Turciei la Milano, unde întâlnirea cu contele Ciano a dus la

lămurirea raporturilor dintre Roma şi Ankara şi la o destindere în bazinul oriental al

Mediteranei, care pare destinată a avea repercusiuni utile şi asupra politicii balcanice

a Italiei, în general. 

Desigur, politica Italiei faţă de Înţelegerea Balcanică este asemănătoare cu

cea faţă de Mica Înţelegere. Palatul Chigi nu consideră cele două formaţiuni ca entităţi

politice, cu care ar putea avea raporturi, ca atare. Politica lui este o politică de ostilitate

faţă de Mica Înţelegere, de indiferenţă faţă de Uniunea Balcanică. Ea este prin

excelenţă bilaterală: Italia refuză să aibă o atitudine faţă de Înţelegerea Balcanică,

dar preocupată de interesele ei imperiale şi de lichidarea crizei spaniole în favoarea
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ei, a adoptat faţă de statele care compun Uniunea Balcanică o politică de pace, cu

rezerva, bineînţeles, a intereselor italiene în Balcani. Cu acest titlu, Bulgaria, care nu

demult era un instrument al politicii italiene în Balcani, îi este astăzi indiferentă. Mi

se pare dovedit că Italia n-a avut niciun fel de amestec în geneza pactului bulgaro-

iugoslav, pentru care Palatul Chigi mărturiseşte a nu avea niciun interes deosebit.

Faţă de celelalte state din Uniunea Balcanică, Italia urmăreşte o politică de apropiere

strict bilaterală: cu Iugoslavia raporturile continuă să se amelioreze formal. În ciuda

informaţiilor din diferite surse, că ministrul Italiei la Belgrad ar fi fost de curând

purtător de sugestii pozitive către domnul Stojadinović, Palatul Chigi declară că

apropierea cu Iugoslavia n-a intrat încă într-o fază concretă. Singurele realizări ale

acestei politici de apropiere sunt, pentru moment, un tratat de comerţ care va trebui

revizuit după devalorizarea lirei şi o misiune de studii a unui funcţionar italian, contele

Policastro, însărcinat să examineze chestiunea optanţilor italieni. Nu se confirmă, de

asemenea, zvonurile care au avut curs după vizita lui Göring la Roma, despre o

acţiune comună italo-germană pentru o apropiere ungaro-iugoslavă. Dimpotrivă,

conducătorul politicii externe italiene consideră că o asemenea acţiune n-ar intra astăzi

în domeniul posibilităţilor şi declară în orice caz că Italia n-a întreprins niciun fel de

acţiune în acest sens.

Caracterul autoritar al actualului guvern elen îl împinge organic la o atitudine

simpatică faţă de Italia. Deşi pentru moment nu se confirmă zvonurile despre o vizită

a domnului Metaxas la Roma, este neîndoielnic că ea ar fi binevăzută şi ar fi conformă

cu vederile politicii italiene, care tinde să dea un conţinut cât mai substanţial pactului

de amiciţie care de la 1928 leagă Grecia şi Italia.

Vizita domnului Rüştü Aras la Milano nu a dus la un acord, dar a adus o

destindere, care deschide calea unei viitore înţelegeri în puţinele chestiuni concrete

pendinte între Italia şi Turcia, între care dezacordul era îndeosebi de natură

psihologică, determinat de credinţa guvernului kemalist în intenţiile agresive ale

Italiei.

Faţă de România, politica italiană apare cu mult mai nehotărâtă. În raport cu

România, membru al Uniunii Balcanice, această politică e mai degrabă pasivă; în ce

priveşte România ca membru al Micii Înţelegeri, care vine în coliziune cu doctrinele

şi tendinţele italiene în Europa Centrală, ea rămâne ostilă, sau în cel mai bun caz

puţin binevoitoare; relativ la România, vecina Sovietelor, politica italiană caută să

speculeze divergenţele de ideologie care frământă opinia publică românească, şi să

ralieze România la frontul „naţionalismului internaţional”; cât despre România, în

fine, stat latin, cu profunde afinităţi spirituale cu Italia şi stat bogat în materii prime,

debuşeu promiţător pentru mai târziu, Italia nu are decât veleităţi de apropiere. Între

aceste tendinţe divergente, diplomaţia italiană nu a efectuat încă o alegere, dar dacă

facem bilanţul lor, în general politica italiană apare ca susceptibilă de o apropiere

reală de ţara noastră. 

În orice caz, se poate constata la Roma, faţă de statele Înţelegerii Balcanice,

o modificare de atitudine – desigur plină de nuanţe, dar nu mai puţin reală. Reuniunea

Înţelegerii Balcanice la Atena a fost urmărită cu interes şi – spre deosebire de trecut –

considerată cu obiectivitate, fără atitudinile polemice sau ironice de altădată. Dar

dacă este o distincţie de făcut, se poate spune că, într-un prim timp, acţiunea
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diplomaţiei italiene se va îndrepta mai degrabă către o politică de apropiere cu cele

două state mediterane, decât cu cele două state dunărene ale Înţelegerii Balcanice.

În ceea ce priveşte, în fine, marile probleme internaţionale ale Europei, puse

de discursurile domnilor Eden, Blum, Delbos şi Hitler, care au precizat punctele de

vedere respective ale ţărilor lor, ele nu au provocat nicio reacţie şi aproape niciun

comentariu la Roma. Pentru spiritul realist al italienilor, această politică a microfo -

nului s-a desfăşurat pe două planuri paralele: pe de o parte al intenţiilor, pe de altă

parte al metodelor şi soluţiilor pozitive.

Pe cel dintâi, era natural ca domnii Eden, Blum şi Hitler să fie de acord să

proclame voinţa lor de pace şi dorinţa lor de a organiza pacea.

Pe cel de-al doilea plan însă, soluţiile practice rămân în totală contradicţie şi

metodele rămân complet divergente. În niciuna din marile probleme de organizare a

păcii: securitatea renană, securitatea colectivă, reforma Ligii, limitarea armamentelor,

repartizarea materiilor prime etc. Roma nu vede posibiltăţi de realizarea apropiată. Ea

rămâne în această privinţă pe terenul cotidianului, oportunului, realităţii imediate.

Singurele fapte care au produs o impresie reală la Roma şi care sunt

susceptibile de efecte politice pozitive sunt măsurile financiare masive luate de Franţa

pentru apărarea ei naţională, împrumutul de 400 milioane de lire sterline decis de

Marea Britanie în acelaşi scop, în fine, Cartea Albă Britanică, expunând formidabilul

program de înarmări engleze. Acestea pun problemele politice pe terenul concret al

voinţei de a se apăra şi pe baza solidă a posibilităţilor financiare. Faţă de această

acţiune paralelă de înarmări, bazată pe o solidaritate politică din ce în ce mai strânsă

a Marii Britanii şi Franţei, Roma reflectează. 

După această expunere generală, în care am căutat să punem în relief

directivele şi atitudinile dominante ale politicii externe a Italiei, vom consacra câte un

scurt capitol special acţiunii italiene în Spania şi întâlnirii domnului Rüştü Aras cu

contele Ciano.

ACŢIUNEA ITALIEI ÎN SPANIA

În ultimele luni, precum am arătat în rapoartele noastre precedente, politica

italiană faţă de războiul civil din Spania a fost dictată de două consideraţii esenţiale:

a) Menţinerea în principiu a politicii de neintervenţie, spre a limita riscurile

unei extinderi a conflictului local spaniol la restul continentului. 

b) O ingerinţă activă în fapt, prin trimiterea în Spania de materiale şi de

efective, spre a asigura superioritatea generalului Franco asupra guvernului din

Valencia şi a crea astfel, în însăşi Peninsula Iberică, faptul îndeplinit, compatibil cu

ideologia politică şi cu interesele politice italiene.

Odată creată o asemenea situaţie, evident, Italia nu mai avea niciun motiv să

tergiverseze faţă de aplicarea unei politici efective de neintervenţie în Spania, ci

dimpotrivă, să stăruie pentru punerea în aplicare cât mai grabnică şi mai completă,

spre a evita ca echilibrul restabilit în favoarea lui Franco să fie din nou tulburat de

eventuale ajutoare date guvernamentalilor. 

Încadrată între aceste limite, politica spaniolă a Italiei, în ultima lună, apare

foarte clară. O scurtă expunere cronologică ne va învedera felul cum ea s-a realizat

în mod progresiv.
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La începutul lui ianuarie, Marea Britanie decidea să interzică – fără niciun

fel de condiţie sau rezervă – recrutările de voluntari pentru Spania.

În jurul lui 20 ianuarie – prin voturi unanime succesive, Camera şi Senatul

franceze decideau prohibirea recrutărilor şi transporturilor de voluntari în Spania,

urmând ca această interdicţie să intre în vigoare la termenul şi cu condiţia ca celelalte

puteri interesate să ia şi să pună în aplicare dispoziţii identice. Către aceeaşi dată,

Franţa şi Sovietele dădeau notei engleze din 11 ianuarie 1937, care propunea

interzicerea imediată a recrutării şi trimiterii de voluntari în Spania, răspunsuri

afirmative în principiu, dar condiţionate de adeziunea tuturor interesaţilor. 

În acelaşi răstimp, Comitetul de neintervenţie elabora un plan de control, care

implica o supraveghere de către neutri a frontierelor terestre franceze şi portugheze,

acceptat de Franţa, dar refuzat de Portugalia, şi un control al coastelor maritime exercitat

de flotele italiană şi germană pe coastele maritime aparţinând guverna mentalilor

spanioli şi de flotele engleză şi franceză pe cele stăpânite de guvernul din Burgos. Din

motive tehnice în formă, politice în fond, Sovietele nu participau la acest control.

Faţă de această activitate patronată de Marea Britanie, Italia şi Germania erau

oarecum puse în întârziere să-şi precizeze atitudinea. Ele nu puteau nici să refuze

aplicarea unei politici de neingerinţă şi control, pe care întotdeauna au preconizat-o

integrală, nici să renunţe complet la influenţa şi la rezultatele politice ale sacrificiilor

făcute pentru Spania naţionalistă. O consfătuire italo-germană devenea astfel urgentă

şi necesară. Generalul Göring venea la Roma, spre a se concerta direct cu domnul

Mussolini. 

Rezultatul acestor consfătuiri era că Roma şi Berlinul se decideau să adopte

o atitudine conciliantă, să activeze în toată măsura posibilului trimiterea de ajutoare

lui Franco, până la intrarea în vigoare a măsurilor de prohibiţie şi control, să adere în

fine, cât mai grabnic, la un acord internaţional în acest sens, spre a menţine

superioritatea dobândită de guvernul din Burgos. Ca urmare a acestui acord, rolul

Italiei devenea precumpănitor în trimiterea materialului şi voluntarilor în Spania. 

Într-adevăr, Italia are în Spania şi Mediterana interese mai mari ca Germania. Pe de

altă parte, Italia avea o situaţie politică mai favorabilă decât Reich-ul, spre a

întreprinde o asemenea acţiune, în urma încheierii acordului italo-britanic, care

restabilise bunele raporturi cu Marea Britanie. 

Notele italiană şi germană din 25 ianuarie sunt rezultatul direct al

convorbirilor dintre domnii Mussolini şi Göring. Ele constituie un progres real faţă

de trecut, întrucât consideră necesară încheierea unui acord relativ la voluntari, la

ingerinţa indirectă şi la control şi fixarea unei date pentru intrarea lor simultană în

vigoare. În loc de a condiţiona acordul asupra voluntarilor de încheierea prealabilă a

unei înţelegeri asupra tuturor formelor de intervenţie indirectă, se declară gata a

accepta imediat un asemenea acord, cu condiţia evidentă ca toate puterile interesate

să aplice măsuri identic. Chestiunea rechemării voluntarilor deja aflători în Spania nu

mai figurează în noua notă italiană decât pentru formă. Ea încetează de a mai fi o

piedică sau o condiţie pentru prohibirea voluntarilor, intervenţiei indirecte şi

controlului. 

După notele susmenţionate, Palatul Chigi se arată din ce în ce mai conciliant

şi insistă la Londra pentru fixarea unui termen cât mai apropiat pentru prohibirea
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trimiterilor de voluntari, fixând chiar data de 15 februarie. Se arată îngrijorat de

dificultăţile controlului internaţional şi insistă chiar să se fixeze, pentru oprirea

afluxului de voluntari, un termen anterior intrării în vigoare a controlului.

Comitetul de neintervenţie de la Londra sfârşeşte în fine, în şedinţa din 17

februarie, prin a realiza un acord. El stabileşte data de 20 februarie pentru intrarea în

vigoare a măsurilor internaţionale relative la neintervenţie, fixează acelaşi termen la

20 februarie pentru adoptarea sistemelor de control pe pământ, pe apă şi în aer,

elaborate de Comisii tehnice, precizează în fine ziua de 6 martie crt. pentru intrarea

în vigoare a modalităţilor de control ce se vor stabili la 20 februarie.

Sovietele sunt înlăturate de la aplicarea controlului, cu motivarea tehnică a

distanţei care le desparte de Spania. Portugalia, din considerente de suveranitate şi

siguranţă naţională, nu a aderat încă la regimul de control propus, dar la data acestui

raport apare probabil că va accepta şi ea o formă mai discretă de control, exercitat de

autorităţile portugheze, în colaborare cu delegaţi ai Marii Britanii.

Războiul din Spania va rămâne astfel circumscris între frontierele iberice.

Dar afluxul masiv de trupe italiene în ultimele trei luni şi, mai ales, în ultimele

săptămâni, nu va rămâne fără influenţă asupra desfăşurării operaţiunilor militare.

Cucerirea rapidă a oraşului şi regiunii Malaga de către trupele naţionale este o dovadă

a superiorităţii dobândite de guvernul din Burgos, graţie efectivelor italiene. 

Într-adevăr, dacă autorităţile oficiale au continuat să dezmintă în mod constant

trimiterile de voluntari italieni în Spania, nici cercurile politice conducătoare, nici

marele public italian nu fac niciun mister din transporturile sistematice de trupe făcute

în ultimele săptămâni. Zilnic au plecat prin porturile militare din Gaeta şi La Spezia,

precum şi din Napoli, Genova şi alte porturi numeroşi voluntari pentru Spania. Se

citează nume de ofiţeri superiori şi generali trimişi în Spania, nume de persoane

cunoscute în societatea romană plecate ca ofiţeri sau soldaţi voluntari în Spania.

Generalul Roatta, şeful celui de-al doilea birou de la Marele Stat Major, ar fi devenit

şeful de Stat Major al lui Franco, şi cucerirea oraşului Malaga ar fi opera sa. 

Cercurile diplomatice, în măsură de a fi informate de consulii lor naţionali,

afirmă că s-a procedat la o mobilizare în regulă a legiunilor de miliţii fasciste,

îndeosebi în Italia centrală şi meridională, şi că în unele cazuri au plecat chiar

contingente de trupe ale armatei regulate. De câteva zile se afirmă că recrutările de

voluntari au fost însă oprite. 

În cercurile militare se evaluează la circa 50.000 de oameni numărul

efectivelor italiene aflătoare în Spania şi la circa 10.000 al celor germane. Aceste

trupe, adăugate la armata spaniolă, la Legiunea străină şi la voluntarii locali, dau

evident generalului Franco posibilităţi pe care nu le avea acum câteva săptămâni.

Cercurile conducătoare ale politicii externe italiene se arată încrezătoare în victoria

lui Franco şi scontează un triumf apropiat, care ar transforma Spania într-un stat

naţionalist, cu un regim totalitar. 

Cercurile diplomatice se arată mai sceptice faţă de aceste perspective, pe care

le consideră prea simpliste. Pentru ele, spaniolii rămân un popor cu un spirit

particularist şi xenofob, stăpâniţi de o mentalitate autonomistă prea puternică pentru

a putea suporta în viitor un regim bazat pe influenţe sau forţe străine. 
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Soluţia problemei aparţine viitorului, desigur, dar simplul fapt că ea este pusă

dovedeşte că politica italiană de neintervenţie de principiu şi de intervenţie de fapt a

dat regimului naţional o superioritate pe care introducerea controlului va tinde s-o

stabilizeze.

Aliaţii lui Franco şi guvernul de la Burgos consideră evident situaţia sub acest

aspect: într-adevăr, italienii au numit ambasador la Burgos pe domnul Cantalupo,

germanii au ridicat la rangul de ambasador pe generalul Faupel, până acum însărcinat

cu Afaceri, iar guvernul naţional spaniol a transformat în Ambasadă misiunea

temporară pe care domnul Garcia Conde, partizan de primă oră al generalului Franco,

o avea până în prezent la Roma. 

ÎNTÂLNIREA MINIŞTRILOR DE EXTERNE AI ITALIEI ŞI TURCIEI

Destinderea italo-turcă este o consecinţă directă a acordului italo-britanic din

2 ianuarie 1937. Deşi prin gentlemen’s agreement, status-quo-ul în Mediterana nu este

garantat decât în raporturile bilaterale ale celor două state semnatare, statele terţe din

Mediterana şi, în special, cele din bazinul oriental al acestei mări, s-au considerat

implicit garantate, întrucât singura putere care le inspira temeri pentru menţinerea

statutului teritorial al acestei mări era Italia. Angajamentul acesteia de a respecta status-
quo-ul faţă de Anglia profită indirect şi statelor nesemnatare şi, în speţă, şi Turciei.

Între Italia şi Turcia sunt puţine chestiuni concrete în litigiu. Originea

neînţelegerii între cele două ţări era de ordin politic: credinţa Turciei că Italia are

ambiţii teritoriale în Orientul Mijlociu şi în bazinul răsăritean al Mediteranei, credinţă

confirmată de fortificaţiile italiene la Rodos şi mai ales la Leros, care au luat o mare

amploare în timpul războiului italo-etiopian. Refuzul Italiei de a lua parte la

Conferinţa de la Montreux pentru statutul Strâmtorilor, deşi promisese participarea sa,

a mărit tensiunea dintre cele două ţări. 

Atmosfera creată de acordul mediteraneean îngăduia Turciei, după o serie de

sondaje prealabile ale ambasadorului italian la Ankara, să se angajeze pe calea unei

acţiuni de destindere politică cu Italia. Această acţiune, începută prin încheierea unui

tratat de comerţ, era continuată prin suprimarea Legaţiei turce de la Addis Abeba şi

îşi găsea dezvoltarea logică în întâlnirea de la 3 februarie la Milano, între contele

Ciano şi domnul Rüştü Aras. 

Am raportat pe larg, la timpul său, asupra conţinutului acestor conversaţii

(20, 23, 30 ianuarie, 1 şi 9 februarie). Ele au constituit un schimb de idei asupra

chestiunilor internaţionale la ordinea zilei, în general, şi asupra problemelor italo-

turce, în special. Nu au dus la acorduri, ci la constatarea unei comunităţi sau analogii

de vederi asupra diferitelor chestiuni, care vor permite realizarea unor înţelegeri

ulterioare, pe cale diplomatică. 

În rezumat, în ce priveşte status-quo-ul în Mediterana, cei doi interlocutori 

s-au găsit de acord spre a constata utilitatea acordului italo-britanic şi inutilitatea unui

pact mediteraneean colectiv şi şi-au dat reciproce asigurări în ce priveşte fortificarea

insulei Leros şi militarizarea Strâmtorilor.

Pentru Convenţia de la Montreux, ministrul de Externe turc a plecat din

Milano cu impresia că adeziunea Italiei este dobândită şi că efectuarea ei nu este decât

o chestiune de oportunitate. 



Domnul Rüştü Aras a avut de asemenea impresia că Italia este partizana

status-quo-ului în Balcani, ca şi în Marea Neagră.

Dacă rezum esenţialul acestor conversaţii, aşa cum rezultă din informaţiile

autentice ale cercurilor diplomatice turceşti, este pentru că versiunea italiană despre

schimburile de vederi de la Milano pare diferită, cel puţin în două privinţe: Convenţia

de la Montreux şi asigurările relative la status-quo-ul în Balcani.

Într-adevăr, în ceea ce priveşte adeziunea la Convenţia de la Montreux, nu

face nicio îndoială că Italia, pentru care are mai multă importanţă politică decât

juridică sau practică, şi-o va da la momentul ce va socoti oportun. Dar Palatul Chigi

nu este încă hotărât dacă va adera pur şi simplu sau va face unele rezerve privitoare

îndeosebi la eventualitatea libertăţii de navigaţie a Strâmtorilor, în cazul unui aviz al

Consiliului Societăţii Naţiunilor. 

Pentru moment, această din urmă ipoteză pare în favoare la Ministerul de

Externe Italian.

Cât despre menţinerea status-quo-ului în Balcani, contele Ciano mi s-a părut

mai puţin categoric în afirmaţiile sale. Italia are desigur intenţii pacifice faţă de statele

din această regiune a Europei, doreşte să întreţină raporturi amicale cu fiecare dintre

ele în parte şi în momentul de faţă urmăreşte o politică de apropiere cu Iugoslavia,

Grecia şi Turcia. Această politică este făcută însă cu rezerva drepturilor, intereselor

şi doctrinelor politice italiene. Noţiunea de status-quo este puţin compatibilă cu

politica dinamică. Între a dori pacea şi a voi menţinerea status-quo-ului, desigur,

diferenţa practică nu este mare, dar nuanţa există şi este necesar să fie semnalată,

pentru o regiune a Europei în care Italia are interese atât de importante. 

Ion Lugoşianu

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică;

Dir. Economică; 24.2.1937; Se va comunica prin curier Leg. Atena, Ankara, Belgrad

şi Sofia pasajul consemnat cu roşu la pag. 13 – 16; 27.2.1937; 27.2.1937.
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NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT 

DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, 

VICTOR BĂDULESCU, ŞI MINISTRUL URSS LA BUCUREŞTI, 

MIHAIL SEMIONOVICI OSTROVSKI 

24 februarie 1937

[Bucureşti]

Secret

Domnul Ostrovski mi-a vorbit de două chestiuni:

1. Compunerea delegaţiei române la serbările de încoronare ale regelui Angliei.
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M-a întrebat dacă s-a luat vreo hotărâre în acest sens. I-am răspuns că am

primit întrebarea de la Londra, am supus-o M.S. Regelui, care nu ne-a comunicat însă

hotărârea Majestăţii Sale.

2. Conferinţa Înţelegerii Balcanice de la Atena.

Domnul Ostrovski mi-a cerut oarecare lămuriri asupra asupra celor ce s-au

discutat la Atena.

I-am dat aceste lămuriri, combinând, fără prea multe precizări, textul comuni -

catului cu cel al procesului verbal.

Domnia sa şi-a exprimat surprinderea că nu s-a accentuat îndeajuns asupra

principiului securităţii colective. 

I-am răspuns că din termenii înşişi ai comunicatului reiese preocuparea

noastră de a rămâne credincioşi Micii Înţelegeri şi sforţărilor generale ce se fac pentru

pace, că rămânem în cadrul politicii pe care ministrul nostru a expus-o de atâtea ori

până acum, că conferinţa de la Atena nu a slăbit această politică şi, în sfârşit, că într-un

comunicat al unei conferinţe cu un caracter special este greu să se prevadă toate

chestiunile care eventual s-ar pune în legătură cu politica noastră.

Am avut, din convorbirea cu domnul Ostrovski, impresia că este şi el influenţat

de nervozitatea care se constată în ultimul timp în convorbirile pe care domnul Litvinov

le-a avut cu domnul Ciuntu la Moscova (vezi în acest sens telegramele de la Moscova,

dintre 10 – 20 februarie 1937).
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN HIOTT, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T.f.n., din 24 februarie 1937, ora 15.02

Înreg. la nr. 11 145, din 24 februarie 1937

Varşovia

Atât cercurile oficiale poloneze, cât şi cercurile Ambasadei Germaniei par

satisfăcute de schimbul de vederi avut în cursul vizitei generalului Göring, deoarece

s-a constatat că relaţiile amicale germano-poloneze din ultimii ani dăinuiesc. Dintr-o

bună sursă mi s-au confirmat ştirile ziarelor, după care mareşalul Rydz Smigli ar fi

dat asigurări că ultimele manifestaţii militare franco-poloneze nu schimbă întru nimic

relaţiile germano-poloneze, astfel cum au fost inaugurate prin declaraţia din ianuarie

1934. Göring, pe de altă parte, ar fi dat asigurări asupra intenţiilor pacifice ale

guvernului german faţă de Polonia, cu toate măsurile militare luate în partea frontierei

germane şi cu toată creşterea iredentismului danzigez. 

Relativ la această din urmă chestiune, generalul Göring ar fi arătat că Berlinul

nu putea decât să susţină pe naziştii danzigezi în lupta lor cu opoziţia, încurajând,

pentru a le da mai multă autoritate, iredentismul afişat de dânşii.

În ziua însă, în care opoziţia va fi lichidată şi naziştii danzigezi vor fi devenit

stăpânii netăgăduiţi ai situaţiei, lucru ce Polonia, în interesul obţinerii unei destinderi
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în această regiune, nu va trebui să împiedice, guvernul german nu va ezita a da sfaturi

acestora, de moderaţie.

Hiott

[Note marginale:]

MSR; Pres. Cons.; Domnului Comnen; Dir. Pol.; februarie 1937. 

AMAE, Fond 71 Polonia (1936 – 1937), vol. 7, f. 320 – 321
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, ALEXANDRU GURĂNESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. 478, din 25 februarie 1937, ora 00.10

Înreg. la nr. 11 276, din 25 februarie 1937

Viena

Foarte secret

În afară de manifestările publice rezumate în telegrama mea nr. 477

1

, care au

produs, în mod firesc, o stare de nelinişte vizibilă în cercurile politice şi diplomatice

de aici, conversaţiile ministrului Afacerilor Străine german cu Schuschnigg şi Schmidt

au învederat, pentru cei iniţiaţi, un dezacord complet între cele două guverne, şi

colegul meu englez, care până acum a susţinut că politica de „balanţă” a cancelarului

austriac este cea mai potrivită pentru menţinerea păcii în Europa Centrală, azi pare

înfricoşat de consecinţele grave ce ar putea surveni în cazul că Germania ar încerca,

printr-o reacţie izolată, să obţină satisfacţie pentru ofensa adusă reprezentantului ei.

Deşi dânsul pare convins că Schuschnigg a jucat cartea legitimistă numai din calculele

de politică internă, totuşi este de părere că momentul ales nu era oportun, în ajunul

vizitei lui Von Neurath, căci problema austriacă, zice dânsul, care părea rezolvată

prin acordul din 11 iulie trecut, a fost repusă acum cu mai mare virulenţă. Ministrul

Angliei crede că această gravă întorsătură politică este consecinţa fatală a pactelor

bilaterale preconizate de Hitler. Consideră că, în situaţia actuală, numai o garanţie

generală a statelor interesate pentru menţinerea păcii în Europa ar putea rezolva

focarul de tulburări pe care-l prezintă problema austriacă. Fără a neglija atitudinea

dubioasă în această chestiune a Italiei, dânsul pare convis că Vaticanul, direct sau

prin cercurile catolice austriece, nu este străin de poziţia adoptată acum de cancelar

faţă de guvernul german. Domnul Von Papen, pe care l-am găsit astă seară afectat de

rezultatul general al acestei vizite şi care, ca şi ministrul Angliei, mi-a cerut să se

păstreze cea mai completă discreţie asupra conver saţiilor avute, m-a informat că Von

Neurath a pus categoric chestiunea restauraţiei, în sensul că ea interesează tot atât de

mult Germania ca şi Mica Înţelegere, şi nu s-a mulţumit cu răspunsul dat de cancelar

şi de domnul Schmidt, că această chestiune este de ordin intern şi neactual. Ministrul

Afacerilor Străine german a rispostat că, după informaţiile sigure ce are, domnul

1

Document neidentificat.



1

Document neidentificat.

Wiesner a fost la Londra spre a obţine „concursul financiar evreiesc” pentru realizarea

apropiată a restauraţiei şi că forma regimului pe care Austria ar vrea să şi-o dea este

indiferentă Germaniei, nu însă restauraţia Habsburgilor, care este o chestiune ce

interesează politica externă a Reich-ului.

Domnul Von Neurath a propus lui Schuschnigg, în chestiunea restauraţiei, un

plebiscit bine organizat şi cinstit, care, spunea Von Papen, va demonstra tuturor că

imensa majoritate a poporului este contra Casei de Habsburg. Această propunere a

rămas, bineînţeles, fără răspuns.

A doua chestiune discutată cu cancelarul Schuschnigg şi, desigur, cea mai

importantă pentru politica germană, a fost relativă la participarea forţelor naţionale germane

din Austria la guvernarea ţării, astfel după cum ar trebui să fie după textul şi spiritul

acordului din 11 iulie. Guvernul german susţine că regimul Schuschnigg, care a organizat

în mod factice gruparea frontului patriotic, deoarece în majoritatea provinciilor populaţia

este pentru statul naţional german. Ca exemplu tipic, Von Papen arată cele întâmplate ieri,

când, pentru ca guvernul să organizeze o manifestaţie antigermană la Viena, a fost nevoit

să aducă, cu sacrificii materiale considerabile, din satele din jurul Capitalei, elemente fără

nicio valoare morală, şi, în genere, colegul meu german consideră că guvernul austriac a

dat dovadă, cu ocazia evenimentelor actuale, de lipsă de înţelepciune. 

Gurănescu

[Note marginale:]

M.S. Regele; Pr. al Consil. Domnului ministru Comnen; 25.2.1937; Dir. Politică;

Văzut 26 II 1937; descifrat de Manu.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 630, din 25 februarie 1937, ora 18.45

Înreg. la nr. 11 459, din 26 februarie 1937

Moscova

Am întâlnit aseară, cu ocazia sărbătorii naţionale estoniene, pe Litvinov. Mi-a

comunicat fără comentariu ştirea că domnul prim-ministru a luat departamentul

Internelor, cu prefectul Poliţiei Capitalei ca subsecretar de Stat. I-am expus cele

comunicate de Excelenţa Voastră prin telegrama nr. 423

1

expediată din Atena, în special

că la Varşovia nu aţi luat niciun fel de angajament nou faţă de Polonia. Domnia sa a

replicat că aceasta confirmă cele ce i s-au spus din diferitele izvoare, adică că la Varşovia

aţi reafirmat, dar printr-un act scris, alianţa cu Polonia. Arătând surprindere, am răspuns

că în privinţa aceasta nu ştiu nimic, dar nu aceasta a fost vorba în convorbirea noastră

din 15 februarie. Atunci domnul Litvinov mi-a vorbit de un angajament subordonând
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acţiunea noastră politică la consimţământul Poloniei. La aceasta răspunde telegrama

domnului Antonescu, punând lucrurile la punct. Acum mi se pune o întrebare nouă,

chiar dacă reafirmarea despre care este vorba ar fi avut loc, nu văd motiv de emoţie, căci

nu adaugă nimic la angajamentele care ne leagă deja de Polonia. Domnul Litvinov mi-a

răspuns că lucrurile nu stau aşa. Tratatul nostru cu Polonia a fost un act îndreptat contra

Sovietelor. Se putea înţelege în momentul încheierii lui; se mai putea înţelege în

momentul prelungirii lui. Dar după definiţia agresorului la Londra şi reluarea relaţiilor,

după ce Basarabia a fost scoasă din discuţie pe bază de gentlemen’s agreement, a veni

acum şi a reafirma acest tratat înseamnă a te reîntoarce la vremurile când nu aveam

relaţii. Am replicat că tratatul nostru cu Polonia, chiar dacă l-a avut, a pierdut aspectul

său antisovietic, cel puţin din 1926, când, dacă nu mă înşel, acest tratat a fost legat de

Pactul Societăţii Naţiunilor şi obligaţiile noastre nu mai menţionează exclusiv frontierele

răsăritene. Domnia sa mi-a răspuns că doar nimeni nu poate crede că Polonia ne va

ajuta contra Ungariei sau contra altora în afară de Soviete, deci tratatul nostru rămâne

un instrument antisovietic. Înţeleg acum interpretarea domnului Litvinov. Pentru dânsul,

reafirmarea tratatului cu Polonia nu are alt sens decât că, în fapt, România nu va

întreprinde nicio negociere politică cu URSS fără consimţământul Poloniei şi că s-a dat

acum, de fapt, dacă nu în drept, cuvântului „concertare” din tratat valoarea cuvântului

„consimţământ”, pe care nu o avea în interpretarea Titulescu. Nu ar fi rău să lămurim

pe domnul Litvinov asupra realităţii acestei reafirmări, dacă în adevăr a avut loc în scris,

cum se pretinde, cât şi asupra sensului ei.

Am arătat interlocutorului meu, cu titlu personal, cât consider de nedreaptă

această atitudine de suspiciune la adresa noastră şi cât de vătămătoare orice încercare

ce ar avea măcar aerul unei intimidări.

Domnul Litvinov a părut de data aceasta mai calm.

Nervozitatea lui reală din ultimul timp se datorează desigur şi unor cauze

familiale.

Ciuntu

AMAE, Fond 71 URSS (1931 – 1937), vol. 68 (Relaţii cu Polonia), f. 408 – 411
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 554, din 25 februarie 1937, ora 23.15

Înreg. la nr. 11 456, din 26 februarie 1937

Belgrad

Ministrul Angliei, cu care am avut o întrevedere, nu pare încântat de

eventualitatea unei apropieri între Italia şi ţările Înţelegerii Balcanice. Domnia sa a

adăugat că în orice caz trebuie mers cu moderaţie şi prudenţă şi că în special trebuie

evitată formarea unui bloc regional, lucru care nu ar conveni. Are speranţa însă că

statele balcanice înţeleg foarte bine de către cine sunt garantate mai efectiv avantajele

oferite prin gentlemen’s agreement-ul italo-englez.
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Are impresia că Italia începe o activitate balcanică pe baze noi, dar ale cărei

mijloace nu pot fi încă definite.

Cădere

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; (...) Londra pers.; Min. Lugoşianu; Dir. Pol.; 26.II.1937. 

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 257
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SUBSECRETARUL DE STAT ADJUNCT DIN MINISTERUL DE EXTERNE 

AL MARII BRITANII, LANCELOT OLIPHANT, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA

26 februarie 1937

Londra

Copie

Scumpe domnule Ministru,

Alătur aici un memorandum în chestiunea ce aţi ridicat-o lui Sir Robert

Vansittart la 16 februarie, şi anume viitorea Conferinţă de la Montreux cu privire la

regimul Capitulaţiilor.

La argumentele cuprinse în acest document, aş putea adăuga că din punct de

vedere practic, absenţa unui reprezentant al României la Conferinţa de la Montreux

ar face puţină sau foarte puţină diferenţă pentru soarta naţionalilor români pe timpul

regimului tranzitoriu care va urma abolirii Capitulaţiilor în Egipt; esenţialul este ca

românii să fie cuprinşi printre străinii ce vor beneficia de jurisdicţia Curţilor Mixte

tranzitorii, şi astfel, precum veţi vedea în memorandum, guvernul egiptean a aprobat

acest punct de vedere.

Binevoiţi a primi, domnule ministru. etc. etc. etc. ...

(ss) Lancelot Oliphant

Monsieur Basile Grigorcea

MEMORANDUM

1. În memorandumul său din 16 februarie, ministrul României a exprimat

dorinţa guvernului său ca guvernul Majestăţii Sale să uzeze de bunele sale oficii

pentru ca guvernul egiptean să invite România la viitoarea Conferinţă de la Montreux

asupra Capitulaţiilor.

2. Deşi guvernul Majestăţii Sale ar fi fericit să vadă România reprezentată la

această Conferinţă, totuşi, spre marele său regret, el se găseşte în imposibilitatea de

a da curs cererii guvernului român. După părerea guvernului britanic, art. 50 al

Tratatului de la Berlin din 1878 dă României numai dreptul la clauza naţiunii cele mai

favorizate, în ceea ce priveşte Capitulaţiile în Egipt. Urmează deci, de aici, că toate

modificările ce vor fi acceptate de celelalte puteri capitulare trebuie de asemenea
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acceptate şi de România; în consecinţă, asentimentul României nu ar fi, stricto sensu,
necesar pentru modificarea Capitulaţiilor şi nu există nicio necesitate legală ca

România să fie invitată la Conferinţa de la Montreux. Pentru acest motiv, guvernul

Majestăţii Sale se simte obligat să observe o poziţie strict neutră în ceea ce priveşte

dorinţa României de a fi reprezentată la acea Conferinţă. 

3. Pe de altă parte, art. 50 nu dă drept României de a pretinde pentru naţionalii

săi tratamentul jurisdicţional acordat naţionalilor puterilor capitulare. Guvernul

Majestăţii Sale a insistat pe lângă guvernul egiptean pentru ca acesta să includă pe

români printre naţionalii ce vor beneficia de regimul tranzitoriu schiţat la paragraful

1 (ii) al anexei la art. 13 al Tratatului Anglo-Egiptean semnat la 26 august 1936, şi

propunerile guvernului egiptean, cuprinse într-o notă circulară ce acest guvern a

adresat-o de curând puterilor invitate la Conferinţă, enumeră pe români printre străinii

ce vor avea dreptul la beneficiile acestui regim.

Foreign Office S.W.1

26 februarie 1937

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 241 (Conferinţa privind regimul Capitulaţiilor,
Montreux 1937, 1937), f. 5 – 7.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA RIGA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 79, din 26 februarie 1937

Înreg. la nr. 12 658, februarie 1937

Riga

An: 1

Vizita mareşalul Jegorov la Kaunas şi Riga

Domnule Ministru,

Urmare la telegrama mea nr. 59

1

.

Mareşalul Jegorov

2

, şeful Statului-Major sovietic, a sosit în seara de

15 februarie în Kaunas, însoţit de generalul de divizie Şceglov, de colonelul Ciornych,

de maiorul Kalmykov şi de căpitanul Pincevski.

A doua zi fiind sărbătoarea naţională lituaniană, domnia sa a asistat la revista

militară, iar seara fost invitat la reprezentaţia de gală, precum şi la recepţia de la

domnul Lozoraitis, ministrul Afacerilor Străine. De asemenea, a fost condus să vadă

în Kaunas şi împrejurimi unele unităţi ale armatei lituaniene.

1

Document neidentificat.

2

Alexander Ilici Egorov, mareşal al Uniunii Sovietice şi unul din comandanţii bolşevici în timpul

războiului civil. Îşi va pierde viaţa în 1939, în faza finală a marilor epurări. În 1937 era unul din puţinii

înalţi ofiţeri ai Armatei Roşii a cărui poziţie părea sigură.



Domnia sa a fost primit în audienţă specială de către preşedintele Republicii,

domnul Smetona.

În general, primirea mareşalului Jegorov în Kaunas s-a făcut cu destul căldură,

graţie faptului că, dintre ţările mari din apropiere, Rusia sovietică arată Lituaniei mai

multă bunăvoinţă. 

După cum guvernul leton prevăzuse, vizita mareşalului Jegorov în capitalele

baltice nu a lipsit de a provoca nemulţumirea Varşoviei şi a Berlinului. Astfel, ziarul

german „Angriff” susţine că mareşalul ar fi propus guvernului lituanian încheierea

unui pact de asistenţă; Moscova s-ar angaja a oferi Lituaniei muniţii şi armament,

precum şi instructorii şi specialiştii necesari pentru dezvoltarea aviaţiei şi motorizarea

armatei; aerodromurile Lituaniei urmează a fi puse la dispoziţie aviaţiei sovietice. Pe

de altă parte, presa poloneză vorbeşte despre presupuse negocieri lituano-sovietice

privitoare la trecerea eventuală a trupelor ruseşti pe teritoriul Lituaniei. 

Atât Ministerul leton al Afacerilor Străine, cât şi unii colegi acreditaţi în

Kaunas, socotesc că informaţiile de mai sus sunt lipsite de temei. Este incontestabil

că guvernul lituanian s-a servit de sprijinul Sovietelor, atât în chestiunea Vilnei, cât

şi în aceea a Memelului, după cum este evident că Moscova foloseşte aceste litigii

pentru a împiedica stabilirea influenţei poloneze şi germane în regiunea baltică.

Încheierea unui tratat de asistenţă mutuală cu URSS nu poate surâde însă Lituaniei;

dat fiind disproporţia dintre cele două state, un asemenea tratat ar transforma Lituania

într-un simplu pion al politicii externe ruseşti. Pe de altă parte, aliatele Lituaniei –

Estonia şi Letonia – s-ar opune fără îndoială la încheierea unei alianţe care, în cazul

unei conflagraţii, n-ar putea juca decât cu asentimentul sau cu forţarea Letoniei sau

Poloniei, întrucât Lituania nu are frontiere comune cu URSS. 

Precum mă informează colegul meu finlandez, care e acreditat şi la Kaunas

şi e în legături amicale cu ministrul Germaniei de acolo, legaţia Germaniei din

Lituania nu are nici ea nicio indicaţie cu privire la negocierea vreunui tratat sau

aranjament militar de către mareşalul Jegorov şi Guvernul lituanian, şi nici nu crede

în eventualitatea unui astfel de tratat. 

Bineînţeles, guvernul din Kaunas – deşi necruţător faţă de propaganda

comunistă internă – va căuta să păstreze prietenia Moscovei, mai ales în acest moment

când înăsprirea relaţiilor cu Polonia i-au atras într-o oarecare măsură şi nemulţumirea

aliatelor sale din „Înţelegerea Baltică”. Pe de altă parte, relaţiile actuale cu Germania,

deşi satisfăcătoare, nu inspiră multă încredere guvernului lituanian, dat fiind uşurinţa cu

care Reich-ul îşi schimbă obiectivele. Astfel, în ciuda răcelii sovieto-lituane din toamna

trecută, tot Moscova pare a rămâne deocamdată sprjinul mai important al Lituaniei.

Menţionez că în cursul şedinţei festive ţinute în Seima cu ocazia sărbătorii

naţionale, domnul Shakenis, preşedintele Parlamentului, a declarat că Lituania nu va

renunţa niciodată la drepturile sale asupra Vileni şi şi-a exprimat simpatia sa pentru

suferinţele minorităţii lituaniene din Polonia.

Mareşalul Jegorov a sosit, însoţit de suita sa, sâmbătă 20 februarie, în Riga.

Domnia sa a fost primit la gară de către: domnul Munters, ministrul Afacerilor Străine,

generalul Hartmanis, şeful Statului Major leton, domnul Pommer, prefectul Capitalei,

domnul Brodovsky, ministrul URSS în Letonia etc.
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În cursul zilei, domnia sa a vizitat pe ministrul de Război, generalul Balodis,

precum şi pe şeful Statului Major, pe ministrul Afacerilor Străine şi pe generalul

Berkis, şeful armatei letone.

Generalul Harmanis a dat seara o recepţie în cinstea mareşalului, la care au

fost invitaţi ministrul Războiului şi cel al Afacerilor Străine, mai mulţi ofiţeri superiori

letoni şi membrii Legaţiei sovietice din localitate. Cu această ocazie, atât şeful Statului

Major leton, cât şi cel sovietic au ţinut cuvântări, al căror text îl trimit aici alăturat.

Ambii au vorbit despre starea satisfăcătoare a raporturilor letono-sovietice şi despre

politica pacifistă a ţărilor lor. 

În cursul zilei următoare, mareşalul Jegorov a vizitat garnizoana din Cesis şi

staţiunea balneară Kemeri. Luni seara a plecat la Tallinn. 

Primirea făcută mareşalului în Riga a fost mai puţin călduroasă decât cea

făcută în Kaunas de către guvernul lituanian. În acest chip, letonii au reuşit să evite,

cel puţin până acum, comentariile răuvoitoare ale presei germane şi poloneze.

Mareşalul sovietic nu a fost primit în audienţă de către preşedintele

Republicii. Corpul diplomatic acreditat în Riga nu a fost invitat la nicio recepţie.

Guvernul a acordat o deosebită atenţie pazei poliţieneşti, dorind a evita

consecinţele neplăcute pe care un atentat împotriva mareşalului le-ar fi putut avea

pentru Letonia.

Ziarul „Pravda” s-a grăbit a sublinia strângerea relaţiilor dintre URSS şi

statele baltice. Modul în care s-a desfăşurat însă vizita mareşalului Jegorov în Riga

subliniază mai puţin excelenţa raporturilor letono-sovietice decât grija guvernului

Ulmanis de a nu trezi din nou suspiciunile Berlinului şi ale Varşoviei. Letonia doreşte

a întreţine amicale relaţii cu Sovietele, dar ţine a nu fi suspectată câtuşi de puţin de a

se abate de la politica sa de strictă neutralitate.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii. 

V. Stoica

AMAE, Fond 71 Letonia (1923 – 1940), vol. 9 (Relaţii cu URSS), f. 299 – 303

130

MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU

T. nr. 11 551, din 26 februarie 1937

[Bucureşti]

Drept răspuns la telegrama dvs. 630

1

. Sunt surprins că nu aţi putut reuşi să

convingeţi pe domnul Litvinov pe baza lămuririlor categorice ce vi le-am comunicat

de la Atena.

În ceea ce priveşte reconfirmarea în scris a alianţei cu Polonia, vă rog să arătaţi

domnului Litvinov că nu am iscălit la Varşovia niciun fel de reconfirmare a tratatului

1

Vezi documentul nr. 126.



1

Document neidentificat.

2

Vezi documentul nr. 125.

nostru cu Polonia, că nu mi s-a cerut o asemenea reconfirmare şi nici nu mi s-a făcut

vreo aluzie în acest sens. De altfel nu aveam ce reconfirma, dat fiind că tratatul nostru

cu Polonia este în curs şi nu ajunge la o eventuală expirare decât peste câţiva ani. 

Pe de altă parte, repet că nu mi s-a cerut şi că nu am luat niciun fel de angaja -

ment scris sau verbal, subordonând acţiunea noastră politică consimţământului Poloniei. 

De asemenea, nimeni nu mi-a cerut la Varşovia să dau o interpretare formală

sau verbală a acţiunii de concertare care formează obiectul articolului 4 al tratatului

cu Polonia.

Astfel fiind, nici nu s-a pus chestiunea de a schimba sensul pe care domnul

Titulescu l-ar fi dat acelei obligaţii.

Regret a constata o atitudine puţin amicală din partea domnului Litvinov.

Victor Antonescu

[Note marginale:]

Cifrat în ziua de 26 februarie 1937, de Burillianu

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 84 (Relaţii cu România), f. 78
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, ALEXANDRU GURĂNESCU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 495, din 27 februarie 1937

Înreg. la nr. 13 776, din 8 martie 1937

Viena

Confidenţial

Vizita domnului von Neurath 

Domnule Ministru,

Prin telegramele mele nr. 477

1

şi 478

2

din 24 februarie curent, am comunicat

Excelenţei Voastre rezultatul convorbirilor pe care ministrul Afacerilor Străine german

le-a avut atât cu cancelarul Schuschnigg, cât şi cu domnul Guido Schmidt, împărtă -

şindu-vă, în legătură cu caracterul lor politic, anumite păreri autorizate.

Trimit, aici-alăturat, spre cunoştinţa Excelenţei Voastre, textele traduse ale

discursurilor rostite de ambele părţi cu prilejul prânzurilor date de guvernul austriac

în cinstea distinsului oaspete german.

Mă folosesc de acest prilej pentru a zugrăvi, în câteva rânduri, atmosfera „străzii”

în răstimpul celor două zile petrecute de domnul von Neurath în capitala Austriei.

Începând de la ora 8 diminineaţă, ziua de 22 februarie, o procesiune de bărbaţi

şi femei, al căror număr sporea văzând cu ochii, se îndrepta nerăbdătoare, prin marile

178

Institutul Diplomatic Român



artere şi pe străzi lăturalnice, spre Gara de Vest, unde avea să coboare trimisul Führer-

ului şi cancelar Hitler. Din toate colţurile Vienei, a suburbiilor şi a provinciei, aderenţii

naţional-socialismului şi-au găsit timp şi mijloace – legaţi ca de un cuvânt de ordine

magic – de a se concentra cu hotărâre pe Mariahilferstrasse, artera care duce direct

la Gara de Vest, la Hotel Imperial, unde era găzduită delegaţia germană.

Din ce se apropiau de locul sosirii, de aceea numărul manifestanţilor nazişti

sporea, accentuându-li-se atitudinea de îndrăzneală şi indiferenţă faţă de Poliţie şi de

restul populaţiei burgheze, a cărei pasivitate binevoitoare contrasta cu impetuozitatea

şi elanul tineretului zgomotos.

La apariţia domnului von Neurath, vacarmul şi delirul ce însoţeau strigătele

„Heil Hitler” şi „Ein Volk ein Reich” au dus la intervenţia energică a Poliţiei, care a avut,

după trecerea cortegiului, ciocniri numeroase cu masa nazistă. Chiar în momentul urcării

domnului von Neurath în maşină, pentru a se îndrepta spre centru, câţiva nazişti mai

temerari, care pătrunseseră până la grupul de persoane oficiale, nu s-au sfiit să strige în

faţă cancelarului Schuschnigg, „Heil Hitler”. Evident, ingerinţele aparatului poliţienesc

au înăsprit atitudinea naziştilor, îngreunând astfel propria lui activitate. Loviri, urmăriri

în fugă, arestări, în cursul cărora nu au fost cruţaţi nici femeile, nici copiii, s-au repetat

aproape fără contenire, în prima zi a şederii ministrului Afacerilor Străine german.

Un fapt bine stabilit şi demn de reţinut este că 80 000 – 100 000 de nazişti,

organizaţi, îndrăzneţi, au manifestat în masă cu spontaneitate, cu siguranţă, cu elan

şi cu convingere.

Nu au fost – după cum a arătat guvernul prin presa oficială şi străină, acte şi

strigăte izolate, pornite de la cete răzleţe de indivizi fără simţul răspunderii. Pentru

ochiul oricăruia din cei ce au fost martori oculari la cele petrecute, masele compacte

naziste, maltratate şi fugărite, nu au contenit, timp de două zile, să manifesteze

zgomotos şi neşovăielnic pentru Hitler şi nazism.

Cancelarul Schuschnigg a regizat, chiar în preziua şi mai ales în seara plecării din

Viena a oaspetelui său, o contra-manifestaţie de aşa-zişi aderenţi ai Frontului Patriotic.

Aduşi în grabă, mai bine zis culeşi în grabă, din împrejurimile Vienei şi din

satele vecine, cetele domnului Schuschnigg, în rândurile cărora se aflau şomeri şi chiar

comunişti, au defilat şi ele, strigând „Heil Osterreich” şi chiar „Heil Schuschnigg”,

după ce, în prealabil, manutanţa armatei le-a hrănit în pieţele publice. Stângaci, cu

totul lipsiţi de elan, stimulaţi vizibil şi aproape împinşi brutal de agenţii de poliţie în

uniformă, aceşti bieţi manifestanţi improvizaţi aveau menirea să demonstreze,

„ad-hoc”, domnului von Neurath, că există şi altă Austrie, călăuzită de alte idealuri

decât cele atât de scumpe domnului Hitler.

Gestul cancelarului Schuschnigg, nepotrivit şi infructuos în ţinta urmărită,

pare nu numai a nu fi putut convinge pe ministrul german, pe însoţitorii săi şi pe

observatorii obiectivi de existenţa acestei alte Austrii, dar, neîndoios, le-a lăsat

impresia unui act necugetat, inutil şi mai ales neelegant.

(ss) Alexandru Gurănescu

[Note marginale:]

Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; 9.3.1937; văzut, III.1937.

AMAE, Fond 71 Austria (1936 – 1938), vol. 38, f. 143 – 144
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DIRECŢIA POLITICĂ DIN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR

STRĂINE, CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI DE LA ATENA, 

ANKARA, BELGRAD, BERLIN, LONDRA, PARIS, SOFIA

R. nr. 10 808, din 27 februarie 1937

Bucureşti

Confidenţial

Prin curier

Domnule Ministru,

Pe baza unui raport al Legaţiei noastre din Roma, am onoarea a vă comunica,

spre informarea dumneavoastră, următoarele cu privire la politica externă a Italiei:

Politica Italiei faţă de Înţelegerea Balcanică este asemănătoare cu cea faţă de

Mica Înţelegere. Palatul Chiggi nu consideră cele două formaţiuni ca entităţi politice

cu care ar putea avea raporturi. Politica lui este o politică de ostilitate faţă de Mica

Înţelegere, de indiferenţă faţă de Uniunea Balcanică. Ea este prin excelenţă bilaterală:

Italia refuză să aibă o atitudine faţă de Înţelegerea Balcanică, dar preocupată de

interesele ei imperiale şi de lichidarea crizei spaniole în favoarea ei, a adoptat faţă de

statele care compun Uniunea Balcanică, o politică de pace, cu rezerva, bineînţeles, a

intereselor italiene în Balcani. Cu acest titlu, Bulgaria, care nu demult era un

instrument al politicii italiene în Balcani, îi este astăzi indiferentă. Se pare dovedit că

Italia n-a avut niciun fel de amestec în geneza pactului bulgaro-iugoslav, pentru care

Palatul Chiggi mărturiseşte a nu avea niciun interes deosebit. Faţă de celelalte state

din Uniunea Balcanică, Italia urmăreşte o politică de apropiere strict bilaterală: cu

Iugoslavia raporturile continuă să se amelioreze formal. În ciuda informaţiilor din

diferite surse, că ministrul Italiei la Belgrad ar fi fost de curând purtător de sugestii

pozitive către domnul Stojadinović, Palatul Chiggi declară că apropierea de

Iugoslavia n-a intrat încă într-o fază concretă. Singurele realizări ale acestei politici

de realizări sunt, pentru moment, un tratat de comerţ care va trebui revizuit după

devalorizarea lirei şi o misiune de studii a unui funcţionar italian, contele Policastru,

însărcinat să examineze chestiunea optanţilor italieni. Nu se confirmă, de asemenea,

zvonurile care au avut curs după vizita domnului Göring la Roma, despre o acţiune

comună italo-germană pentru o apropiere ungaro-iugoslavă. Dimpotrivă, conducă -

torul politicii externe italiene consideră că o asemenea acţiune n-ar intra astăzi în

domeniul posibilităţilor şi declară în orice caz că Italia n-a întreprins niciun fel de

acţiune în acest sens.

Caracterul autoritar al actualului guvern elen îl împinge organic la o atitudine

simpatică faţă de Italia. Deşi pentru moment nu se confirmă zvonurile despre o vizită

a domnului Metaxa la Roma, este neîndoielnic că ea ar fi bine văzută şi ar fi conformă

cu vederile politice italiene, care tinde să dea un conţinut cât mai substanţial Pactului

de amiciţie, care de la 1928 leagă Grecia şi Italia.

Vizita domnului Rüştü Aras la Milano nu a dus la un acord, dar a adus o

destind ere, care deschide calea unei viitoare înţelegeri în puţinele chestiuni concrete
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pendinte între Italia şi Turcia, între care dezacordul era îndeosebi de natură psihologică,

determinat de credinţa guvernului kemalist în intenţiile agresive ale Italiei. 

Faţă de România, politica italiană apare cu mult mai nehotărâtă. În raport cu

România, membru al Uniunii Balcanice, această politică e mai degrabă pasivă; în ce

priveşte România ca membru al Micii Înţelegeri, care vine în coliziune cu doctrinele

şi tendinţele italiene în Europa Centrală, ea rămâne ostilă sau în cel mai bun caz puţin

binevoitoare; relativ la România, vecina Sovietelor, politica italiană caută să speculeze

divergenţele de ideologie care frământă opinia publică românească şi să ralieze

România la frontul „naţionalismului internaţional”; cât despre România în fine, stat

latin, cu profunde afinităţi spirituale cu Italia şi stat bogat în materii prime, debuşeu

promiţător pentru mai târziu, Italia nu are decât veleităţi de apropiere. Între aceste

tendinţe divergente, diplomaţia italiană nu a afectat încă o alegere, dar dacă facem

bilanţul lor, în general politica italiană apare ca susceptibilă de o apropiere reală de

ţara noastră.

În orice caz, se poate constata la Roma, faţă de statele Înţelegerii Balcanice,

o modificare de atitudine – desigur plină de nuanţe, dar nu mai puţin reală. Reuniunea

Înţelegerii Balcanice la Atena a fost urmărită cu interes şi – spre deosebire de trecut –

considerată cu obiectivitate, fără atitudinile polemice sau ironice de altă dată. Dar

dacă este o distincţie de făcut, se poate spune că într-un prim timp acţiunea

diplomaţiei italiene se va îndrepta mai degrabă către o politică de apropiere cu cele

două state mediterane, decât cu cele două state dunărene ale Înţelegerii Balcanice. 

AMAE, Fond 71 Italia (noiembrie 1936 – mai 1937), vol. 9, f. 241 – 243
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 176/9, din 27 februarie 1937

Haga

Atitudinea partidelor politice olandeze faţă de declaraţiile cancelarului Hitler

Domnule Ministru,

Referindu-mă la telegrama mea cifrată nr. 140

1

din 16 februarie, îmi permit

a arăta Excelenţei Voastre că, în urma convorbirilor avute cu diverse personalităţi

olandeze, mi-am întărit convingerea că discursul cancelarului Hitler a produs o

impresie penibilă nu numai asupra Guvernului olandez, dar şi asupra tuturor partidelor

politice, cu excepţia, bineînţeles, a naţional socialiştilor.

Liberalii sunt unanimi în a aproba declaraţiile domnului de Graeff, prin care

ministrul Afacerilor Străine al Olandei a respins propunerile cancelarului Hitler,

1

Document neidentificat.



1

Vezi documentul nr. 130.

arătând că integritatea teritoriului olandez constituie un principiu sacru care nu poate

forma obiectivul vreunui tratat. Olanda nu trebuie să intre în niciun acord regional.

Ea nu poate urma decât politica securităţii colective, pe baza principiilor Societăţii

Naţiunilor.

Olanda trebuie să se ferească de atracţia, atât a dotrinelor fasciste, cât şi a

celor marxiste, a căror ciocnire tinde din ce în ce să deplaseze lupta, de pe planul

intern şi social, pe planul internaţional.

Partidul antirevoluţionar consideră că prin chiar faptul că Olanda ar încheia

un tratat cu Germania în sensul dorit de cancelarul Hitler şi-ar restrânge independenţa.

Autonomia de decizie a Olandei trebuie asigurată, căci ea răspunde atât

situaţiei geografice a acestei ţări, cât şi trecutului ei politic.

Partidul socialist olandez combate propunerile cancelarului Hitler, arătând că

dacă Olanda ar încheia un pact bilateral, astfel cum doreşte Führer-ul, ea ar contraveni

obligaţiilor ce şi le-a luat prin pactul Societăţii Naţiunilor.

Pe de altă parte, un tratat separat cu Germania, garantând integritatea

teritoriului olandez, ar transforma Ţările de Jos într-un stat protejat de Germania.

Olanda ar fi atrasă în orbita politicii germane.

Partidul socialist exprimă, de asemenea, cele mai exprese rezerve asupra

sincerităţii politicii germane.

Cancelarul Hitler ar fi făcut propunerea de a garanta „neutralitatea Olandei”

într-un singur scop, şi anume de a putea spune, atunci când va socoti necesar să

invadeze cu forţa armată teritoriul olandez: „V-am oferit să vă garantez neutralitatea,

dar aţi refuzat”.

Führer-ul ar căuta, aşadar, să-şi pregătească de pe acum „fundamentul moral”

al unei eventuale agresiuni.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

(ss) Vespasian Pella

AMAE, Fond 71 Olanda, vol. 12 (Relaţii cu Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria,
Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, 1921 – 1940), f. 303 – 304
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 651, din 27 februarie 1937, ora 13.52

Înreg. la nr. 11 801, din 27 februarie 1937

Moscova

Ca răspuns la telegrama dvs. nr. 11 551

1

.

La 1 martie voi dejuna la ţară, la domnul Litvinov, după care vă voi telegrafia.

Atitudinea lui faţă de noi se datorează adâncii suspiciuni ce-i inspiră politica Poloniei şi
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repulsiei aproape organice faţă de persoana domnului Beck. Cât timp aceşti oameni se

vor găsi în funcţie, orice manifestare cât de puţin accentuată din partea noastră, de

intimitate în relaţiile cu Polonia, va produce invariabil şi inevitabil o reacţie defavo rabilă.

Această stare de spirit este agravată de persistenţa rămânerii la Bucureşti a domnului

Arciszewski, pe care Sovietele îl consideră trup şi suflet devotat domnului Beck, un

intrigant mai mare încă decât stăpânul lui şi căruia îi atribuie un rol şi o influenţă în

România pe care în zadar m-am străduit şi mă străduiesc să-i conving că nu le are.

Ciuntu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 27 II 1937.

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 84 (Relaţii cu România), f. 85
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, ALEXANDRU GURĂNESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 542, din 1 martie 1937

Înreg. la nr. 13 775, din 8 martie 1937

Viena

Confidenţial

Domnule Ministru,

Dacă prima lună a anului început nu a marcat pentru Austria un aspect politic

caracteristic, în schimb, cea de a doua jumătate a lui februarie, începând cu discursul

cancelarului Schuschnigg rostit în faţa Adunării Frontului Patriotic, continuând cu

vizita ministrului german al Afacerilor Străine şi încheindu-se cu toate comentariile

prilejuite de această vizită, ale cărei consecinţe se tălmăcesc şi se răstălmăcesc încă

în chip atât de viu, aceste ultime cincisprezece zile ne deschid, într-o mai largă

măsură, conturul orizontului politic al Austriei.

A încerca, pentru cursul acestei luni trecute, o despărţire între politica internă

şi cea externă, înseamnă a înfăţişa de două ori o situaţie identică, întrucât problema

dominantă aici, eventualitatea restauraţiei Habsburgilor, priveşte tot atât cuprinsul

Austriei, cât şi – ba poate mai mult – anumite ţări limitrofe sau cu interese în legătură

directă cu schimbarea formei de stat a micii republici dunărene.

Mai mult, se poate spune că repercutările eventuale din afara hotarelor vor

atârna mai greu – şi poate hotărâtor – în cumpăna soartei acestei ţări, decât toate

sforţările interne de rezolvare, prin voinţă şi chibzuire proprie, a chestiunii restauraţiei

habsburgice.

Cu prilejul adunării Frontului Patriotic, cancelarul Schuschnigg a vorbit mult

şi, după cum menţionam în raportul meu nr. 425

1

din februarie trecut, cu pretenţii de
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1

Vezi documentul nr. 131.

punere la punct definitivă a problemei restauraţiei. Nu este greu a bănui, citind chiar

printre rânduri declaraţiile domnului Schuschnigg (turnate în tiparul obişnuit al

expectativei sau al temporizării), şi scrutând evenimentele ce au urmat, cu prilejul

vizitei aici a domnului von Neurath, că restauraţia este, pentru cancelar, mai puţin un

vis scump, şi mai mult o raţiune de tactică politică.

„Führer-ul” Frontului Patriotic joacă o carte, şi pe această carte stă scris

restauraţia. Cu toată abilitatea jesuitică pe care o pune domnul Schuschnigg în

susţinerea jocului său, sorţii nu par a-i fi favorabili.

Care sunt motivele care l-au împins pe cancelar să joace această carte, care i-a

creat o situaţie inextricabilă? Dorinţa de a consolida situaţia sa personală, trecând la

o dictatură mai pronunţată, deşi dânsul pretinde că rămâne servitor leal al casei de

Habsburg, sau a fost nevoit, pentru reuşita împrumutului de investiţie, în curs de

subscriere, să se supună presiunii şefilor marilor industrii şi a băncilor (aproape toate

evreieşti), care i-ar fi dictat această atitudine în chestiunea legitimistă? Dovada acestui

compromis se va putea stabili numai când se va şti care este cota-parte subscrisă la

acest împrumut de marile institute industriale şi bancare şi care este aceea subscrisă

de marele public.

Până acum, subscripţiile publice sunt foarte anemice. 

Prin repercutările produse automat în Germania, punctul de vedere al

domnului Schuschnigg, cu privire la restauraţie, nu a însemnat – dată fiind mai ales

apropiata vizită a domnului von Neurath – un punct câştigat, ci, dimpotrivă, o

neîndemânare şi un dezacord public cu guvernul Reich-ului.

Reacţia presei germane – în ajunul călătoriei ministrului german la Viena –

a fost simptomatică. Poziţia domnului von Neurath la Viena era fixată.

Toate cele petrecute pe scenă, între culise, dar mai ales printre spectatori, cu

prilejul vizitei germane, nu au făcut decât să zdruncine convingerea domnului

Schuschnigg că ceasul de faţă ar fi propice pentru o schimbare în viaţa de stat a Austriei.

Vizita baronului von Neurath – în condiţiile în care s-a desfăşurat – nu numai

că a produs o răcire politică, dar nu a realizat aproape nimic nici în domeniul

legăturilor culturale, astfel cum prevede Acordul din 11 iulie trecut şi cum am raportat

Excelenţei Voastre cu raportul meu nr. 495

1

, din 27 februarie a.c.

Ce a rămas din vizita domnului von Neurath la Viena? Şi ce va prilejui, în

viitor, modul cum guvernul domnului Schuschnigg a înţeles să-şi călăuzească

atitudinea, regizând primirea trimisului domnului Hitler aşa cum a făcut-o?

La această întrebare răspunde, indirect, noua atitudine fascistă faţă de

chestiunea restauraţiei.

În jocul său, domnul Schuschnigg a mizat prea mult pe vorbele marelui său

protector de la Roma. Ori, domnul Mussolini – dată fiind actuala conjunctură în care

este angajată Italia – are mâinile legate faţă de Germania. Axa Berlin – Roma este, în

momentul de faţă, solidă.

În urma articolului domnului Gayda, din Giornale d’Italia, se vede limpede

că Habsburgii nu mai pot fi un element în jocul politic al Ducelui. Angajat în Abisinia,

domnul Mussolini nu poate să mai susţină în Europa Centrală politica ambiţioasă
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practicată în 1934. El pare a se dezinteresa acum de mica republică dunăreană,

inaugurând această nouă politică încă din iulie trecut, când s-a înclinat – destul de

repede şi uşor – în faţa Acordului austro-german.

În ceea ce priveşte situaţia economico-financiară în Austria, pe timpul lunii

februarie, nu sunt în măsură a comunica Excelenţei Voastre datele necesare, întrucât

autorităţile respective ne procură aceste date cu o lună mai târziu. Urmează, mai jos,

datele statistice economico-financiare ale Austriei pentru luna ianuarie: [...]

Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

(ss) Alexandru Gurănescu

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; 10.3.1937;

văzut 11.III.1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 387, din 1 martie 1937, ora 15.08

Înreg. la nr. 12 260, din 2 martie 1937

Londra

Primesc răspunsul Ministerului Afacerilor Străine, în chestiunea capitulaţiilor

din Egipt. Guvernul britanic îşi precizează atitudinea în modul următor:

I) România nu este stat capitular propriu-zis în Egipt, întrucât nu există tratat

capitular încheiat direct între cele două state.

II) Guvernul britanic recunoaşte însă că România beneficiază, în baza articolului

50 din Tratatul de la Berlin, de clauza naţiunii celei mai favorizate în materii de

capitulaţii în Egipt. În consecinţă, guvernul englez nu este în măsură a interveni la Cairo

pentru ca România să fie invitată la Montreux, dar a făcut un demers pentru ca guvernul

egiptean să recunoască supuşilor români beneficiile regimului mixt tranzitoriu care va

fi fixat la Montreux. Guvernul egiptean a consimţit şi a adresat puterilor invitate la

Conferinţă o notă circulară recunoscând dreptul supuşilor români la un tratament identic

cu acel ce se va fixa pentru supuşii statelor capitulare propriu-zise.

Excelenţa Voastră va binevoi a lua măsurile necesare pentru a controla textul

precis al acestei note, care ar putea fi considerată ca un prim şi important succes al

intervenţiei pe lângă guvernul englez. Trimit mâine, prin curier, raport detaliat şi

textul răspunsului.

Grigorcea

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; Dir. Adm.; 2.III.1937.

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9 (Telegrame din Londra, 1935 – 1937)
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 524, din 1 martie 1937, ora 21.10

Înreg. la nr. 12 252, din 2 martie 1937

Atena

Subsecretarul de Stat Mavrudis mi-a declarat astăzi că generalul Metaxas,

întâlnind zilele acestea pe ministrul Bulgariei la Atena, i-a declarat că guvernul elen

ar dori să ştie dacă Bulgaria e dispusă să lichideze chestiunile litigioase potrivit

ultimelor propuneri greceşti. Dacă Grecia nu primeşte răspuns, a adăugat preşedintele

Consiliului de Miniştri, ea se va considera în drept a conchide că o înţelegere cu

Bulgaria este imposibilă.

Propunerile greceşti din toamna trecută au prevăzut anularea pretenţiilor

financiare reciproce, cu un sold de 150 milioane leva în favoarea Greciei. Guvernul

elen a lăsat să se întrevadă că şi acest sold ar putea fi redus sau chiar anulat. S-a

prevăzut după aceasta încheierea unui acord comercial. Ministrul Bulgariei a cerut

astăzi o întrevedere domnului Metaxas. Voi lua cât mai curând relaţii asupra celor

discutate. Mavrudis mi-a mai spus că, potrivit hotărârilor recente ale Conferinţei de la

Atena, Grecia şi România rămân libere să lichideze litigiile cu Bulgaria, informându-se

reciproc. Conform aceleiaşi hotărâri, cele două state nu vor încheia însă cu Bulgaria

decât simultan un eventual acord politic similar celui iugoslavo-bulgar.

Filotti

AMAE, Fond 71 Bulgaria (1936 – 1937), vol. 74, f. 348 – 349
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 686, din 1 martie 1937, ora 23.00

Înreg. la nr. 12 250, din 2 martie 1937

Moscova

Ca urmare la telegrama nr. 651

1

. Am văzut astăzi la dejun pe domnul Litvinov.

A pus o oarecare insistenţă, până a luat act cu satisfacţie că la Varşovia, nici în scris,

nici verbal, nici direct sau indirect, nu aţi dat o interpretare tratatului ce ne leagă de

Polonia. I-am exprimat nădejdea că vor înceta articolele cu interpretări şi înţepături

tendenţioase la adresa noastră, care ne obligă la confiscări, în primul rând neplăcute

nouă. Domnia sa a schimbat imediat vorba, fără nici o menţiune cu privire la

confiscarea ziarelor sovietice la noi.
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I-am cerut impresia cu privire la recentul manifest al colonelului Koc

1

,

întrucât a fost rău primit de presa sovietică. Mi-a răspuns că nu ştie ce va da, dar că

nimic bun nu poate ieşi de aici, fiind vorba de „tendinţe fasciste”.

Deci aceeaşi neîncredere faţă de Polonia, deja semnalată. Este drept că nici

ambasadorul Poloniei aici, prin atitudinea sa, nu înlesneşte o destindere. Cu ifose

perpetuu sarcastice, negăsind la tot ce este sovietic decât cusur, s-ar crede că se trage

din cine ştie ce nobilă obârşie şi că ar fi fost crescut numai la curţi împărăteşti, iar nu

un mic boiernaş de ţară, din fundul Ucrainei, la 30 kilometri de Nistru.

Ciuntu

AMAE, Fond 71 URSS (1931 – 1937), vol. 68 (Relaţii cu Polonia), f. 416 – 417
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NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT 

DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, 

VICTOR BĂDULESCU, ŞI MINISTRUL URSS LA BUCUREŞTI, 

MIHAIL SEMIONOVICI OSTROVSKI

2 martie 1937

[Bucureşti]

Domnul Ostrovski mi-a vorbit de următoarele chestiuni:

1. Domnul Ostrovski a reluat chestiunea comunicatului de la Atena, de care a

mai vorbit cu prilejul vizitei pe care mi-a făcut-o în ziua de 24 februarie crt., apreciind

cu aceaşi rezervă acest comunicat, din cauza tăcerii sale în ceea ce priveşte securitatea

colectivă.

Cu acest prilej, domnul Ostrovski şi-a exprimat din nou îndoiala sa în ce

priveşte atitudinea noastră faţă de Rusia, alunecând, cum era firesc, imediat la relaţiile

noastre cu Polonia.

2. Tratatul cu Polonia

Domnul Ostrovski a reeditat ceea ce spusese, cu prilejul convorbirii de ieri seară

de la domnul ministru Antonescu, în această chestiune, încercând să dovedească că

reactivarea alianţei noastre cu Polonia este îndreptată în mod manifest împotriva Rusiei.

Am regăsit, în convorbirea domnului Ostrovski, aproape toate elementele ce

se găsesc în această chestiune în telegramele prin care domnul Ciuntu îmi relata, în

ultimul timp, convorbirile cu domnul Litvinov.

Fiind la curent cu convorbirea pe care o avusese aseară cu domnul ministru

Antonescu, i-am reamintit câteva dintre explicaţiile pe care i le-a dat domnia sa –

comunicate de altfel şi domnului Litvinov, prin domnul Ciuntu, ca răspuns la

telegramele citate mai sus, şi am încheiat spunând că nu mai am nimic de adăugat la

explicaţiile date de domnul ministru Antonescu.

1

Este vorba, probabil, de omul politic, diplomatul şi militarul polonez Adam Koc, cel care a fondat, în

februarie 1937, un foarte influent partid radical de dreapta, Tabăra Unităţii Naţionale, al cărui program

era puternic anticomunist şi antisemit.
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3. Le complot du silence
Domnul Ostrovski şi-a manifestat apoi nemulţumirea asupra atitudinii presei

de la noi, în care se desenează o atitudine cel puţin indiferentă, dacă nu chiar ostilă

Rusiei Sovietice. 

Domnia Sa mi-a vorbit, ceea ce, fireşte, constituie o contradicţie cu ceea ce a

spus mai sus – de un complot du silence care se duce împotriva Rusiei.

Domnul Ostrovski leagă această atitudine de existenţa cenzurii, insistând

asupra faptului că într-un regim de cenzură acţiunea guvernului asupra presei poate

să fie mai mare decât într-un regim de libertate.

Răspunzând, am făcut atent pe domnul Ostrovski asupra contrazicerii de mai

sus şi i-am reamintit explicaţiile date cu alt prilej asupra întinderii atribuţiilor cenzurii

şi asupra imposibilităţii de a extinde cenzura asupra tuturor chestiunilor care ar putea,

la un moment dat, să fie neplăcute, dintr-un anumit punct de vedere.

I-am reamintit atitudinea prietenească pe care a găsit-o întotdeauna la noi,

sforţările pe care le-am făcut, atât guvernul, cât şi eu personal, în diferite împrejurări,

pentru a netezi unele chestiuni şi, începând să mă plâng la rândul meu, i-am exprimat

mâhnirea noastră, constatând că sforţările pe care le facem nu-şi găsesc cuvenita

înţelegere, lucru care rezultă din comunicările pe care ni le-a făcut domnul Ciuntu în

ultimul timp.

Convorbirea a avut loc pe un ton destul de prietenesc, tonul obişnuit al tuturor

convorbirilor mele cu domnul Ostrovski, am simţit însă, cu toate acestea, o oarecare

iritare în tot cursul convorbirii.

AMAE, Fond 71 URSS (1931 – 1937), vol. 68 (Relaţii cu Polonia), f. 418 – 420
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 522, din 2 martie 1937, ora 16.30

Înreg. la nr. 12 607, din 3 martie 1937

Praga

Ministrul Germaniei s-a înapoiat ieri de la Berlin, unde a văzut pe Göring şi

pe von Neurath. El mi-a spus că acum 8 zile a văzut pe Hodža, pentru a-l întreba unde

au ajuns negocierile sale cu activiştii germani. Preşedintele Consiliului de Miniştri

cehoslovac a spus domnului Eisenlohr:

„Probabil că vrei să ştii mai mult decât m-ai întrebat. Îţi pot declara că sunt gata

a trata şi cu Henlein”. Colegul meu german are mare încredere în cuvântul domnului

Hodža, însă se îndoieşte de sprijinul pe care acesta îl va găsi la Beneš şi la poporul

cehoslovac. Cred că îndoielile domnului Eisenlohr sunt întemeiate şi că Hodža nici nu

este ţinut la curent cu negocierile privitoare la politica externă a ţării sale. De pildă,

Hodža mi-a spus aseară, la Legaţia Franţei, că dorinţa sa este ca vizita preşedintelui

Beneš la Belgrad să aibă loc numai la sfârşitul lunii aprilie sau la începutul lunii mai.

Câteva minute mai târziu, Beneš mi-a declarat că vizita sa la Belgrad va avea cu
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siguranţă loc la începutul lunii aprilie, şi că dorinţa sa este ca Conferinţa Micii Înţelegeri

să aibă loc la Praga, înaintea acestei vizite. Trecând la relaţiile germano-cehoslovace,

colegul meu german mi-a spus că Tratatul Cehoslovaciei cu Rusia este ceva nou, pur

exterior şi fără rădăcini, care poate fi aplicat numai în parte sau peste care se poate trece.

Chestiunea minorităţilor rămâne problema principală, de rezolvarea căreia ar depinde

chiar existenţa statului cehoslovac. Din acest punct de vedere, rezolvarea acesteia ar

interesa şi pe România, ca şi pe ceilalţi aliaţi ai Cehoslovaciei. Ministrul Germaniei nu

are intenţia de a interveni direct în chestiunea minorităţilor, deoarece o astfel de

intervenţie n-ar putea decât dăuna cauzei. Eisenlohr speră însă că noul ministru al

Angliei va urma pilda predecesorului său şi va da guvernului cehoslovac sfatul de a

realiza pacea cu minorităţile germane, spre a consolida statul cehoslovac, care nu va

putea fi niciodată un stat naţional, ci numai un stat compus din minorităţi.

Aurelian

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; min. Comnen spre (...); Dir. Pol.; 3.III.1937.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937), vol. 12, f. 156 – 157
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 337, din 3 martie 1937

Înreg. la nr. 13 693, din 8 martie 1937

Ankara

Domnule Ministru,

POLITICA EXTERNĂ

Întrevederea Rüştü Aras – Ciano, la 3 februarie a.c., la Milano

În raportul meu lunar din ianuarie trecut (a se vedea raportul nr. 172

1

, pagina

16), ziceam că această întrevedere este o consecinţă a gentlemen’s agreement-ului şi

apoi un rezultat al diferendului franco-turc în chestiunea Sangeacului.

Italia, al cărei spirit oportunist a format baza politicii sale externe de la

înfiiţarea Regatului său, a profitat ca întotdeauna de ocazia ce i se prezenta, prin acest

diferend, spre a întinde o mână amicală Turciei. Aceasta îi era cu atât mai uşor, cu cât

în urma gentlemen’s agreement-ului nu-i rămânea altceva mai bun de făcut decât să

caute să înjghebeze o înţelegere cu ţările mici mediteraneene.

Turcia, la rândul ei, spre a dovedi Franţei că oricând poate găsi prietenii

valoroase, a căutat să se aproprie de Italia.

Întrevederea a avut loc într-o atmosferă cât se poate de prielnică. Atât contele

Ciano, cât şi doctorul Rüştü Aras, în comunicările făcute, au declarat că azi nu mai

1

Vezi documentul nr. 66.



1

Vezi documentul nr. 92.

există nici o cauză care să îndepărteze sau să frâneze amiciţia italo-turcă, atât de

necesară pentru întărirea ideii şi a sentimentului de pace în Mediterana Orientală.

Ambii miniştri de Externe, după ce au făcut un larg tur de orizont politic, au

căzut de acord asupra următoarelor puncte, şi anume:

Aderarea Italiei la Convenţia de la Montreux este un lucru ca şi realizat. Ea

nu va deveni, însă, fapt îndeplinit decât după ce va fi tranşată, la Societatea Naţiunilor,

chestiunea recunoaşterii cuceririi Abisiniei de către Italia.

Principiul status-quo-ului este intangibil în Balcani, Marea Neagră, în Asia

Occidentală şi în Mediterana Orientală.

Ministrul Ciano ar fi recunoscut, şi chiar declarat, că un metru schimbat al

status-quo-ului în Balcani poate provoca conflagraţia generală, lucru pe care Italia nu-l

doreşte şi nici nu are interes de a-l provoca.

De asemenea, ministrul Ciano a mai declarat ministrului Rüştü Aras că Italia

doreşte să ducă o politică de apropriere, de înţelegere şi amiciţie cu ţările balcanice,

deci şi cu România.

Întrunirea Înţelegerii Balcanice de la Atena (15 – 18 februarie a.c.)

Această întrunire, mi-a spus dr. Aras, a dovedit o dată mai mult conformitatea

de idei, sentimente şi interese ale celor 4 ţări care constituie înţelegerea balcanică.

Chestiunile principale politice de examinat la această întrunire au fost

următoarele două:

1) Pactul de amiciţie perpetuă între Iugoslavia şi Bulgaria, faţă de pactul

Înţelegerii Balcanice; 

2) Rezultatul convorbirilor de la Milano.

Declaraţiile categorice ale domnului Stojadinović, consemnate în procesele

verbale ale şedinţelor Întrunirii Balcanice, întăresc ideea şi convingerea că Pactul de

amiciţie perpetuă semnat la 24 ianuarie a.c. la Belgrad, între Iugoslavia şi Bulgaria,

nu poate întru nimic să reducă din importanţa şi eficacitatea pactului Înţelegerii

Balcanice, care primează faţă de celălalt.

Iar în ceea ce priveşte rezultatul convorbirilor de la Milano, domnul Aras 

mi-a spus că expunerea făcută de domnia sa în faţa întrunirii Înţelegerii Balcanice –

expunere care cuprinde în esenţă punctele enumerate în capitolul de mai sus, precum

şi în telegrama mea nr. 233

1

din 10 februarie a.c. – a cules aprobarea unanimă a

membrilor acestei întruniri.

Elaborarea Statutului „Hatay” (sau al Sangeacului Alexandretei)

Conform celor stabilite prin acordul intervenit la Societatea Naţiunilor, în

ianuarie trecut (24.I.1937), între Franţa şi Turcia, în chestiunea Sangeacului, o comisie

compusă din delegaţi turci, francezi, englezi, belgieni şi olandezi urma să se

întrunească la 25 februarie a.c. la Geneva, pentru elaborarea Statutului Sangeacului,

sau al ţinutului „Hatay”, precum îl numesc turcii.

În vederea întrunirii acelei comisii, delegaţia turcă, prezidată de ambasadorul

Numan Menemencioğlu, secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, a plecat
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în seara de 19 februarie la Istanbul, unde avea să primească ultimile instrucţiuni luate

de Consiliul de Miniştri prezidat de preşedintele Atatürk. Delegaţia şi-a continuat

drumul în seara de 21 februarie, spre Geneva, unde a sosit la 24 ale lunii trecute.

Lucrările susmenţionatei Comisii au început în ziua de 25 februarie.

Până în prezent nu se cunoaşte exact mersul lucrărilor, dar se crede că tratati -

vele vor fi cam anevoioase, din pricina atitudinii şefilor naţionalişti sirieni, cunoscuţi

sub numele de „vatam”, care prin mişcările lor naţionaliste îngreunează situaţia

misiunii siriene la Geneva.

Ratificarea Convenţiei Strâmtorilor de către Japonia

Consiliul privat al Japoniei, reunit în ziua de 10 februarie, a aprobat cu

unanimitate Convenţia Strâmtorilor.

Împăratul a sancţionat acea aprobare, în ziua de 16 februarie a.c.

Schimbul de ratificări va avea loc la Paris, de îndată ce se va fi primit

instrumentul de ratificare japonez.

Invitarea Egiptului de către Turcia, să intre în Societatea Naţiunilor

Conform înţelegerii intervenite acum câtva timp între Egipt şi Turcia,

guvernul turc a făcut cunoscut Secretariatului Societăţii Naţiunilor că a invitat

guvernul egiptean să intre în Societatea Naţiunilor.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

(ss) Al Télémaque

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Economică; Dir.

Politică; 9.3.1937; văzut 10.III.1937.

AMAE, Fond 71 Turcia (ianuarie – iunie 1937), vol. 4, f. 58, 69 – 73
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ATAŞATUL DE PRESĂ LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN, 

PETRE ILCUŞ, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, 

VICTOR ANTONESCU

R.f.n., din 3 martie 1937

Înreg. la nr. 1 401, din 15 martie 1937

Berlin

Vizita domnului von Neurath la Viena şi raporturile austro-germane

Domnule Ministru,

Raporturile dintre Austria şi Germania nu au luat dezvoltarea la care s-au

aşteptat cercurile din Berlin, după încheierea cunoscutului acord de la 11 iulie 1936.
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Mai ales în ultimele luni s-a putut constata felul deosebit în care Viena şi Berlinul au

arătat că înţeleg să explice şi să aplice stipulaţiile şi spiritul înţelegerii încheiate.

Atât în cercurile politice de la Berlin, cât şi în presa germană, s-a manifestat

tot mai mult nemulţumirea faţă de politica guvernului de la Viena, pe de o parte din

cauza atitudinii opresive a acestuia faţă de mişcarea naţional-socialistă din Austria, iar

pe de altă parte din cauza atitudinii manifestate de guvernul Schuschnigg în chestiunea

restauraţiei Habsburgilor. Recentele declaraţii ale cancelarului austriac, cu privire la

restauraţie, nu numai că nu au satisfăcut cercurile de la Berlin, ci, dimpotrivă, au

contribuit chiar la o nouă alimentare a neîncrederii faţă de politica guvernului de la

Viena. Colaborarea culturală, concepută prin acordul din anul trecut ca o posibilitate

care să ducă cât mai curând la o spiritualizare a frontierelor dintre cele două state

germane, s-a văzut pusă şi ea în faţa unor greutăţi, nu numai tehnico-formale, ci şi de

fond, greutăţi care nu erau nicidecum pe placul cercurilor de la Berlin.

În mijlocul unei atari atmosfere, puţin favorabile, a avut loc vizita domnului

von Neurath la Viena, în zilele 22 şi 23 februarie a.c. Se explică deci şi tonul pesimist

inaugurat chiar de la început de către presa germană, care a căutat să arate că în urma

acestei vizite nu trebuie să ne aşteptăm la nici un fel de acorduri noi, şi că ea nu are

alt scop decât acela de a răspunde vizitei făcute de domnul Guido Schmidt în anul

trecut la Berlin; în consecinţă, ea nu va putea aduce nimic senzaţional. Această

rezervă, însoţită de pesimism, a fost justificată pe de-a-ntregul, prin rezultatul pe care

vizita l-a dat.

După opinia cercurilor politice germane, vizita domnului von Neurath ar fi

urmărit în primul rând scopul de-a arăta guvernului austriac, pe de o parte toate

nemulţumirile Reich-ului faţă de felul în care guvernul de la Viena ar fi înţeles să

interpreteze spiritul acordului din anul trecut, şi să arate, pe de altă parte, printr-un

limbaj energic, că Reich-ul nu poate aproba politica pe care o preconizează oficilitatea

austriacă cu privire la problema restauraţiei Habsburgilor. În această privinţă, după

informaţiile de la Berlin, la afirmaţia cancelarului Schuschnigg, că problema

restauraţiei ar fi o chestiune internă a Austriei şi nu una europeană, domnul von

Neurath ar fi răspus că pentru Reich ea este o problemă a germanismului în genere,

potrivit spiritului real al acordului încheiat, şi care interesează Berlinul în mod deosebit.

Dacă afirmaţiile atribuite domnului von Neurath corespund într-adevăr realităţii,

atunci ele explică pe deplin lipsa de acord care există între Austria şi Germania, cu tot

comunicatul dat după încheierea vizitei, comunicat care caută să sublinieze „existenţa

unei înţelegeri depline”. De altfel, acest fapt se evidenţiază şi din comentariul pe care

îl face oficiosul „Deutsche Diplomatisch – Politische Korrespondenz”, cu data de

25 februarie a.c., în care vorbeşte de „greutăţile psihologice” care stau în calea aplicării

acordului din anul trecut. „Este vorba de înlăturarea unor greutăţi nu atât de natură

materială, cât de neînţelegeri, de deziluzii şi de speranţe de tot felul, care cer timp şi

multă bunăvoinţă, şi care nu pot fi soluţionate printr-un ritm de asalt, ci numai într-un

mod sistematic”.

Demonstraţiile care au avut loc la Viena, cu prilejul vizitei, şi atitudinea ostilă

manifestată de o parte din presa austriacă, au contribuit şi ele la creşterea nemulţumirii

Berlinului şi, cu toată rezerva impusă, această nemulţumire a găsit un ecou chiar şi

în presa dirijată a Reich-ului. Astfel, „Völkischer Beobachter”, din 24 februarie a.c.,
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scrie, printre altele: „Felul cum presa din Viena a primit pe ministrul german ne-a

surprins în mod dezagreabil. Fără a da prea mare însemnătate tonului folosit de aceste

ziare, trebuie să constatăm că vor mai fi necesare sforţări considerabile, spre a înlătura

toate obstacolele ce se opun ca acordul din iulie trecut să-şi dea roadele sale”. Iar

ziarul „Berliner Tageblatt” scrie că „o anumită presă austriacă a refuzat să ureze bun

venit baronului von Neurath. Sub impulsul acestei prese, autorităţile subalterne au

socotit că trebuie să mobilizeze bastoanele de cauciuc, făcând astfel, inconştient, jocul

frontului comun Habsburg-Moscova”. Ziarul socoate, adresându-se celor de la Viena,

că „trebuie să fii incorigibil, pentru a nu fi edificat prin aceste cuvinte”. În acelaşi

timp, „Nationalsozialistische Korrespondenz” aminteşte faptul că, acum câteva luni,

Viena a primit vizita unor oameni de stat din Italia şi Ungaria, iar presa austriacă 

n-a folosit prilejul de atunci pentru a împiedica manifestaţiile care au avut loc sau

pentru a le califica drept „scene zgomotoase”. Cele câteva citate de mai sus arată şi

ele că armonia dintre Berlin şi Viena lasă încă de dorit.

Cu toate acestea, oficialitatea din Berlin, ca şi cea de la Viena, continuă

străduinţele pentru aplicarea acordului încheiat în iulie anul trecut, şi îndeosebi în

ceea ce priveşte latura lui culturală şi economică. Comisia mixtă austro-germană,

însărcinată cu elaborarea unui acord cultural, lucrează actualmente la Viena, şi se

crede că, cu toate piedicile, unele rezultate favorabile vor putea fi totuşi obţinute. De

asemenea, există anumite speranţe şi în ceea ce priveşte intensificarea raporturilor

economice dintre cele două ţări.

Cât priveşte problema Habsburgilor, alarma dată de presa şi cercurile politice

din Berlin, în ultimul timp, începe să piardă din intensitate, ca un indiciu că pericolul nu

mai este iminent. Se pare că faptul s-ar mai datora, îndeosebi, şi recentei atitudini luate

de presa oficială italiană, care, după cum se ştie, respinge pentru prima dată posibilitatea

restaurării vechii Monarhii Habsburge pe tronul Austriei. Această atitudine a presei

italiene este subliniată cu o vie satisfacţie de întreaga presă germană, fapt care justifică

presupunerea că între Berlin şi Roma ar exista o înţelegere în privinţa Habsburgilor.

În tot cazul, colaborarea italo-germană în problemele de politică internaţională,

în ce priveşte Austria, se evidenţiază astăzi printr-o tendiţă de neutralizare a acesteia

în actuala ei situaţie, întrucât preocupările de ordin politic extern, atât ale Romei, cât

şi ale Berlinului, sunt îndreptate momentan în altă direcţie, în primul rând colonială,

şi ca atare le impun să lase acum Austria pe planul al doilea.

(ss) P. Ilcuş

Ataşat de Presă

[Note marginale:]

Direcţia politică; 17.III.1937; Secţia Occidentală; Secţia Europa Centrală.

AMAE, Fond 71 Austria (1936 – 1938), vol. 38, f. 153 – 158
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, ALEXANDRU DUILIU

ZAMFIRESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, 

VICTOR ANTONESCU

4 martie 1937

Varşovia

Olografă

Personală – strict confidenţială

Prea onorate şi scumpe domnule Ministru,

Folosindu-mă de plecarea curierului nostru, îmi iau libertatea de a vă trimite, pe

această cale particulară, unele veşti ce cred preferabil a nu consemna într-un raport oficial.

Sosind joi, 25 februarie, la Varşovia, am plecat în aceeaşi seară la Bialowieza,

unde, în zilele de 26 şi 27, am luat parte la vânătoarea prezidenţială la care se mai

aflau prezenţi, între alţii, ambasadorii Franţei şi Statelor Unite, domnul Greiser,

preşedintele Senatului din Dantzig, ministrul Instrucţiei Publice şi comandantul

corpului de armată din Varşovia. Pe un frig de 10 grade sub zero, am vânat de la

8 dimineaţa la 5 seara, în păduri minunate şi admirabil amenajate. Prestigiul culorilor

vânătoreşti române l-am salvgardat prin împuşcarea unui mistreţ de talie respec -

tabilă... Detaliile acţiunii le-am expus în raportul meu nr. 1302/1 martie

1

.

Menţionez numai, aici, că nici o vorbă nu a fost pronunţată cu privire la

viitoarele „vizite”. Preşedintele, de altfel, a fost cât se poate de curtenitor cu mine,

acordându-mi o vădită şi deosebită atenţie.

În schimb, mi-a vorbit ieri, în termeni învăluiţi, despre „vizite”, domnul

Kobylanski, directorul politic, care se întorsese în ajun de la Monte Carlo, unde

petrecuse o săptămână cu domnul Beck.

Domnul Kobylanski mi-a spus, mai întâi, că domnul Beck era dezolat de

întârzierea involuntară, datorată stării sănătăţii sale (bronşită şi colită), care îl

nevoieşte să prelungească, vreo 15 zile de acum înainte, şederea sa pe Riviera, astfel

încât nu va fi la Varşovia decât pe la 22  – 25 martie. În schimb, el ar fi dat instrucţiuni

contelui Szembek, care îi ţine locul, de a întreprinde „primele demersuri pregătitoare

ale terenului”, căci, afirmă directorul politic, numai domnul Beck „va putea rezolva

personal chestiunea rezervată.”

Aşadar, nici măcar cuvântul de „vizită” nu l-a pronunţat domnul Kobylanski,

şi tot astfel m-am ferit şi eu a-l întrebuinţa.

Mai departe, interlocutorul mi-a spus că domnul Beck avusese, din păcate, o

singură convorbire cu Excelenţa Voastră, la Geneva, „în chestiunea rezervată”, că, în

urmă, căzuse la pat.

Apoi m-a întrebat dacă avusesem prilejul a vă vedea la Bucureşti, la care am

răspuns afirmativ, asigurându-l totodată că regretăm cu toţii boala domnului Beck şi
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că principalul, pentru noi, este să aflăm grabnica sa însănătoşire. Cât despre

chestiunea rezervată, suntem complet de acord să aşteptăm reîntoarcerea titularului.

Domnul Kobylanski mi-a declarat, mai departe, că ne roagă a crede adânc şi

sincer în profunda temeinicie a prieteniei Poloniei pentru România. „Admiraţia

respectoasă a întregului norod polonez pentru Majestatea Sa Regele este prea bine

cunoscută. Recunoştinţa factorilor răspunzători poloni faţă de domnul prim-ministru

Tătărescu, care nu a încetat a sprijini, în decursul întregii sale guvernări, alianţa cu

Polonia, este de asemeni din domeniul public. Cât de despre sentimentele pe care le

nutrim faţă de domnul ministru Antonescu, mai este oare nevoie să pomenim despre

ele după primirea ce s-a făcut de curând la Varşovia marelui dumneavoastră bărbat de

stat?” În această atmosferă, domnul Kobylanski m-a rugat a crede că totul se va face

pe cât este omeneşte posibil ca „anul acesta să marcheze apropieri reale şi foarte

plăcute ambelor părţi, şi că, de îndată întors, domnul Beck se va pune pe lucru şi va

găsi cu cale să soluţioneze chestiunile în timpul cel mai scurt”.

Am mulţumit domnului Kobylanski, care, abia întors din Monte Carlo, ţinuse

să-mi vorbească în numele domnului Beck, şi l-am asigurat că şi cu prilejul recentei

mele treceri prin Bucureşti putusem să-mi dau seama de solicitarea unanimă a

factorilor constituţionali, guvernamentali şi a opiniei publice române pentru alianţa cu

Polonia. Tocmai de aceea, am adăugat eu, sunt unele griji din partea noastră, ca

desfăşurarea manifestaţiilor alianţei noastre să se efectueze în chip ireproşabil, astfel

încât să nu poată da loc la nici un soi de învinuiri din partea acelei oculte internaţionale

de stânga, care există pretutindeni (şi deci şi la noi), şi care nu vede totdeauna cu ochi

buni împerecherea a două împărăţii însemnate, în speţă cea română şi cea polonă...

Domnia sa mi-a dezvoltat apoi, şi pentru a X-a oară, teza acţiunii polone

exercitată la Budapesta şi la Sofia în favoarea unei aplanări a relaţiilor cu România, la

care i-am răspuns că, desigur, guvernul român este foarte sensibil la toate sforţările

guvernului polon de a mijloci o ameliorarea relaţiilor şi legăturilor noastre cu vecinii

de la apus şi de la miazăzi, dar că – în ce mă priveşte – sunt încredinţat că guvernul

regal pune un preţ tot atât de mare pe o scădere a intensităţii campaniei duse de ziarele

poloneze împotriva Micii Înţelegeri. Noi respectăm, am zis eu, în totul alianţele

dumneavoastră, noi am mers chiar până într-acolo încât am acceptat şi ne-am însuşit,

în raporturile cu dumneavoastră, însăşi teza dumneavoastră, á savoir des relations á
deux, dovadă că nu ne-am amestecat în diferendele pe care le aveţi cu unii buni aliaţi

ai noştri. Şi atunci, nu pricep de ce nu respectaţi şi dumneavoastră regula jocului, căci,

de fapt, atacând Mica Înţelegere, în presa dumneavoastră, atunci când ea vorbeşte de

alianţele României, îngreunaţi sforţările de apropiere polono-române şi, într-un cuvânt,

obţineţi un efect diametral opus celui pe care îl urmăriţi (de fapt, ziarele semi-oficioase

dezlănţuiseră săptămâna trecută o nouă ofensivă împotriva Micii Înţelegeri, calificând-o

drept nefastă pentru România; atrăsesem iarăşi atenţia contelui Szembek şi era acum

prilejul binevenit de a releva lucrul). Domnul Kobylanski mi-a răspuns: „vous enfoncez
des portes ouvertes1”, „car je partage entièrement votre avis; nous donnerons derechef
des instructions sévères à la presse2” etc. etc.

1

Voi forţaţi uşile închise.

2

Căci eu împărtăşesc întru totul părerea dumneavoastră; noi vom da presei instrucţiuni severe.
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Apoi, ca şi cum n-ar avea importanţă, domnia sa m-a întrebat: „au fait, qu’y
a-t-il de vrai, dans les bruits qui courent au sujet d’un pacte d’assistance mutuelle à
conclure, entre les États de la Petite Entente et la France?1”

I-am răspuns, tot atât de de distrat ca şi el, prin o mimică şi o ridicare din

umeri, însemnând: „habar n-am!” Apoi, după o clipă de tăcere, l-am întrebat: „Et vos
relations avec la Grande Bretagne, comment vont elles?2”

La aceasta, el s-a luminat la faţă, şi-a apropiat scaunul de al meu, şi mi-a spus:

„à titre strictement, très strictement confidentiel, je puis vous dire que nos relations
avec Londres vont actuellement pour le mieux et que jamais nous n'avons été aussi
rapprochés du point de vue anglais! Monsieur Beck, six jours durant, à Cannes, n'a
cessé de discuter avec Monsieur Eden et notre impression est que les Anglais ont
compris notre point de vue et notre politique, et que, dans l'avenir, celà aura une
grande importance sur le développement de la politique européenne en Orient.3”

I-am spus că împărtăşeam cu totul acest punct de vedere şi, la întrebarea sa,

i-am confirmat, ca o impresie personală, că mi se pare că şi la noi se atribuie o mare

însemnătate factorului britanic, pe viitor, sau cel puţin factorului conjugat franco-

britanic.

Domnul Kobylanski mi-a expus apoi convingerea polonă, că atitudinea

complezentă a Londrei faţă de Soviete este numai vremelnică, menită a evita o

conflagraţie într-un moment în care înarmările britanice nu sunt încă la punct, dar că,

pe durată, problema vitală asiatică nu va permite niciodată Angliei să sprijine acţiunea

imperialistă sovietică.

Rog pe Excelenţa Voastră a-mi ierta detaliile expuse mai sus, dar am crezut

că o pot interesa, deoarece impresia mea, de trei luni încoace – de când mă aflu la

Varşovia – este că politica externă a guvernului polonez se află nu în echilibru, precum

afirmă vulgul, ci într-un malaise4

 vădit căci, pe durată, nici acordul din ianuarie 1934

cu Germania nu poate asigura pe deplin Polonia faţă de pericolul rusesc şi nici pactul

cu Rusia nu o mântuie de spectrul german. Alianţa cu Franţa, cu atât mai puţin, pe

vremurile de azi. De aceea recunosc drept rezonabilă şi abilă căutarea unei ponderi

imparţiale şi terţe (Franţa e parte în cauză), care să apese într-unul sau altul din talerele

balanţei, impunând echilibrul şi deci pacea. Această pondere nu putea fi, azi, decât

Marea Britanie şi rog pe Excelenţa Voastră a urmări desfăşurarea politicii externe

poloneze, căci eu prevăd, pe viitor, o apropiere între Varşovia şi Londra, cu mult mai

însemnată şi activă decât s-ar putea crede.

Menţionez, de asemenea, că aseară am luat prânzul (cina) la Ambasada Marii

Britanii, unde extrem de graţioasa Lady Kennard ne-a oferit munţi de icre negre,

comandate de ea din România, de la Lukian, în cinstea noastră. Între icre şi

1

Ce a fost adevărat în zvonurile despre un pact de asistenţă mutuală care urmează să fie încheiat între

statele Micii Antante şi Franţa?

2

Şi relaţiile voastre cu Marea Britanie, cum merg?

3

Ca strict confidenţial pot să vă spun că relaţiile noastre cu Londra merg pentru moment mai bine şi că

noi niciodată nu am fost aşa de apropiaţi de punctul de vedere englez! Domnul Beck, pe parcursul a

şase zile, la Cannes, a continuat să discute cu domnul Eden, iar impresia noastră este că Anglia a înţeles

punctul nostru de vedere asupra politicii şi că, în viitor, aceasta va avea o mare importanţă asupra

dezvoltării politicii europene în Orient.

4

Indispoziţie.
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amabilităţi, il n'y eu a eu que pour nous. Ambasadorul m-a întrebat dacă vom avea,

în curând, ambasadă la Varşovia, la care i-am răspuns, ca acum două luni (când iarăşi

mă întrebase), că nici vorbă nu este, la care el îmi spusese că ştie din partea poloneză

că s-a vorbit a se crea anul acesta două ambasade, una la Tokio şi alta la Bucureşti.

Semnalez totodată Excelenţei Voastre că ziarele polone sunt preocupate de

eventuala restabilire a Habsburgilor şi că azi, la ceai, la contesa Potocka, domnul

Wielowieyski, fost ministru la Bucureşti şi actualmente director politic la „Czas”,

afirmă cu dârzenie a şti că nu restaurarea, ci Anschluss-ul este o chestiune de câteva

săptămâni.

Relata refero
Cât despre domnul Hiott, rugasem prin raport special ca domnia sa să poată

rămâne pe loc până la finele lunii curente, sau cel puţin până la 25 curent, deoarece

domnul ministru Anghelescu soseşte la 16 curent şi urmează să-l însoţesc în diferitele

oraşe unde va merge. Tot astfel, îmi permit a ruga pe Excelenţa Voastră să binevoiască

a rezolva şi chestiunea succesorului său, neapărat trebuincios, căci avem mult de tot

de lucru şi, de asemeni, chestiunile celelalte pe care avusesem onoarea a-i solicita.

Cu convenţia de turism, polonezii întreabă unde preferaţi să se negocieze, la

Bucureşti sau aici? Rog respectuos răspundeţi urgent, căci negocierile trebuie începute

şi urmează a se aviza şi pe domnul Sergiu Dumitriu.

Primiţi, vă rog, prea onorate şi scumpe domnule ministru, cu cele mai respec -

tuoase omagii doamnei Antonescu, expresia sentimentelor mele prea sincer devotate

şi recunoscătoare.

(ss) A. D. Zamfirescu

AMAE, Fond 71 Polonia (decembrie 1936 – 25 aprilie 1937), vol. 57, f. 203 – 206

144

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, RADU T. DJUVARA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 512/12-a, din 5 martie 1937

Înreg. la nr. 13 721, din 1937

Bruxelles

Pericolul unui atac german spre Apus.

Domnule Ministru,

În cursul lungii convorbiri asupra politicii belgiene pe care am avut-o cu

reprezentantul URSS şi despre care am avut onoarea a raporta Excelenţei Voastre,

sub nr. 50I/12-a/1937

1

, domnul ministru Roubinine a ţinut mult să-mi arate pericolul

decurgând din înarmările masive ale Germaniei.

1

Document neidentificat.
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Cred de datoria mea ca să reproduc Excelenţei Voastre expunerea, în cadrul

ideilor şi convingerilor mele personale, pe care am făcut-o ministrului URSS, pentru

infirmarea argumentării sale asupra unui atac bruscat german spre apus.

Voi reda, aproape textual, combaterea tezei sale. Argumentarea mea nu e decât

reeditarea celor ce, tot privitor la această agresiune spre Belgia – Franţa, am avut

prilejul să spun la diferite personalităţi belgiene şi la mai mulţi colegi, printre care

ambasadorul Marii Britanii.

După ce domnul Roubinine mi-a expus, pe larg, îngrijorarea produsă

pretutindeni prin atitudinea Germaniei şi după ce, întocmai ca şi o mare parte a presei,

care zilnic trage semnalul de alarmă, m-a lăsat să întrevăd pericolul unui atac german,

domnia sa a insistat mai ales asupra greşelii ce s-ar comite de a nu mai crede în această

agresiune germană, după modelul de la 1914.

Ca vorbind cu totul neoficial şi emiţând părerea mea personală, cu totul în

afară de părerea guvernului meu şi totodată pentru a căuta a-l aduce la undiţă, i-am

argumentat într-un sens contrar, punând în relief următoarele puncte:

1) Bien que l’Allemagne, à travers des années, fût militairement inexistante,
on n’a cessé de parler de sa force et du danger imminent d’invasion allemande. Même
immédiatement après la signature de la paix, alors que l’Allemagne était réellement
désarmée et politiquement, financièrement et, surtout, socialement quasi-agonisante,
on était come hanté par la vision du monstre allemand, à tel point qu’on pronostiquait
souvent l’agression allemande comme quelque chose de sûr et devant se produire à
telle ou telle date.

Durant mon Ministère à Bruxelles, il m’est arrivé d’entendre un Représentant
d’un pays allié me dire textuellement: „Sauf un miracle, la guerre éclate dans
quelques mois.” (1932) 

2) Par cette politique, semeuse de panique, on a puissamment contribué à
faire germer dans les imaginations l’idée d’une Allemagne, genre «Siegfried»,
irrésistible et terrassant tout.

On a créé autour d’elle un mirage, dont elle a su diaboliquement tirer parti,
et, par ce continuel état d’alarme, on a fini par hystériser l’Europe, pour reproduire
une expression forte que j’ai employée dans une conversation avec un Ministre
anglais, qui s’est rangé à ma façon de voir; En réalité, elle est loin d’avoir les forces
qu’on lui attribue, et les militaires allemands le savent mieux que personne.

3) Cette politique d’exagération de la force et du péril allemands, tant qu’elle
ne se dépensait qu’en paroles de haine et de menaces, n’a fait que renforcer la
position allemande, surtout moralement. 

Ici, il y avait un problème physique à résoudre: on ne peut empêcher
quelqu’un de croître et de se développer, quand il est à vingt ans et en pleine santé,
en tout cas pas par des discours, surtout quand la parole est en discordance avec
l’action. Ainsi que je l’ai télégraphié de Londres, après une longue conversation avec
l’Ambassadeur de France: le danger allemand disparaît le jour du trait d’union entre
Londres et Paris; alors on verra le bateau européen pouvant calmement et sûrement
naviguer vers le phare de la sécurité: Paris – Londres; 

4) L’Allemagne ne commettra plus la faute de 1914, de se mettre, directement
et immédiatement, l’Angleterre à dos. Cela appert pour moi de toutes mes
conversations, et avec des Allemands et avec des diplomates étrangères, initiés aux
secrets de la politique allemande. 
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Aujourd’hui que l’Angleterre est en pleine et grandiose ascension
d’armement, à tel point que déjà, au plus tard dans un an, elle sera dominatrice de
l’air, l’Allemagne ne portera jamais un coup vers l’ouest; ceci d’autant moins que
l’état chaotique et la nécessité d’improviser, de 1914, sont maintenant remplacés par
une mise au point, assez précise, entre les différents Etats-Majors, et par des
alliances, ou ententes, jouant automatiquement, en cas d’agression sur le front
occidental.

En 1914: une France, une Angleterre et, surtout, une Belgique, qui, au regard
de leurs actuelles potentialités militaires, étaient quasi-désarmées.

Aujourd’hui: une marche rapide vers un maximum dans le domaine de la
défense militaire et des fortifications. Enfin – et ce n’est pas sans importance –
l’opinion publique anglaise, en 1914 (cela appert clairement du duel d’opinions Grey –
Wickham Steed) devait être mobilisée, et partant la décision anglaise était loin d’être
instantanée, comme elle le serait aujourd’hui, du moins pour le front occidental.” 

Ministrul URSS, recurgând desigur la o dibăcie, „captatio benevolentiae”,
mi-a răspuns: „Je me range à votre logique, si serrée que je me trouve d’accord avec
vous sur tous les points, sauf un seul: vous vous rappelez – et je crois que vous êtes
de mon avis – qu’en 1914 l’Allemagne avait la conviction ferme que l’Angleterre ne
bougerait pas. Aujourd’hui, cela parait inconcevable qu’elle ait pu se méprendre à
tel point. Mais dans cette erreur formidable est le germe, pour la mentalité allemande,
qui n’est pas la nôtre, d’une nouvelle erreur de ce genre.”

Deşi am admis că e necesar să diferenţiem mentalităţile popoarelor şi totodată

am recunoscut posibilitatea unui atac german – ce de altminteri nu am negat niciodată –

i-am exprimat totuşi din nou convingerea mea personală, că Germania nu va mai

repeta un al doilea 1914.

Ar fi o naivitate să nu pricep că, fireşte, a căutat să mă atragă, sub o formă

oarecum linguşitoare. Dar nu e mai puţin adevărat că n-a putut răsturna elementele,

mai ales de fapt, ale tezei mele.

Cred interesant de adăugat că, la plecare, mi-a mărturisit textual: „Je recon -
nais que chez nous aussi on est assez optimiste et, à Moscou, on croit qu’on peut
empêcher la guerre. Mais pour avoir la certitude, il faut faire quelque chose.” 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii.

(ss) Radu T. Djuvara

AMAE, Fond 71 Belgia (1937 – 1942), vol. 3, f. 2 – 5
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 691, din 6 martie 1937

Înreg. la nr. 15 050, din 13 martie 1937

Anexe: 1

Belgrad

Comentarii în jurul expozeului domnului Stojadinović

Domnule Ministru,

Am onoarea a înainta alăturat textul oficial (în versiunea franceză) al

discursului domnului preşedinte de Consiliu şi ministru de Externe.

La această expunere – aşteptată cu multă nerăbdare – au fost prezenţi toţi şefii

misiunilor diplomatice.

Expozeul domnului Stojadinović a fost sobru şi foarte nuanţat. În primul loc,

domnia sa a căutat să repare impresia lăsată prin expunerea făcută înaintea Comisiei

de finanţe, în ziua de 4 februarie 1937 (cf. tel. nr. 352 din 5/II)

1

, subliniind în mod

deosebit şi amical raporturile iugoslavo-franceze.

Deasemenea, a subliniat raporturile excelente care leagă Iugoslavia de Anglia,

ca şi de ţările Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii Balcanice. A anunţat ameliorarea

raporturilor cu Italia şi Germania, insistând asupra relaţiilor economice care leagă

Iugoslavia în special de Germania.

A ţinut să confirme că înţelegerea cu Bulgaria este concepută „în acord

complet cu principiile şi scopurile Pactului Balcanic”, lăsând la o parte afirmaţia

făcută la Atena, relativ la cazul când acest acord n-ar mai fi posibil şi când ar trebui

să intre în joc obligaţiile decurgând din tratatele de alianţă. 

A menţionat în treacăt raporturile bune care există între Iugoslavia şi Ungaria,

Albania şi Polonia.

Domnul Stojadinović repetă afirmaţia de fidelitate – devenită de stil – Pactului

Societăţii Naţiunilor, arătând în acelaşi timp că are grijă ca armata iugoslavă să fie tot

mai bine înzestrată; se declară un partizan convins al păcii internaţionale şi al

securităţii generale, evitând – cred cu intenţie – de a întrebuinţa expresia consacrată

de: „securitate colectivă”.

Preşedintele de Consiliu a fost categoric contra restauraţiei Habsburgilor,

găsindu-se astfel pe aceeaşi linie cu Mussolini şi Hitler, ceea ce nu este în contradicţie

cu tendinţele sale, „de a fi bine cu toată lumea”.

Judecând după împrejurările în care acest discurs se produce, s-ar putea spune

că nu iese prin nimic din cadrul unui discurs şablon, în care găsim reconfirmarea

liniilor generale tradiţionale ale politicii iugoslave, pe care de altfel guvernul domnului

Stojadinović nu le-a părăsit. 
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Este drept că s-a adăugat în plus pactul cu Bulgaria şi se prevede o dezvoltare

a raporturilor cu Italia, Germania şi Ungaria, dezvoltare care face parte din planul de

acţiune externă a domnului Stojadinović. Dar despre felul cum va dezvolta această

acţiune, natural, că nu putea vorbi de la tribuna Camerei.

Din expozeul preşedintelui de Consiliu trebuie subliniat însă grija pe care o

are de a afirma că Mica Înţelegere se dezvoltă în cadrele Statutului său organic, ceea

ce este o rezervă faţă de noile propuneri în curs. În schimb, domnia sa pune evident

mai mult interes în Înţelegerea balcanică şi consideră naturală şi logică apropierea

de Bulgaria.

Iar dacă a dat o satisfacţie sentimentală Franţei, a insistat – ca realist ce este –

cu toată convingerea asupra legăturilor economice cu Germania.

Camera a primit cu sentimente variate discursul domnului Stojadinović.

Pasajele care se referă la raporturile cu Franţa, Anglia, Mica Înţelegere şi Înţelegerea

balcanică au fost subliniate unanim de toţi deputaţii.

Când a fost vorba de pactul cu Bulgaria, majoritatea a aplaudat frenetic, pe

când opoziţia s-a abţinut ostentativ, făcând chiar unele ironii. Anunţarea bunelor

raporturi cu Germania şi Italia, de asemenea, n-a fost aprobată de toată Camera.

Din discursurile urmate, menţionez pe acelea ale deputaţilor Luka Kostrentchitch

şi Miloje Sokić, din majoritate, care natural exaltează opera întreprinsă de preşedintele

de Consiliu şi arată că, sub impulsul său, Iugoslavia a luat rolul de diriguitoare între

statele balcanice; domnul Kostrentchitch ţine să precizeze că cei 20 milioane de slavi

balcanici vor şti pe viitor să facă numai o politică slavă, o politică balcanică... Astfel

asistăm la un „fará da sé” iugo-slav, care pare a deveni lozinca timpurilor noi, la a căror

desfăşurare prezidează temporar domnul Stojadinović.

În schimb, domnul Kumanudi, fost preşedinte al Camerei şi membru marcant

al partidului naţional iugoslav, a criticat activitatea domnului Stojadinović în politica

externă, care s-ar baza pe unele iluzii primejdioase – în special pe aceea de a crede

că poţi fi bine cu toată lumea în acelaşi timp. Relaţiile noi pe care le creează domnul

Stojadinović nu trebuie să pună în dubiu vechile alianţe, care oferă statului iugoslav

o adevărată securitate.

Pentru a susţine şi în faţa opiniei publice acţiunea domnului Stojadinović,

presa iugoslavă dă extrase din presa străină, citând în special articolul editorial din „Le

Temps”, extrase din presa engleză, germană şi italiană, precum şi ecourile favorabile

din presa română.

(ss) Victor Cădere

[Note marginale:]

Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; 13.3.1937; III.1937; văzut.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 39 – 42
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

393, din 9 martie 1937

Înreg. la nr. 15 252, din 15 martie 1937

Ankara

Confidenţial

Rezervele germane faţă de Convenţia Strâmtorilor 

Domnule Ministru,

Prin telegrama mea nr. 207 din 5 februarie a.c.

1

aduceam la cunoştinţa

Excelenţei Voastre că aflasem, dintr-un izvor demn de toată încrederea, că ambasadorul

Germaniei făcuse cunoscut guvernului turc, drept răspuns la circulara pe care acesta

din urmă o trimisese cancelariilor la 11 noiembrie a.tr., spre a le comunica intrarea

definitivă în vigoare a Convenţiei de la Montreux la 9 noiembrie 1936, că Germania,

de pe acum chiar, fără a fi aderat la zisa Convenţie, îşi păstrează dreptul de a-şi exprima

rezervele şi asupra acestei Convenţii, la momentul pe care-l va crede oportun.

De atunci, lucrul mi-a fost confirmat şi de secretarul general al Ministerului

Afacerilor Străine. Dar cum domnia sa era tocmai în ajunul plecării sale la Geneva,

în capul delegaţiei turceşti care are misiunea de a participa la elaborarea Statutului

Sangeacului, mi-a mărturisit că n-avusese timpul să studieze chestiunea şi că

însărcinase, în consecinţă, o comisie de jurişti, spre a o studia.

Părerea domniei sale era că demersul german era făcut cu scopul mai ales de

a stingheri Rusia, sau mai bine zis, după cum s-a exprimat chiar el: „un moyen pour
embêter les Soviets”2.

Se pare că, zilele trecute, guvernul turc, fiind în posesia avizului juriştilor, ar

fi făcut demersuri pe lângă guvernul german ca să-şi retragă rezervele în chestiune.

Acesta din urmă însă nu vrea să dea curs sugestiei turceşti, considerând că chestiunea

Strâmtorilor este, pe lângă altele, o chestiune de prestigiu pentru al III-lea Reich care,

prin etape succesive, a ştiut să înlăture toate clauzele Tratatului de la Versailles. Tot

aşa, al III-lea Reich consideră ca ceva nedemn pentru dânsul să se încline în faţa unui

act internaţional care s-a încheiat fără participarea lui.

Deci rezervele Germaniei nu sunt numai pentru a plictisi URSS, cum credea

ambasadorul Numan, dar şi o chestiune de prestigiu.

Probabil că guvernul Reich-ului a ţinut să facă aceste rezerve pentru a le

întrebuinţa ca o trambulină la momentul oportun, când va crede că pretenţia ei de a

participa efectiv la Convenţia Strâmtorilor nu va fi desconsiderată sau înlăturată.
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2

Un mod de a-i deranja pe sovietici.
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Document neidentificat.
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Penetrarea tot mai adâncă, pe terenul economic, a Germaniei în Turcia,

precum şi forţa ei armată, fac pe conducătorii Reich-ului să creadă că rezervele

acestea nu vor rămâne, cu timpul, literă moartă.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

(ss) Al. Télémaque

AMAE, Fond 71 Turcia (1923 – 1944), vol. 49, f. 82 – 84
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERNA, CONSTANTIN ANTONIADE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 380, din 10 martie 1937

Copie

Berna

Domnule Ministru,

Ca urmare la raportul meu nr. 332 din 4 martie

1

cu privire la declaraţiile făcute

de cancelarul Hitler domnului Schulthess, am onoarea de a da Excelenţei Voastre

aceste informaţii complementare.

Comentariile în presa elveţiană au continuat destul de vii în ultima săptămână, iar

acum afacerea a venit şi înaintea Parlamentului Confederaţiei. Cum notasem în

precedentul raport, presa alemanică accentua deosebita importanţă a declaraţiilor

cancelarului Hitler şi-şi manifesta toată satisfacţia, pe când cea de limbă franceză,

menţinându-şi rezerva şi subliniind faptul că declaraţiile au fost făcute unei persoane

neoficiale, avertiza opinia publică să nu pună prea mult temei pe asemenea mani festaţii.

În zilele din urmă, şi presa de stânga alemanică, de pildă „National-Zeitung” din Basel,

abundă în acelaşi sens şi credea că s-a exagerat valoarea acelor declaraţii: domnul Hitler

nu putea declara altceva decât declarase. Ziarul avertiza – întocmai ca şi presa din Franţa –

publicul eleveţian să nu uite declaraţiile lui Bethmann-Hollweg, din iulie 1914, cu privire

la neutralitatea Belgiei. Oficiosul „Bund”, răspunzând la aceste aprehensiuni, afirmă că

declaraţiile cancelarului german nu sunt pure declaraţii ocazionale, ci au un fundament de

politică realistă: Germania are nevoie de pace pentru a-şi realiza programul economic şi

social; Reich-ul, slab din punct de vedere financiar, nu poate concura în cursa înarmărilor;

Germania nu e gata de război; voinţa de pace a Marii Britanii şi înarmările engleze au

determinat, în mare parte, asigurările pacifiste reiterate ale guvernului german.

Pentru lămurirea caracterului şi importanţei declaraţiilor lui Hitler, interpelări s-au

produs în Parlamentul elveţian, atât în Consiliul Statelor, cât şi în Consiliul Naţional.

Interpelarea consilierului Malche (genevez, radical-democrat), depusă în Consiliul

Statelor, având prioritatea depunerii, a fost discutată în şedinţa de ieri, răspunzând la

ea domnul Motta, consilier la departamentul politic şi preşedinte al Confederaţiei. 
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Cerând explicaţii guvernului asupra originii şi împrejurărilor întrevederii

Hitler-Schulthess, domnul Malche, în termeni foarte moderaţi, a recunoscut importanţa

declaraţiilor spontane făcute la Berlin. Ceea ce a neliniştit însă grupul său politic au fost

oarecare comentarii ale presei oficioase germane – în special „Frankfurter Zeitung” şi

„Völkischer Beobachter” – care tindeau să dea alt caracter declaraţiilor cancelarului,

lăsând să se înţeleagă că ele nu puteau fi pur unilaterale şi că trebuia să le corespundă,

din partea Elveţiei, o contra-parte: garanţia de neutralitate oferită de Germania trebuia

compensată cu ceva pozitiv din partea Elveţiei. E drept că presa germană n-a insistat,

dar răul era făcut, şi au circulat în Elveţia tot felul de zvonuri: se vorbea de un pact

cultural, pe care presa germană îl boteza cu un cuvânt intraductibil Kulturabkommen.

Or, neutralitatea elveţiană nu poate fi materie de târguială. Toată lumea admite că

Elveţia e necesară Europei: ca să-şi împlinească rolul, Elveţia trebuie să fie forte, deci

să trăiască după nevoile ei, iar nu după vederile altora.

Domnul Motta a răspuns interpelării, făcând istoricul întrevederii Hitler–

Schulthess. Călătoria domnului Schulthess a avut un caracter cu totul privat, însă

domnul Motta fusese pus în cunoştinţă de intenţiile domnului Schulthess şi le

aprobase. Într-adevăr, declaraţiile din Reichstag ale cancelarului, când omisese să

vorbească despre Elveţia, nu puteau avea decât un singur sens: acela că neutralitatea

ei era, în ochii guvernului german, în afară de orice discuţie. Ar fi fost delicat să se

provoace explicaţii asupra acestui punct, pe calea diplomatică ordinară; nu tot aşa

într-o conversaţie spontană şi liberă. De aceea, reprezentantul Elveţiei din Berlin nu

a intervenit pentru întrevederile domnului Schulthess cu baronul de Neurath şi cu

cancelarul Hitler. Conversaţia cu cancelarul a decurs în modul cel mai cordial şi mai

curtenitor. Domnul Schulthess fixând pe hârtie esenţialul conversaţiei, redactarea sa

a fost aprobată de secretarul de Stat Lammers, care asistase la întrevedere. Acesta e

textul care a fost comunicat Consiliului Federal şi publicat în urmă, spre satisfacţia

opiniei publice elveţiene, text care a avut un ecou favorabil în lumea întreagă.

Domnul Motta a negat cu tărie să fi fost vorba un singur moment de o contra-

parte la declaraţiile spontane ale cancelarului. „Este fals că autorităţile germane ar fi

cerut domnului Schulthess promisiuni sau alte angajamente ca contra-parte a declara ţiilor

aşa de precise ale domnului Hitler. Se face injurie caracterului şi talentului domnului

Schulthess, admiţând că ar fi capabil să se preteze la ceva similar, injurie în acelaşi timp

cancelarului Reich-ului...” Deci n-a fost vorba niciodată de un Kulturabkommen.

Insistând din nou asupra importanţei declaraţiilor, domnul preşedinte Motta lasă

să se înţeleagă că Elveţia nu trebuie totuşi să renunţe la vigilenţa şi la forţa sa. „Vorbele

sunt vorbe, şi faptele sunt fapte... Nu vom trage niciodată, din asigurările amicale pe care

le primim de la guvernele străine, concluzii care să le depăşească. Dar cuvintele

constituie şi ele unul din aspectele realităţii şi sunt formate din acea materie subtilă şi

mişcătoare care se numeşte imponderabilii. Cei care-i dispreţuiesc în politică uită că

imponderabilii apasă, în felul lor, asupra soartei statelor... Europa trăieşte sub regimul

păcii armate. Pace armată şi război nu sunt sinonime. Guvernele proclamă că armează

şi re-armează pentru a salvgarda pacea. Se cuvine să le facem confienţă. Cred că

primejdia conflagraţiilor generale apropriate e risipită. Dar vigilenţa, cu ochii mari

deschişi, rămâne una din virtuţile cele mai necesare pentru indivizi şi popoare...”



Interpelatorul, domnul Malche, s-a declarat mulţumit de explicaţiile domnului

preşedinte Motta. Nu este exclus ca discuţia să revină înaintea Consiliului Naţional.

Esenţialul a fost spus însă, şi e puţin probabil să apară ceva nou.

Binevoiţi, domnule ministru, a primi încredinţarea înaltei mele consideraţii.

C. Antoniade

AMAE, Fond 71 Elveţia (1935 – 1939), vol. 2, f. 382 – 386
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MINISTRUL ROMÂNIEI A BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 700, din 11 martie 1937, ora 00.20

Înreg. la nr. 14 511, din 11 martie 1937

Belgrad

Astă seară am fost convocat la Ministerul Afacerilor Străine, unde domnul

Andrić, locţiitorul subsecretarului de Stat, mi-a făcut următoarea comunicare: ca

urmare a declaraţiilor domnului Mussolini la Milano şi pentru a nu lăsa fără răspuns

dispoziţia actuală a guvernului italian faţă de Iugoslavia, domnul Stojadinović ţine să

informeze guvernul român că guvernul iugoslav a decis să înceapă discuţii cu Roma

în vederea lichidării litigiilor existente între Italia şi Iugoslavia, pentru a ajunge la

normalizarea raporturilor între cele două ţări. În acest scop, un delegat iugoslav va

urma să plece la Roma. Deşi nu poate afirma astăzi că aceste tratative vor reuşi, domnul

Stojadinović a ţinut totuşi să comunice confidenţial Excelenţei Voastre cele ce preced,

cu asigurarea că nu se va abate de la linia fixată de comun acord la Atena şi nici de la

spiritul tratatelor de alianţă. Ameliorarea relaţiilor economice şi normalizarea

raporturilor de bună vecinătate cu Italia, posibile azi, se prezintă pentru guvernul

iugoslav ca o ocazie binevenită, pe care domnul Stojadinović înţelege a o utiliza.

Din conversaţia urmată, ar reieşi că rezultatul final al acestei discuţii ar fi un

acord în genul aceluia recent italo-englez, sau reeditarea pactului de amiciţie italo-

iugoslav expirat în 1928.

Întrebat asupra felului cum s-ar prezenta acest acord faţă de Mica Înţelegere

şi Înţelegerea Balcanică, interlocutorul meu mi-a afirmat că Roma cunoaşte foarte bine

obligaţiile Iugoslaviei, de la care aceasta nu se va abate. Dorind a avea lămuriri asupra

zvonurilor despre vizita lui Ciano, la sfârşitul lunii martie, la Belgrad, mi s-a spus că

nu este nimic fixat, că aceasta s-ar putea produce numai în cazul unui acord, care nu

este realizabil atât de repede, ceea ce m-a făcut a atrage atenţia domnului Andrić asupra

efectului favorabil pe care o asemenea vizită l-ar putea produce, dacă nu va avea loc

înaintea Conferinţei Micii Înţelegeri şi a vizitei domnului Beneš la Belgrad.

Cădere

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 11.III.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 269 – 270
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

Nr. 409, din 12 martie 1937

Înreg. la nr. 15 256, din 15 martie 1937

Ankara

Participarea Hadgeas-ului la semnarea pactului Vest-Asiatic şi probabila aderare a

Egiptului la acest pact.

Domnule Ministru, 

Ca urmare la raportul meu nr. 382-3 din 8 martie a.c.

1

, cu privire la înche -

ierea pactului vest-asiatic, am onoarea a aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre, pe

baza informaţiilor ce am primit din cercurile Ministerului Afacerilor Străine de aici,

că guvernul Hedgeasului

2

va participa şi el la semnarea acestui pact şi că, foarte

probabil, Egiptul va adera şi el, într-un timp nu prea îndepărtat.

Iniţiativa încheierii acestui pact fusese luată, la început, sub auspiciile URSS,

care dorea să facă din pactul în chestiune o unealtă în contra influenţei engleze, în acea

parte a Asiei. Între timp, încheindu-se Convenţia de la Montreux, care a dat prilejul

Turciei să-şi îmbunătăţească întru atât raporturile cu Marea Britanie, încât să devină

cât se poate de amicale, scopul iniţial al zisului pact a fost modificat.

După Convenţia de la Montreux, Turcia n-a mai vrut să dea pactului caracterul

unui instrument de baraj al influenţei engleze în vestul asiatic, ci caracterul unuia

care doreşte să împace cele două influenţe.

Iar acum în urmă, prin asigurarea participării şi a Hedgeasului, Turcia doreşte

să dea acestui pact caracterul unui bloc, în felul blocului balcanic, care ar avea drept

prim scop consacrarea independenţei acestui bloc de orice fel de influenţă străină.

Bineînţeles că animatorul şi conducătorul acestui bloc ar fi Turcia.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

(ss) Al. Télémaque

AMAE, Fond 71 Turcia (ianuarie – iunie 1937), vol. 4, f. 76 – 77

1

Document neidentificat.

2

Hijaz.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 344, din 13 martie 1937, ora 16.00

Înreg. la nr. 15 095, din 14 martie 1937

Roma

Confidenţial

Am întrebat pe Ciano: I. Care este poziţia actuală exactă faţă de restauraţia

monarhică în Austria, în general, şi faţă de a Habsburgilor, în special? II. Care este

motivul schimbării recente de atitudine a lui Palazzo Chigi faţă de zisa problemă?

Mi-a răspuns: Trebuie făcută o distincţie între restauraţia monarhică şi

reîntronarea Habsburgilor. Italia a fost totdeauna ostilă Habsburgilor. Acum trei ani, din

loc înalt (aluzie la un articol al lui Mussolini, din 1933), această ostilitate a fost categoric

exprimată. Chestiunea dominantă pentru Italia a fost mereu independenţa şi integritatea

Austriei. Palazzo Chigi a crezut, în ultimii ani, că o restauraţie monar hică poate fi o

soluţie pentru menţinerea independenţei austriece. De aceea s-a arătat favorabilă, în

principiu, acesteia, fără a considera însă realizarea ei ca o problemă de actualitate.

Azi însă, guvernul italian este pozitiv informat de către guvernul german că

„o restauraţie monarhistă ar însemna sfârşitul independenţei austriece”, ceea ce n-ar

mai corespunde scopului pentru care Italia se arăta dispusă la restauraţie. Palazzo

Chigi, fără a avea informaţii pozitive, are motive a crede că şi guvernul iugoslav, mai

direct interesat, şi din solidaritate cu el şi celelalte guverne ale Micii Înţelegeri, sunt

ireductibil opuse restauraţiei monarhice în Austria. De altfel, încheie Ciano, Italia are

azi probleme noi imperiale şi mediteraneene, care o împiedică a se imobiliza, într-o

atitudine de pază, la Brenner.

Ca şi concluzie, se poate afirma că sub influenţa Reich-ului s-a produs o

schimbare completă a atitudinii oficiale italiene faţă de restauraţie, care până în

ultimele săptămâni a fost considerată ca o simplă problemă internă austriacă, a cărei

realizare a fost numai o chestiune de oportunitate. Italienii s-au temut că o încercare

de restauraţie ar duce la o apropiere automată între Germania şi statele Micii Înţelegeri

pe această chestiune şi au renunţat în favoarea Germaniei la soluţia lor, in extremis,

pentru menţinerea independenţei austriece. 

Adaug că, acum câteva zile, contele Ciano a afirmat, fără a le da însă o

explicaţie atât de categorică, şi faţă de colegii mei iugoslav şi cehoslovac, ostilitatea

Italiei faţă de eventualitatea restauraţiei.

Lugoşianu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 14.3.1937.

AMAE, Fond 71 Italia (1937), vol. 17, f. 66 – 68
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 348, din 13 martie 1937, ora 21.15

Înreg. la nr. 15 087, din 14 martie 1937

Roma

Conform informaţiilor, contele Ciano, în răspunsul la notele engleze din

noiembrie, relative la Locarno, remis ieri seara lui Eric Drummond, menţine vechile

preferinţe italiene pentru Pactul Occidental, în structura lui din 1925. El ţine cont însă de

faptele noi intervenite de atunci: Pactul franco-sovietic, noua atitudine a Belgiei, care

vrea să-şi asigure neutralitatea printr-o garanţie fără contra-partidă, în fine, noile concepţii

ale Franţei şi Angliei, care vor, prima un pact de securitate colectiv, cu cinci garanţi şi

cinci garantaţi, a doua un sistem de convenţii triunghiulare de asistenţă mutuală.

Restul notei italiene este mai mult explicativ, deşi Italia nu refuză să reînceapă

conversaţii pentru un nou pact occidental. Axa Roma-Berlin nu exclude, în principiu,

colaborarea la un nou Locarno, compatibil cu funcţia şi spiritul ei. Or, după concepţia

italiană actuală, pactul franco-sovietic este incompatibil cu un nou Locarno. De

asemenea, noile tendinţe franco-engleze nu pot decât micşora probabilităţile unei

înţelegeri occidentale. Dacă vechiul Locarno prezintă lipsuri, acestea pot fi examinate

cu realism, în special în ce priveşte definiţia agresorului.

În rezumat, Italia vrea vechiul Locarno ameliorat şi separă securitatea occiden -

tală de cea orientală. În plus, contele Ciano crede că, în practică, negocierile locarniene

nu vor putea fi efectiv reluate înainte de lichidarea chestiunii spaniole. Aşteaptă însă mult

de la ofensiva lui Franco, care se va dezlănţui foarte curând în regiunea Madridului,

despre care speră că va fi bătălia hotărâtoare a războiului civil din Spania.

Lugoşianu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 14.III.1937; Legaţia din Londra pentru (...) pers.

AMAE, Fond 71 Italia (1937), vol. 17, f. 64 – 65
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 774, din 16 martie 1937

Înreg. la nr. 16 634, din 20 martie 1937

Belgrad

Domnule Ministru,

Raport pe luna februarie

[...] Prin expozeul pe care l-a făcut domnul Stojadinović în faţa Comisiei

Financiare a Skupştinei, în ziua de 4 februarie, a fost definită, în linii largi, politica



externă actuală a guvernului iugoslav. Două puncte din acest expozeu merită în special

atenţia. Primul este faptul că domnul Stojadinović menţionează abia incidental Franţa

şi al doilea faptul că preşedintele Consiliului, vorbind de acordul mediteraneean italo-

englez de la Roma, afirmă că graţie lui graniţele Iugoslaviei la Adriatica sunt garantate

de cele două mari puteri.

Aceste puncte din discurs – destinate evident politicii interne – au trebuit în

urmă retuşate; astfel, pentru a şterge reaua impresie produsă în Franţa de puţina atenţie

ce i-a dat domnul Stojadinović, s-a introdus, chiar a doua zi, o frază incidentală în

comunicatul care s-a dat după vizita ministrului Afacerilor Străine turc, în termenii

următori:

„Domnul Stojadinović a exprimat domnului Rüştü Aras satisfacţia sa pentru

înţelegerea la care s-a ajuns între Franţa şi Turcia, în ceea ce priveşte Alexandretta.

Astfel, guvernul Turciei a ajuns faţă de guvernul francez la o armonie de relaţii care

a domnit întotdeauna între Iugoslavia şi prietenoasa Republică franceză”.

În ceea ce priveşte afirmaţia domnului Stojadinović, privitoare la acordul

italo-englez şi Iugoslavia, domnia sa a primit numaidecât dezminţiri din Londra, unde

jurnalele oficioase declară că „Guvernul englez n-a adresat guvernului iugoslav nici

o comunicare prin care l-ar informa că Anglia garantează de acum înainte frontierele

Iugoslaviei în Adriatica”. În acelaşi sens a răspuns lordul Cranborne, subsecretar de

Stat la Ministerul Afacerilor Străine britanic, unei interpelări a unui deputat din

opoziţie, în Camera Comunelor.

În trecere din Italia, domnul Rüştü Aras s-a oprit 24 de ore, în ziua de 5

februarie, la Belgrad, spre a pune la curent pe preşedintele Consiliului iugoslav cu

conversaţiile pe care le avusese la Milano cu ministrul Afacerilor Străine italian. În

declaraţiile pe care le-a făcut ziariştilor iugoslavi, ministrul Afacerilor Străine turc a

afirmat că este mulţumit să constate, atât în Italia, cât şi în Balcani, că raporturile de

prietenie se dezvoltă şi că s-a apucat calea bună. „În special pentru Iugoslavia, am

constatat în mod cert – a spus domnul Rüştü Aras – la contele Ciano şi la domnul

Stojadinović, dorinţa de a continua eforturile pentru o apropiere durabilă între cele

două ţări”. Răspunzând întrebării: în ce măsură ţările balcanice au putut fi angajate

în aceste conversaţii cu contele Ciano, ministrul Afacerilor Străine turc a răspuns:

„n-am fost autorizat a face promisiuni, am subliniat însă faptul că toate ţările au trecut

la acţiunea practică. Toate ţările Înţelegerii Balcanice au făcut, de asemenea, aceasta”.

Privitor la Consiliul Înţelegerii Balcanice, care a avut loc la Atena, în zilele

de 15, 16 şi 17 februarie, presa iugoslavă a publicat articole cu largi comentarii, asupra

lucrărilor lui. Toate articolele, fără excepţie, constată solidaritatea Înţelegerii

Balcanice şi laudă acţiunea ei internaţională, scoţând mai cu seamă în relief activitatea

preşedintelui Consiliului iugoslav.

Semnarea pactului de amiciţie perpetuă bulgaro-iugoslavă, care a avut loc la

24 ianuarie, reprezintă începutul unei colaborări mai strânse între cele două ţări,

deocamdată pe tărâmul economic; apoi pe acela al unei bunăvoinţe speciale faţă de

transportările militare destinate Bulgariei. Viitorul ne va arăta mai departe dezvoltarea

politică a acestui acord.

Discursul ţinut de cancelarul Hitler, la 30 ianuarie, în Reichstag, a fost în

general foarte favorabil comentat de presa iugoslavă. Oficiosul „Vreme”, constatând
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că, prin ultimele măsuri pe care le-a luat, Germania s-a liberat complet de stipulările

Tratatului de la Versailles, adaugă: „trebuie însă subliniat că aceste stipulări

împiedicau dezvoltarea Germaniei”. Această afirmaţie a oficiosului guvernului denotă

sentimentele amicale pe care acesta le nutreşte faţă de tezele germane.

Intervenţia de la Senat, în ziua de 10 februarie, a domnului profesor Iorga, şi

mai cu seamă atacurile domniei sale faţă de politica externă actuală a Iugoslaviei au

stârnit mare senzaţie aici. Toată presa, fără excepţie, a publicat lungi articole, cu

scopul de a proba inexactităţile afirmaţiilor domnului Iorga. Răspunsul pe care l-a

dat Excelenţa Voastră, în Maturul Corp, în ziua de 12 februarie, a fost primit aici cu

atât mai vădită satisfacţie.

În dorinţa de a câştiga terenul pierdut, Franţa trimite, din când în când,

emisarii săi în Iugoslavia, în speranţa să reîncălzească puţin prietenia dintre cele două

ţări. Astfel, în cursul lunii februarie, au avut loc în Iugoslavia două vizite de oarecare

importanţă. Prima a fost în persoana unui reprezentant al Consiliului Comunal din

Paris, a doua în persoana ministrului Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor francez,

domnul Jardillier, care, sub pretextul inaugurării liniei telefonice Igalo-Tunis-Marsilia,

care uneşte printr-un cablu submarin Iugoslavia cu Franţa, a vizitat timp de mai bine

de o săptămână diferitele provincii ale Iugoslaviei, luând contact şi cu personalităţile

politice care cârmuiesc astăzi ţara; domnul Stojadinović pare dispus a da Franţei toate

satisfacţiile „sentimentale”, pentru că, pe terenul acţiunilor pozitive pe care le urmă -

reşte astăzi Franţa, aici nu se vede nici un progres real. 

(ss) Victor Cădere

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică,

20.3.1937; III.1937; Secţia Europa Centrală; Eventual Buletin.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA COPENHAGA, GEORGE ASSAN, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

Nr. 3 080, din 16 martie 1937

Înreg. la nr. 16 620, din 20 martie 1937

Copenhaga

Cuvântările primului ministru danez în Suedia 

Domnule Ministru,

Cuvântarea ţinută de primul ministru Stauning, în prezenţa preşedintelui

Consiliului suedez, la adunarea studenţilor Universităţii Suedeze din Lund, în ziua de

8 martie, a determinat, în cercurile politice daneze, precum şi în cele din Suedia, vii

comentarii.



Îndeosebi de discutate au fost aprecierile domnului Stauning privind rigida

reglementare economică din Danemarca şi afirmaţiile domniei sale referitoare la

politica militară.

Răspunzând criticilor formulate de îndelungată vreme de presa suedeză asupra

sistemului de control valutar danez şi în genere asupra economiei acestei ţări, primul

ministru a respins aceste critici, înfăţişând aspectul special sub care se prezintă pentru

Danemarca aceste probleme. Din consideraţiile pe care le-a expus cu acest prilej,

domnia sa nu a ezitat a trage o concluzie de caracter general privind colaborarea

nordică şi a afirmat că, fără a nesocoti importanţa unei asemenea colaborări între

ţările scandinave, nu poate fi totuşi vorba de constituirea unui adevărat bloc economic,

dată fiind concurenţa care pe multe terenuri aceste ţări sunt obligate să îşi facă şi, mai

ales, dată fiind caracteristica deosebită pe care o prezintă economia daneză.

În ceea ce priveşte a doua chestiune asupra căreia primul ministru danez a

insistat cu ocazia cuvântării ţinute, aceea referitoare la apărare, domnia sa nu s-a sfiit

să declare că o uniune a ţărilor scandinave, pentru apărarea lor reciprocă, este o utopie.

„Danemarca nu este câinele de pază al nordului”, a spus între altele domnia sa, frază

ce a fost îndeosebi comentată, ca reflectând o stare de spirit destinată să indispună

toate cercurile politice.

Spre deosebire de acest mod de a se exprima, primul ministru suedez, Per

Albin Hansson, în cuvântarea pe care a ţinut-o de îndată după terminarea discursului

domnului Stauning, a formulat câteva aprecieri în spiritul obişnuit al relaţiilor dintre

ţările nordice, insistând asupra identităţii de soartă a popoarelor scandinave, asupra

nevoii de a-şi sta alături în orice împrejurări şi asupra utilităţii unei comunităţi de

vederi în ce priveşte problemele apărării naţionale. 

Această procedare a domnului Hansson, destinată a repune chestiunile în

adevărata lor lumină, a produs o foarte favorabilă impresie, determinând chiar pe

domnul Stauning a relua cuvântul, spre a atenua, în încheiere, senzaţia produsă de

primul său discurs.

De altminteri, trei zile după aceea, primul ministru danez, continuându-şi

călătoria la Stockholm, a avut prilejul, într-o nouă cuvântare pe care a ţinut-o la 11

martie, ca oaspete al societăţii „Norden”, să mai revină o dată asupra chestiunilor

discutate la Lund, spre a remedia impresia nefavorabilă provocată acolo. Domnia sa

n-a ezitat să arate că totul se reduce la o neînţelegere, că nici un moment nu s-a gândit

să conteste necesitatea unei colaborări nordice, dar că a socotit doar util a pune în

relief unele particularităţi, de care în asemenea materie trebuie să se ţină socoteală.

Desigur, această modificare de atitudine, care nu a scăpat nimănui, se

datorează în mare parte violentelor proteste care s-au ridicat atât în Danemarca, cât

şi în Suedia, de îndată după cuvântarea de la Lund. Nu numai lumea politică şi

majoritatea presei s-au declarat nemulţumite de cuvintele pronunţate, dar chiar diverse

declaraţii au apărut în ziare încă de a doua zi, spre a protesta împotriva nesocotirii

concepţiilor de strânsă colaborare nordică. În fine, trei partide politice, stânga,

conservatorii şi partidul popular, au trimis ziarelor un protest, care a fost publicat sub

semnătura câteştrei leader-ilor acestor partide, domnii S. Brorsen, J. Christmas Møller

şi Valdemar Thomsen. 
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Agitaţia provocată de această chestiune, care desigur nu va determina nici o

tulburare în relaţiile dintre statele vecine şi înrudite, trebuie apreciată în lumina

situaţiei speciale a Danemarcei faţă de Germania. Este incontestabil că multe dintre

manifestaţiile ce au loc în Danemarca şi atitudinea pe care această ţară o adoptă în

diverse ocazii se resimt de vecinătatea imediată a Reich-ului şi de presiunile pe care

acesta nu pierde nici un prilej spre a le exercita.

De aici, dorinţa guvernului din Copenhaga de a nu da în nici o ocazie impresia

de a ieşi din cea mai strictă neutralitate, de aici, anumite complezenţe sau renunţări

pe care comunitatea de graniţă cu Germania le explică, făcând ca situaţia Danemarcei,

singura dintre ţările scandinave ce se găseşte în asemenea poziţie, să se diferenţieze

de situaţia şi atitudinea celorlalte state nordice.

Lucrul acesta s-a putut observa de curând şi când a fost vorba de reuniunea

de la Haga a statelor semnatare de la Oslo, la începutul acestei luni. Pe terenul

economic, ca şi pe cel militar, Danemarca se ţine într-o anumită rezervă, ceea ce a

putut determina anumite opinii engleze, reproduse de ziarele din Londra, să califice

actuala situaţie drept o adevărată dependenţă daneză faţă de Germania.

Fără a socoti drept exactă o asemenea apreciere, trebuie totuşi reţinut că

influenţa amintită se manifestă cu o intensitate crescândă şi că, dacă într-o bună

măsură atitudinea uneori adoptată de guvernul danez poate fi privită ca un exces de

prudenţă, ea totuşi nu alterează simţămintele de fraternitate scandinavă şi nici nu

micşorează unanima dorinţă de confientă colaborare între statele nordice.

(ss) G.Assan

[Note marginale:]

Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; 20.3.1937; 20-III-1937; Secţia Orientală

a lua cunoştiinţă (...) repertoriul dosarului (...). 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 351, din 16 martie 1937, ora 14.55

Roma

Confidenţial

Deşi are 14 pagini, răspunsul italian la notele britanice din 4 şi 16 noiembrie,

relative la Pactul Renan, conţine, după informaţii autentice engleze, următoarele idei

esenţiale:

I. Italia acceptă şi ideea unui nou Locarno, natural fără zona renană, fără

Belgia şi cu o asistenţă mutuală redusă la Franţa şi Germania, Anglia şi Italia fiind

numai garante.

II. Spiritul vechiului Locarno exclude conexitatea între siguranţa occidentală

şi cea orientală. Pactele cu Polonia şi Cehoslovacia erau excepţii. Pactul franco-
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sovietic din 1935 este, cu acest titlu, incompatibil cu un nou tratat renan. Ideea nu este

explicit afirmată, dar este implicit conţinută în nota italiană.

III. Italia declară că este dispusă a da Belgiei garanţia sa, fără reciprocitate.

IV. Nota italiană nu dă nici o definiţie a agresorului. Manifestă însă tendinţa

de a lăsa calificarea agresiunii la latitudinea celor doi garanţi: Marea Britanie şi Italia,

în vreme ce, în vechiul Locarno, acesta a fost cazul numai pentru ipoteza agresiunii

flagrante.

V. Răspunsul italian nu face nici o menţiune la Societatea Naţiunilor deşi, în

Pactul de la Locarno, siguranţa renană şi securitatea colectivă formează un tot

indivizibil.

Drummond crede că guvernul său nu poate concepe un nou Locarno decât în

cadrul Ligii şi cu condiţia esenţială a reîntoarcerii Germaniei şi în fapt şi a Italiei la

Geneva. Securitatea colectivă rămâne într-adevăr pentru Foreign Office mijlocul de

a lega siguranţa Europei Occidentale cu cea Orientală. Ambasadorul Angliei are

impresia că răspunsurile italian şi german sunt destinate mai ales a calma nerăbdarea

engleză. Sunt un simplu mijloc de temporizare. Ele nu permit, pe bazele susindicate,

o reluare cu succes a negocierilor locarniene. Ciano i-a declarat, de altfel, că nu

doreşte o conferinţă, ci continuarea conversaţiilor pe cale diplomatică. În fine, şi

Drummond socoteşte că, înainte de terminarea chestiunii spaniole, posibilităţile unui

nou Locarno apar foarte reduse.

Lugoşianu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Leg. Ankara; p. Domnul ministru Antonescu; Dir. Pol., prin

curier Leg. Londra; 17.III.1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 3 747, din 16 martie 1937, ora 20.17

Înreg. la nr. 15 591, din 17 martie 1937

Berlin

Nota remisă la 12 martie de baronul von Neurath ambasadorului Marii Britanii,

cu privire la proiectul unui nou Locarno, are pentru moment un caracter confidenţial.

Din informaţiile culese atât de la ministrul Afacerilor Străine, cât şi de la

ambasadorii Italiei, Angliei şi Franţei, pot da Excelenţei Voastre următoarele amănunte:

Notele germană şi italiană nu sunt identice. Ele sunt oricum paralele şi se

completează una pe alta.

Nota germană ar cuprinde o expunere amănunţită a tezei Reich-ului, începând

cu dorinţa acestuia de a reveni la vechiul pact în spiritul său primitiv, nu denaturat de

alianţele încheiate ulterior de Franţa şi aliata ei, Cehoslovacia. Noul pact ar urma să

fie adaptat la noua situaţie.
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În primul rând, urmează a se ţine seama de dorinţa Belgiei de a rămâne neutră.

Germania este dispusă a garanta integritatea teritorială a acesteia, în schimbul

declaraţiei tuturor semnatarilor vechiului pact că îşi asumă aceeaşi obligaţie.

În ceea ce priveşte cererea Angliei de a fi la rândul său garantată de Germania

şi Franţa, guvernul Reich-ului declară că nu este în măsură a accepta această nouă

obligaţie.

Întrebând pe ambasadorul Italiei dacă guvernul său ar fi dispus a accepta

cererea Angliei, în cazul când aceasta ar admite garanţii similare şi pentru Italia,

colegul meu a răspuns negativ. Germania şi Italia sunt astfel de acord a refuza de a

asuma orice obligaţii suplimentare peste cele cuprinse în vechiul tratat. În mod precis,

von Neurath mi-a declarat că ţara sa nu este dispusă a încheia un nou acord care ar

avea caracterul unui tratat de asistenţă mutuală, pus sub auspiciile Societăţii

Naţiunilor. Mai departe, guvernul german se declară împotriva oricărui automatism,

acceptând ca determinarea agresorului să fie atribuită numai puterilor garante, adică

în mod exclusiv Angliei şi Italiei.

Mi se atrage atenţia asupra faptului că noul document nu cuprinde cererea ca

Franţa să renunţe la rezervele prevăzute în vechiul tratat, nici la alianţa cu Sovietele.

În schimb însă, repet, el se ridică cu energie împotriva automatismului şi nu... ca Franţa

să rămână judecătorul propriei sale cauze, cu privire la determinarea agresorului.

După cum Excelenţa Voastră va vedea, noua notă nu cuprinde elemente

neprevăzute. Ea nu face decât a relua ideile care mi-au fost împărtăşite în diferite

rânduri de experţii de la Wilhelmstrasse şi pe care le-am comunicat la timp

departamentului Excelenţei Voastre. Reluarea conversaţiilor abandonate de atâtea

luni trebuie atribuită în primul rând impresiei produse la Roma şi Berlin de înarmările

masive ale Angliei. Ea este datorată, probabil, şi influenţei Berlinului de a nu-şi

înstrăina în mod definitiv opinia britanică. Diplomaţia germană urmăreşte în acelaşi

timp a câştiga timp, în aşteptarea unor evenimente pe care le socoteşte iminente. Ea

scontează pe prăbuşirea lui Stalin şi înlocuirea regimului bolşevic printr-o dictatură

militară, cu care s-ar putea înţelege mai cu uşurinţă, precum şi pe apropiata schimbare

din guvernul britanic, pe unele evenimente în Franţa şi poate pe unele modificări în

politica statelor ce formează Mica Înţelegere. În orice caz, încheierea unui nou acord

nu este de prevăzut într-un viitor apropiat. Domnul von Neurath mi-a declarat

categoric că Germania nu se va aşeza în jurul unei mese împreună cu delegaţii

celorlalte puteri, mai înainte ca toate punctele prevăzute în nota sa să fie pe deplin

elucidate pe cale diplomatică obişnuită.

Comnen

AMAE, Fond 71 URSS (1920 – 1944), vol. 52 (Relaţii cu Cehoslovacia), f. 456 – 459
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

Nr. 721, din 18 martie 1937 

Înreg. la nr. 16 968, din 22 martie 1937

Atena

Grecia faţă de politica italiană

Domnule Ministru,

Guvernul elen este preocupat de noua răceală intervenită în relaţiile anglo-

italiene ca urmare a măsurilor de intensificare a înarmărilor luate de ambele state. Cu

tot cuvântul de ordine dat presei, de a privi lucrurile cu calm şi de a prezenta călătoria

domnului Mussolini în Libia şi manevrele navale italiene ca fapte lipsite de caracter

demonstrativ, cercurile oficiale elene, urmărind cu atenţie orice mişcare în Mediterana,

se întreabă dacă polemicile anglo-italiene din ultimul timp nu sunt de natură să anihileze

efectele gentleman’s agreement-ului, care a adus tuturor statelor din Mediterana

orientală, implicate direct sau indirect în tensiunea creată anul trecut de războiul italo-

etiopian, linişte şi destindere. Se speră, bineînţeles, că lucrurile vor rămâne la suprafaţă

şi că nervozitatea observată zilele trecute se va calma din nou. 

După anumite informaţii ale guvernului elen, înăsprirea tonului în relaţiile

anglo-italiene ar fi datorită faptului că unele chestiuni privind interesele celor două

ţări în Africa Orientală ar fi rămas nerezolvate cu ocazia acordului din ianuarie.

În ceea ce priveşte relaţiile dintre Grecia şi Italia, conducătorii Ministerului

Afacerilor Străine mi-au afirmat de repetate ori că nici o negociere diplomatică

specială nu are loc în prezent. Ca şi celelalte state balcanice, Grecia doreşte să

întreţină relaţii cât mai bune cu Italia şi să nu dea impresia că se sprijină exclusiv pe

protecţia Angliei. Ea consideră însă suficient pactul de amiciţie italo-grec din 1928

care, după sfârşitul războiului abisinian şi anularea acordurilor încheiate cu acel prilej,

şi-a recâştigat întreaga valoare. Ştirile despre o vizită a domnului Metaxas la Roma

mi-au fost categoric dezminţite. Guvernul elen nu vede pentru moment utilitatea unei

astfel de vizite şi se menţine faţă de avansurile italiene în limitele arătate mai sus.

Cât despre versiunile după care Germania şi Italia s-ar fi pus de acord în

privinţa acţiunii lor în Balcani şi ar fi împărţit Sud-Estul european în zone de influenţă

rezervate fiecăreia, Ministerul Afacerilor Străine grec nu dă crezare acestor versiuni.

După părerea lui, interesele celor două mari puteri sunt prea importante şi nevoia

fiecăreia dintre ele de a păstra deschise pentru viitor toate posibilităţile este prea

evidentă pentru ca această chestiune să poată face obiect de tranzacţii. Părerea aceasta

nu împiedică, bineînţeles, diplomaţia greacă de a urmări atent dezvoltările colaborării

politice dintre Roma şi Berlin.

În legătură cu politica italiană, ţin să mai comunic Excelenţei Voastre

următoarele informaţii, obţinute de la domnul Mavrudis:
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Ministrul Italiei de aici, într-o recentă întrevedere cu subsecretarul de Stat de

la Externe, l-a întrebat dacă între Iugoslavia şi Turcia ar exista vreo înţelegere

specială, în afară de angajamentele balcanice. Domnul Mavrudis i-a răspuns că nu

crede aceasta, adăugând că, în mod logic, o asemenea înţelegere nu ar putea fi

îndreptată decât sau împotriva Greciei, sau împotriva Italiei. Prima ipoteză este

exclusă prin însăşi existenţa acordurilor balcanice şi celor turco-greceşti. În ceea ce

priveşte a doua, Italia e mai în măsură decât oricine să judece posibilitatea ei.

La o altă întrebare a ministrului Italiei, domnul Mavrudis i-a desminţit

categoric că, cu prilejul reuniunii de la Atena a Consiliului Înţelegerii Balcanice, 

s-ar fi încheiat vreun acord militar.

La cele de mai sus pot adăuga că, după informaţiile guvernului grec,

schimburile de vederi diplomatice dintre Iugoslavia şi Turcia, de o parte, şi Italia, de

alta, nu au avansat mult. După aceleaşi informaţii, guvernele din Belgrad şi Ankara

sunt, de altfel, şi ele preocupate de tulburarea intervenită în relaţiile anglo-italiene,

care pare de natură a pune frână, pentru moment, tendinţelor către o apropiere de Italia.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii.

(ss) Eugen Filotti

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; În copie

prin curier, pentru simpla informare Legaţiei Ankara; 22.3.1937; 22.III.1937; Secţia

Balcanică; Eventual Buletin.

AMAE, Fond 71 Grecia (1937 – 1944), vol. 13, f. 125 – 128
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

Nr. 862, din 19 martie 1937

Înreg. la nr. 16 959, din 22 martie 1937

Berlin

Domnule Ministru,

Din izvor, de obicei bine informat, german, aflu că, în cursul lunii februarie,

Italia ar fi propus Germaniei o alianţă militară. Conducătorii armatei germane însă 

şi-ar fi exprimat în termeni categorici neîncrederea lor în calităţile morale şi militare

ale armatei italiene, sfătuind cu insistenţă pe Führer să decline această propunere.

Ministerul de Externe, de asemenea, pare a fi fost puţin favorabil sugestiilor domnului

Mussolini, dându-şi seama că o alianţă italo-germană ar chema imediat după sine o

alianţă franco-britanică, ruinând astfel definitiv orice posibilitate de apropiere între

Berlin şi Londra. 

După câte mi se spune, cancelarul s-ar fi apropiat cu atât mai multă uşurinţă

de punctul de vedere al armatei şi al diplomaţiei Reich-ului, cu cât acesta corespundea
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şi sentimentului său intim, domnul Hitler nutrind în realitate o simpatie şi o încredere

destul de relative faţă de poporul şi mai ales de conducătorii actuali ai Italiei.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii.

(ss) N. P. Comnen

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Consil.; Domnului ministru Antonescu; Domnului

subsecretar de Stat; Dir. Politică; 22.3.1937; III.1937; Buletin; supunere şi Domnului

ministru Cretzianu la înapoiere; văzut 30.III.1937.

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65, (Relaţii cu Italia, 1935 – 1937), f. 268
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, RADU T. DJUVARA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 608, din 19 martie 1937, ora 16.18

Înreg. la nr. 16 589, din 20 martie 1937

Bruxelles

Ministrul Afacerilor Străine, vorbindu-mi foarte deschis despre problema

securităţii Belgiei, mi-a arătat mai mult optimism privitor la înţelegerea, la Londra şi

Paris, a situaţiei particulare belgiene. Citez textual: „ambasadorul Angliei mi-a zis, ne

ocupăm mult de voi şi cred că în curând veţi fi satisfăcuţi”. După o expunere în cadrul

celor raportate Exelenţei Voastre la 4 martie, ministrul Afacerilor Străine a continuat:

„la Paris lucrurile merg mai bine decât puteam aştepta. Francezii sunt sentimentali şi

astfel se explică formidabila reacţie de la început; dar cum sunt şi foarte inteligenţi, au

sfârşit prin a percepe realitatea situaţiei. Pe cât este de delicat a spune, şi nu o fac decât

între noi, cred că predecesorii mei au făcut greşeala de a da în vileag acordurile militare,

de unde s-a conchis şi, cu toate protestele noastre ulterioare, s-a persistat în convingerea

existenţei unei alianţe cu Franţa. Niciodată o asemenea alianţă, chiar acordul între

Statele Majore, nu reprezintă decât ceva foarte redus”. Trecând la pericolul german,

mi-a mărturisit: „personal, sunt convins şi împărtăşesc părerea domniei voastre, că

Germania nu va ataca spre vest, şi cred chiar că nu are intenţii războinice”.

Sunetul de clopot de la Praga este poate şi mai optimist ca al meu.

Djuvara

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 20.III.1937.

AMAE, Fond 71 Belgia (1936 – 1943), vol. V
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R nr. 380, din 20 martie 1937

Înreg. la nr. 17 526, din 24 martie 1937

Roma

Domnule Ministru,

Am onoarea a vă trimite, aici alăturat, un raport asupra politicii interne, vieţii

economice şi financiare şi politicii externe a Italiei, pe intervalul de timp de la 20

februarie la 20 martie a.c.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea celei mai înalte consideraţii.

(ss) Lugoşianu

[...]

POLITICA EXTERNĂ

În şedinţa din 1 martie 1937, Marele Consiliu al Fascismului, după ascultarea

raportului făcut de contele Ciano asupra situaţiei internaţionale, a votat o ordine de

zi cu următorul cuprins: 

„Marele Consiliu al Fascismului îşi exprimă solidaritatea lui cu Spania

naţională şi salută forţele armate ale lui Franco, a căror victorie trebuie să reprezinte

sfârşitul oricărei încercări bolşevice în Occident şi începutul unei noi epoci de putere

şi justiţie socială pentru poporul spaniol, legat de cel italian cu legături seculare, de

limbă, de religie, de istorie”.

„Ministrul Afacerilor Străine este însărcinat să aducă la cunoştinţa oficială a

guvernului lui Franco această ordine de zi”.

„Marele Consiliu al Fascismului, ascultând relatarea ministrului Afacerilor

Străine asupra politicii externe italiene de la 18 noiembrie încoace, o aprobă deplin

şi-i aduce un viu elogiu”.

„E bucuros să constate că politica de înţelegere italo-germanică s-a dezvoltat

şi a dovedit progresiv eficacitatea ei realistă”.

„Consideră cu satisfacţie că acordurile italo-britanice reprezintă o utilă

clarificare a raporturilor dintre cele două ţări, în ceea ce priveşte Marea Mediterană”.

„Ia act de rezultatele pozitive, dobândite în conversaţiile italo-turce de la

Milano, şi reafirmă voinţa sa de colaborare efectivă şi paşnică, în toate domeniile şi

cu toate ţările care au dovedit şi vor dovedi că vor să colaboreze cu Italia fascistă”.

Acest comunicat este interesant prin ceea ce spune şi prin ceea ce tace.

El nu pomeneşte, într-adevăr, un singur cuvânt despre politica italiană în

Europa Centrală şi Dunăreană, după cum face tăcere completă şi asupra raporturilor

Italiei cu Franţa, cu Mica Înţelegere şi cu Sovietele, care rămân, pentru Palatul Chigi,

în funcţie de axa Roma–Berlin şi de războiul civil din Spania.
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Acordul italo-englez din 2 ianuarie comportă o precizare: el nu se referă la

raporturile italo-engleze în general, deşi se aştepta de la el un asemenea rezultat.

Marele Consiliu îl consideră limitat la funcţiunea sa mediteraneană şi, cu acest titlu,

ia act de conversaţiile contelui Ciano cu domnul Rüştü Aras şi scontează pe

posibilităţile unor dezvoltări ulterioare.

Axa Roma–Berlin rămâne, în schimb, „constanta” politicii externe italiene, iar

războiul civil din Spania şi victoria lui Franco constituie preocuparea dominantă a

politicii externe italiene în momentul de faţă.

Din ce în ce mai mult preocupările mediteraneene şi imperiale ale Italiei par

a dobândi întâietatea asupra intereselor ei europene continentale. În politica Europei

Centrale şi Dunărene, lucrurile se petrec ca şi cum directivele de marş între cele două

regimuri autoritare din Europa Centrală şi Mediteraneană ar fi fost fixate şi sferele lor

de influenţă delimitate. În Austria, preferinţele legitimiste ale Italiei sunt sacrificate

Germaniei, iar domnul von Neurath, cu prilejul vizitei sale la Viena, este aclamat cu

frenezie de mulţimea naţional-socialistă, spre via surprindere şi neplăcere a

cancelarului austriac; în Ungaria, un complot neizbutit, însă vizibil de origine

germană, dovedeşte progresele expansiunii hitleriene, deşi politica Protocoalelor

romane rămâne în vigoare şi suveranul Italiei este aşteptat în mai la Budapesta; faţă

de Cehoslovacia, politica de presiune germană din afară şi înăuntru se arată din ce în

ce mai agresivă, în indiferenţa cea mai totală a diplomaţiei italiene; în România însăşi,

tendinţele de dreapta se arată influenţate de politica hitleriană, mai degrabă decât de

cea fascistă, iar minorităţile germane constituie o avangardă disciplinată a naţional-

socialismului; Polonia, în fine, este prima ţară pe care generalul Göring înţelege să o

viziteze, după călătoria de la Roma. Singură Iugoslavia pare a fi obiectul încercărilor

pozitive de apropiere din partea diplomaţiei italiene, fără ca în ultimele cinci luni

aceste încercări să fi depăşit sensibil sfera unei atmosfere morale şi politice mai bune.

În acelaşi timp – chiar după mărturisiri oficiale – Italia pare a fi sătulă de a

mai face de gardă pe Brenner. Toată atenţia ei pare a se concentra spre sud. În 1935,

marile manevre din nord, în regiunea Bolzano, indicau, fără discuţie, viile preocupări

ale Italiei pentru independenţa Austriei. De atunci, drumurile strategice şi repartiţia

trupelor şi diviziilor aeronautice arată că aceste preocupări se orientează mai degrabă

spre graniţa franceză, decât spre cea austriacă sau iugoslavă. În 1936, manevrele de

vară aveau loc în Italia centrală, în regiunea Avellino, ţinut sărac şi muntos, lipsit de

apă şi cu puţine centre de populaţie, reproducând destul de exact condiţiile de manevră

ale unor trupe într-o eventuală campanie balcanică. Manevrele viitoare din 1937 vor

fi manevre mixte, terestre, navale şi aeriene, şi se vor desfăşura în Sicilia şi

Mediterana, realizând ipoteza unui conflict aero-naval, care ar fi putut avea loc în

1935/1936 cu Marea Britanie, din cauza războiului din Africa Orientală, şi care

rămâne pentru viitor una din preocupările dominante ale Statului Major italian.

Atenţia conducătorilor politicii italiene se deplasează deci de la nord spre sud,

de la Alpi spre Mediterana. E o constatare de evidenţă, pe care observarea faptelor o

impune. Modificarea progresivă a politicii italiene faţă de Berlin şi de Viena este şi

ea o dovadă în acest sens.

În ceea ce priveşte Germania, axa Roma–Berlin pare încă consolidată de

evenimentele lunii expirate; Italia, ca şi Germania, refuză a participa la Geneva, la
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conferinţa materiilor prime. În Etiopia, colaborarea lor economică se confirmă, în

urma tratatului semnat la Berlin, la 12 decembrie 1936. Germania participă la crearea

unei noi societăţi italiene pentru exploatarea economică a Etiopiei, „Societatea

anonim minieră pentru Africa”, în care grupul Bernhard – Berghaus posedă 40% din

capitalul total de 30 milioane lire, putând fi majorat până la 200 milioane lire.

Colaborarea aeriană italo-germană pare a lua şi ea consistenţă: generalul Milch,

subsecretar al Aerului german, a fost din nou în Italia, unde ar fi inspectat la Napoli

o uzină destinată fabricaţiei de avioane pentru Germania, care în războiul civil din

Spania a constatat inferioritatea avioanelor sale faţă de cele ruseşti şi franceze.

Răspunsul concordat, în fine, din 12 martie, la notele britanice din 4 şi 19 noiembrie,

relative la Locarno, constituie o nouă probă a interesului pe care-l pune Italia la

consolidarea axei Roma-Berlin, căci Italia, în nota sa, renunţă la teza sa, că pactul

franco-sovietic este compatibil cu pactul occidental, spre a adopta integral punctul de

vedere german al incompatibilităţii.

Faţă de Austria, de asemenea, acţiunea diplomatică italiană este caracterizată

de o serie de renunţări: fără a mai vorbi de proiectul de pact de neimixtiune, definitiv

clasat în vara lui 1935, politica protocoalelor romane, menită la început să fie o

politică de exclusivitate italiană la Viena, se adaptează progresiv la acţiunea de

apropiere italo-germană. La 11 iulie 1936, politica protocoalelor romane este

considerată la Roma compatibilă cu caracterul de stat german al Austriei, ceea ce

echivalează cu un Anschluss simbolic. Miniştrii germani încep să viziteze Viena,

altădată sferă de influenţă italiană exclusivă. În fine, în cursul lunii trecute, cu

uimitoarea ei facultate de evoluţie, Italia renunţă la susţinerea legitimismului austriac

şi se declară ostilă restaurării monarhice.

În schimb, în celelalte sectoare ale politicii europene, Italia se arată activă,

întreprinzătoare sau agresivă. Contribuţia ei la războiul civil din Spania este mai mare

ca niciodată, ostilitatea faţă de frontul popular francez se menţine neschimbată,

raporturile cu Marea Britanie, după scurta destindere care a urmat acordului italo-

britanic, sunt departe de cordialitate. Invitaţia Negusului la sărbătorile încoronării din

Londra, aprecierile presei şi parlamentului britanic cu privire la călătoria domnului

Mussolini în Libia şi, mai ales, masivitatea înarmărilor britanice au alimentat şi

alimentează zilnic polemicile presei italiene şi crează, la 10 săptămâni după semnarea

acordului italo-englez, o stare de tensiune italo-engleză, care începe să preocupe

cercurile diplomatice şi pe care acţiunea militară a Italiei în Spania este de natură 

s-o agraveze. 

Expunerea de mai sus nu ne permite, evident, să tragem încă concluzii

definitive asupra consistenţei noii orientări politice italiene şi asupra intenţiilor

imediate ale domnului Mussolini dar, fără îndoială, ultimele evenimente interna ţionale

sunt foarte semnificative în acest sens pentru politica italiană. Vom examina, cu mai

multe detalii, pe cele trei mai caracteristice dintre ele, din cursul ultimei luni:

schimbarea de atitudine a Italiei în problema restaurării Habsburgilor, răspunsul

italian la notele britanice în chestiunea pactului occidental, dezvoltarea acţiunii

militare italiene în Spania.
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CHESTIUNEA RESTAURĂRII HABSBURGILOR

În jurul lui 20 februarie a.c., guvernele din Roma şi Berlin desminţeau în mod

oficial informaţia publicată de presa internaţională că, în caz de restaurare a

Habsburgilor, Germania va ocupa militar Austria.

Informaţia avea totuşi un fond de adevăr, căci se baza realmente pe hotărârea

Reich-ului – comunicată la Roma pe cale diplomatică – de a se opune cu armele la orice

tentativă de restaurare monarhică la Viena. Această hotărâre determina schimbarea de

atitudine, completă şi neaşteptată, a Italiei faţă de problema restauraţiei monarhice.

Două editoriale ale domnului Virginio Gayda, în „Giornale d’Italia”, la 26

februarie şi la 2 martie, aduceau la cunoştinţa publicului italian că guvernul fascist se

pronunţă categoric contra întoarcerii dinastiei habsburgice în Austria. Presa italiană –

care, evident, nu ia atitudine în chestiunile internaţionale, fără îndrumări oficiale –

abundă în acelaşi sens.

Un ziar italian citit – „Gazzetta del Popolo”, din 10 martie 1937 – publică

chiar o ironică şi brutală „scrisoare deschisă către Majestatea Sa Imperială şi Regală,

Zita de Habsburg-Bourbon-Parma”, prin care o sfătuieşte să renunţe pentru totdeauna

la visurile de domnie pentru fiul său Otto şi să vină să se instaleze definitiv la Castelul

delle Pianore, proprietatea sa de lângă Viareggio, alături de mormântul sfintei Zita.

Explicaţiile cerute de ministrul Austriei la Roma, la Palatul Chigi, duceau

repede pe reprezentantul în Italia al cancelarului legitimist domnul Schuschnigg la

convingerea că, într-adevăr, italienii – fără să-şi consulte prietenii austrieci, în cadrul

protocoalelor romane – şi-au schimbat în mod radical atitudinea faţă de problema

restaurării monarhice, luând poziţie hotărâtă contra legitimismului austriac.

Care este motivul acestei neaşteptate decizii? Exact acelaşi care, până acum

câteva săptămâni, făcea Palatul Chigi să privească cu favoare perspectiva unei

restaurări a Habsburgilor: necesitatea menţinerii independenţei austriece.

Până astăzi – chiar după încheierea acordului austro-german din 11 iulie –

Palatul Chigi făcea raţionamentul următor: independenţa Austriei trebuie menţinută.

Deşi Austria este un stat german, ea are tradiţiile ei, liniile ei proprii de dezvoltare,

rolul ei european. Dacă Anschluss-ul ar fi realizat, situaţia internaţională ar fi grav

compromisă în regiunea dunăreană. De aceea restaurarea monarhică – în speţă a

Habsburgilor – poate fi soluţia „in extremis” contra unei uniuni a Austriei cu Germania.

La Conferinţa de la Viena se stabilea că restaurarea nu este o chestiune internaţională,

ci una internă austriacă. Se adăuga numai că chestiunea nu este actuală şi, în ultimele

săptămâni, noţiunea de actualitate se transforma chiar în cea de oportunitate.

Astăzi, pornind exact de la aceeaşi premisă a necesităţii independenţei

austriece, conducătorii politicii externe italiene ajung la concluzia exact contrară:

preocuparea dominantă a politicii italiene rămâne menţinerea Austriei, se spune la

Palatul Chigi. Dar informaţii pozitive de la Berlin arată că Germania nu ar putea tolera

o restaurare monarhică la Viena şi ar reacţiona pe calea armelor. Spre a menţine deci,

de astăzi înainte, integritatea şi independenţa Austriei, aceasta trebuie să renunţe la

veleităţile de restaurare. În orice caz, Italia este ostilă reîntoarcerii Habsburgilor la

Viena.

Pentru a da mai multă greutate unei asemenea argumentări, se adaugă că,

de altfel, şi ţările Micii Înţelegeri şi, în special, Iugoslavia, sunt opuse restaurării
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Habsburgilor, că Italia a fost totdeauna ostilă Habsburgilor (ceea ce în ultimii trei ani

încetase de a fi adevărat), că un Habsburg întronat la Viena ar deveni inevitabil

duşmanul Italiei că, în fine, Italia are preocupări esenţiale în alte părţi ale Europei şi

ale lumii şi că nu se poate imobiliza într-o atitudine de gardă la Brenner.

Brusca schimbare de atitudine a politicii italiene în chestiunea restauraţiei

depăşeşte graniţele înguste ale Austriei. Ea ne arată că a mai rămas foarte puţin din

protocoalele romane şi că centrul de gravitate al politicii italiene s-a deplasat.

Este însă aceasta o politică de renunţare a Italiei în Europa centrală şi

dunăreană, sau e numai un sacrificiu temporar adus necesităţii de a menţine

înţelegerea cu Germania, este ea definitivă, sau provizorie, indică o orientare durabilă

a Italiei spre Mediterana şi spre Imperiu, ascunde o împărţire în zone de influenţă a

Europei dunărene între Germania şi Italia? Ar fi prematur să căutăm a da un răspuns

tuturor acestor chestiuni. Cercurile conducătoare ale politicii italiene par ele însele

perplexe când este vorba de a da o explicaţie logică acestei situaţii. Problema nu va

putea fi desigur rezolvată înainte de a se fi lichidat războiul civil din Spania, de a se

fi precizat definitiv situaţia Italiei faţă de Societatea Naţiunilor şi de a se fi lămurit

raporturile dintre Italia şi Marea Britanie.

RĂSPUNSUL ITALIAN CU PRIVIRE LA PACTUL OCCIDENTAL

La 12 martie a.c., Guvernul italian răspundea printr-un lung memorandum la

notele britanice din 4 şi 19 noiembrie 1936, relative la încheierea unui nou pact

occidental în locul Pactului de la Locarno, denunţat de Germania la 7 martie 1936.

Răspunsul – concordat cu cel german – nu va fi dat publicităţii.

Iată, după textul confidenţial al acestui document, un rezumat substanţial al

răspunsului italian: 

I. Prin memoriul său din 18 octombrie 1936 – spune documentul – guvernul

fascist a arătat puterilor locarniene necesitatea ca, înainte de a intra în discuţii, să se

lămurească natura şi caracterul unui nou pact locarnian, căci fără aceasta, discutarea

detaliilor unui nou tratat n-ar fi avut nici o utilitate.

Prin acelaşi memoriu din 18 octombrie, guvernul fascist îşi arăta aversiunea

pentru o transformare radicală a vechiului tratat din Locarno. Acesta avea un scop

precis şi bine definit: menţinerea status-quo-ului teritorial între Germania, Belgia şi

Franţa, ale căror obligaţii de neagresiune erau garantate de Anglia şi Italia.

Vechiul tratat de la Locarno era un pact de siguranţă renană, nu un pact de

siguranţă generală. El limita la frontierele Rinului obligaţiile de neagresiune, ca şi

cele de garanţie. 

Distincţia între garantaţi şi garanţi era de asemenea precisă. Rolul celor din

urmă era de a califica agresorul – în ipoteza agresiunii flagrante – şi de a le da

asistenţa lor. Unitatea fundamentală consta în acest caracter solidar al garanţiei italo-

britanice şi în reuniunea forţelor garanţilor cu statul atacat, spre a face faţă agresorului.

Guvernul fascist consideră că această unitate, ca şi caracterul imediat al

asistenţei contra agresorului, trebuie menţinute.

II. Prin memorandumul său din 18 octombrie, guvernul fascist şi-a arătat

îndoiala că s-ar mai putea menţine unitatea fundamentală a tratatului din Locarno

dacă la baza unui nou tratat s-ar pune un sistem de garanţii reciproce separate, aşa cum
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precizează propunerile britanice, care ajung la două sisteme tripartite de asistenţă

mutuală, unul franco-anglo-german şi altul italo-franco-german, legate numai formal

în cadrul unui pact general. Guvernul englez aducea în sprijinul propunerii sale

sugestia unui pact aerian din 1935. Guvernul italian observă însă că acest pact era

accesoriu şi că, pe de altă parte, examinarea lui nici n-a fost măcar începută.

Adoptându-se pe baza reciprocităţii pentru garanţiile unui nou Locarno, s-ar modifica

nu numai detaliile, ci însuşi caracterul şi natura vechiului tratat. 

Memorandumurile guvernului francez, din 30 septembrie şi 19 decembrie,

confirmă şi ele această impresie a guvernului fascist. În concepţia franceză, nu mai este

vorba într-adevăr de menţinerea status-quo-ului teritorial pe Rin, ci de un tratat colectiv

de neagresiune în cinci, destinat să garanteze siguranţa tuturor contractanţilor. Prin

aceasta nu numai că s-ar transforma bazele vechiului Locarno şi s-ar suprima distincţia

între garanţi şi garantaţi, dar s-ar lărgi obligaţiile de asistenţă din zona renană cu

obligaţiile particulare ale fiecărui contractant în alte zone geografice. În loc de a privi

numai pe cei trei garantaţi, aceste excepţii s-ar aplica la toţi cei cinci contractanţi. Însuşi

guvernul britanic dovedeşte aceasta în memorandumul său, când declară că-i este

imposibil să participe la acorduri incompatibile cu tratatele sale cu Irakul şi cu Egiptul.

Guvernul italian nu-şi ascunde deci aversiunea faţă de transformarea tratatului

de la Locarno într-un instrument prea complex, în care obligaţiile de neagresiune şi

de garanţie ale părţilor şi-ar pierde eficacitatea, prin încadrarea lor într-un mecanism

de garanţii independente, complicate, cu excepţii aparţinând altor sisteme autonome

de siguranţă.

III. În ceea ce priveşte problema excepţiilor la obligaţiile de neagresiune,

ţările garante, care îşi iau o îndatorire precisă de asistenţă, trebuie să fie asigurate că

această obligaţie a lor nu va fi alterată de alte obligaţii pe care ţările garantate le

contractează pe contul lor propriu faţă de terţe puteri.

Garanţii din vechiul pact locarnian şi-au luat obligaţii de garanţie fără

reciprocitate, spre a contribui la siguranţa şi stabilitatea Europei occidentale. Un pact

occidental trebuie să fie prin el însuşi un instrument de conciliere şi pace, fără ca

contractanţii să mai aibă nevoie a-şi căuta siguranţa în alianţe externe, ceea ce ar

împărţi Europa în două tabere duşmane. Guvernul fascist şi-a dat garanţia alături de

Anglia, în speranţa că aceasta va descuraja Franţa şi Germania de a urmări reciproc

o politică de încercuire.

Tratatele de asistenţă mutuală franco-polonez şi franco-cehoslovac au fost

acceptate de garanţi ca nişte excepţii la spiritul tratatului de la Locarno. Dar guvernul

fascist n-ar putea accepta principiul ca tratatele de asistenţă mutuală, oricare ar fi ele,

să intre în sistemul destinat să înlocuiască Pactul de la Locarno. Cu atât mai puţin el

poate împărtăşi opinia guvernului francez, că un nou Locarno nu va trebui să fie

incompatibil cu tratatele de asistenţă mutuală încheiate de diferiţii semnatari. 

Într-adevăr, aceasta n-ar mai însemna să se adapteze excepţiile la noul tratat, ci să se

modeleze noul tratat după excepţii. Guvernul fascist doreşte să afle dacă într-adevăr

guvernul francez cere ca tratatul de la Locarno să fie modificat în aşa fel încât

obligaţiile lui de neagresiune şi garanţie să-şi piardă caracterul lor imediat şi să fie

inserate într-un sistem de asistenţă mutuală de a cărui interpretare, de la caz la caz,

ar depinde aplicarea practică a noului tratat. 
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IV. Guvernul fascist nu ar vedea nici un avantaj într-un asemenea sistem. Un

nou tratat locarnian trebuie să aibă un scop precis, care nu poate fi decât menţinerea

status-quo-ului renan. Obligaţiile lui de neagresiune şi garanţie trebuie să fie simple

şi precise, spre a permite asistenţa imediată a victimei agresiunii. Această consideraţie

este cu atât mai importantă cu cât, dintre toate cazurile de agresiune, cel care

interesează în mod vital statele contractante e acela al agresiunii flagrante.

Menţinerea frontierelor renane, a inviolabilităţii Belgiei, a păcii între Franţa

şi Germania sunt interese esenţiale ale Europei, care trebuie apărate cu obligaţii şi

metode mai precise şi mai directe decât acelea ale securităţii colective.

În ce-l priveşte, guvernul fascist este gata să-şi asume aceste obligaţii,

garantând solidar cu ceilalţi semnatari, fără a cere reciprocitatea, integritatea Belgiei

şi inviolabilitatea frontierelor renane.

De aceea, guvernul fascist îşi reînnoieşte sugestia din 18 octombrie, de a se

lua ca bază de discuţie între cele cinci puteri vechiul tratat de la Locarno, adaptându-l

la schimbările intervenite între timp, fără a modifica însă structura lui generală şi

caracterele lui esenţiale.

Subtila notă italiană, pe care am rezumat-o mai sus, tradusă în termeni mai

simpli nu spune decât:

1. Italia preferă să se ia ca bază de discuţie pentru un nou pact occidental

vechiul pact Locarno, bineînţeles fără zona renană, fără asistenţă mutuală în ceea ce

priveşte Belgia, fără intervenţia Societăţii Naţiunilor, care nu este menţionată o

singură dată în notă, dar e exclusă în mod implicit în refuzul Italiei de a accepta

securitatea colectivă.

2. Spiritul tratatului de la Locarno implică obligaţii simple, precise şi de

aplicare imediată. Tratatul dintre Franţa şi Polonia, Franţa şi Cehoslovacia sunt

excepţii care nu pot fi extinse şi la alte pacte de asistenţă mutuală, căci atunci noul

tratat s-ar face pe baza excepţiilor şi ar deveni un pact de securitate colectivă, în loc

de a fi un tratat regional, cu un obiect precis, susceptibil de anumite excepţii. Refuzul

Italiei, de a admite ca o condiţie prealabilă acceptarea tratatelor de asistenţă deja

existente, priveşte pactul franco-sovietic, pe care, în 1935, la încheierea lui –

consultată – Italia l-a considerat compatibil cu pactul de la Locarno, pe când în prezent

îl consideră incompatibil, adoptând în această privinţă punctul de vedere german.

3. Italia se arată gata să garanteze – fără reciprocitate – atât neutralitatea

Belgiei, cât şi inviolabilitatea frontierelor franco-germane.

4. Nota italiană nu menţionează Societatea Naţiunilor şi nu face decât o

menţiune destul de imprecisă de dreptul garanţilor de a califica agresiunea, cel puţin

în cazul agresiunii flagrante – spre a face să joace asistenţa – dar cum noul Locarno,

în concepţia italiană, nu s-ar mai face în cadrul Ligii, este vizibil că acest drept al

garanţilor s-ar extinde la orice specie de agresiune. 

Răspunsul italian ar fi susceptibil de un studiu mai aprofundat, care nu-şi are

însă locul aici.

Este destul să spunem că, pentru moment, singurul lui scop, după părerea

generală a cercurilor diplomatice direct interesate, a fost de a calma impacienţa Marii

Britanii şi de a nu rupe contactul dintre puterile locarniene.



Divergenţele între Germania şi Italia, pe de o parte, Franţa şi Anglia, pe de altă

parte, sunt însă aşa de mari, încât nu îngăduie mult optimism. Cele dintâi afirmă că

doresc un pact renan, cu obligaţii limitate, fără obligaţii de asistenţă mutuală

exterioară celor cinci semnatari, încheiat în afară de Liga Naţiunilor, pe baza vechiului

pact locarnic, amputat de o mare parte din garanţiile primare: zona demilitarizată,

asistenţa mutuală a Belgiei, dreptul de trecere pe teritoriul acesteia etc. Cele din urmă

nu pot concepe un asemenea pact decât în cadrul securităţii colective, cu posibilitatea

Ligii de a stabili calitatea de agresor, în conformitate în fine cu dispoziţiile

Covenantului, spre a putea stabili legătura între securitatea occidentală şi cea

orientală. Londra în special consideră esenţial în acest scop reîntoarcerea Germaniei

la Geneva.

Pentru italieni şi germani, concepţia franco-engleză are ca scop să ducă la

încercuirea Germaniei. Pentru englezi şi francezi, concepţia italo-germană are

dimpotrivă drept obiectiv să ducă la izolarea Franţei şi eventual la neutralizarea

Angliei. În fine, sistemul de definire a agresiunii preconizat de italieni ar avea,

inevitabil, drept rezultat, de a lăsa la discreţia Italiei garante intrarea în funcţiune a

mecanismului de asistenţă. 

În asemenea condiţii, singurul progres realizat de negocierile locarniene este

că Foreign Office a obţinut un răspuns, după patru luni de aşteptare. E puţin. În

practică, de altfel, nici cercurile politice italiene, nici cele diplomatice engleze la

Roma nu-şi fac multe iluzii asupra probabilităţilor de progres al negocierilor

locarniene.

Palatul Chigi şi-a exprimat preferinţa pentru continuarea negocierilor pe cale

diplomatică, ceea ce lasă toată marginea pentru temporizare. Pe de altă parte, el nu

crede că negocierile locarniene ar putea duce la vreun rezultat înainte de terminarea

războiului civil din Spania, care absoarbe, într-adevăr, în momentul de faţă, toată

atenţia politicii italiene, punct de vedere împărtăşit şi de cercurile diplomatice

franceze şi britanice.

ACŢIUNEA ITALIANĂ ÎN SPANIA

La 15 februarie, „Gazeta Oficială” a publicat un decret-lege prin care se

interzice înrolarea de voluntari pentru Spania. Decretul-lege prevede sancţiuni

pecuniare şi pedepse privative de libertate, care pot merge până la 6 luni de arest şi

până la recluziune de la 1 până la 3 ani.

Printr-un decret ministerial din 19 februarie, data intrării în vigoare a

dispoziţiilor susmenţionate este fixată la 20 februarie. Concomitent, guvernul fascist

a aderat la planul de control, a cărui punere în aplicare a fost însă succesiv amânată,

până la 29 martie, din motive tehnice.

Precum am arătat în toate rapoartele noastre precedente, străduinţa guvernului

fascist a fost de a asigura superioritatea militară a lui Franco, înainte de a se lua

măsurile generale de neintervenţie în Spania şi de a se pune în vigoare controlul.

Efective italiene considerabile au fost trimise astfel în Spania. Cu aceste trupe,

prevăzute cu un material motorizat abundent, generalul Franco a început ofensiva de

la Guadalajara, destinată să ducă la încercuirea Madridului şi la prăbuşirea rezistenţei

roşilor. Cercurile conducătoare politice şi militare italiene nu ascundeau convingerea
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lor că ofensiva susmenţionată va constitui episodul militar decisiv al războiului

spaniol şi va duce, în două, trei săptămâni, la căderea Madridului. În această

convingere, Marele Consiliu fascist, la începutul lui martie, proclama public

solidaritatea Italiei cu guvernul lui Franco, în termeni deosebit de vehemenţi pentru

un stat care face oficial o politică de neintervenţie în Spania.

Se pare că, în prezent, ajutoarele italienilor au dat într-adevăr superioritatea

numerică şi tehnică trupelor naţionale. Direcţia operaţiilor militare ar fi trecut complet

în mâna generalilor italieni. Trupele naţionale ar fi sub comanda directă a generalului

Baistrocchi, fost subsecretar de Stat al Apărării Naţionale. Sunt cunoscute numele

mai multor generali italieni care iau parte direct la conducerea operaţiilor: generalul

Mangini, comandant de corp de armată, generalii de divizie Nuvolini şi Bergonzoli,

generalul Roatta, şeful biroului de informaţii al Marelui Stat Major etc.

Se pare totuşi – după părerea experţilor militari străini – că ofensiva de la

Guadalajara, care trebuia să aducă repede căderea Madridului, nu a izbutit, reducându-se

la un simplu câştig de teren, pe un front de 35 de kilometri şi o adâncime de 60 km.

Capturarea de prizonieri din mai multe divizii italiene arată că s-ar fi întrebuinţat

forţe considerabile, încă de la început, pentru un atac prin surprindere, că nu au existat

rezerve pentru exploatarea victoriei, că operaţiunile de la Guadalajara nu au avut

caracterul unor lupte pregătitoare, ci că au constituit însăşi bătălia principală, de la

care italienii aşteptau succesul decisiv. 

La data raportului de faţă, în diferite cercuri diplomatice se afirmă că italienii

– prea angajaţi în Spania – sunt hotărâţi să facă un nou efort militar, profitând de

faptul că controlul nu a intrat încă în vigoare. În acest scop două corpuri de armată ar

fi gata de îmbarcare la Napoli şi Livorno, numeroşi ofiţeri de Stat Major ar fi plecat

în Spania de la Orbetello, două sute de medici militari ar fi destinaţi trupelor

susmenţionate. Asemenea informaţii trebuie evident considerate cu rezervă. Ele au

produs însă o reală emoţie în cercurile diplomatice ale statelor direct interesate în

chestiunea spaniolă, care se întreabă la ce complicaţii nebănuite ar putea da loc o

călcare flagrantă, din partea Italiei, a obligaţiilor ei de neintervenţie. 

(ss) I. Lugoşianu

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu, Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; Dir.

Economică; 24.3.1937; 27.III.1937; Secţia Occidentală, a) Partea politică externă a

se folosi pentru Buletin; b) Domnul Geblescu este rugat a examina chestiunea

„Locarno”, pentru referatul său; c) Domnul Rosetti este rugat a examina pasajul

privitor la „Spania”, pentru referatul său; semnătură indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

Nr. 791, din 20 martie 1937

Înreg. la nr. 16 970, din 22 martie 1937

Anexe: 1

Budapesta

Vizita cancelarului Schuschnigg la Budapesta

Domnule Ministru,

Cancelarul austriac Schuschnigg a făcut o vizită guvernului din Budapesta, în

zilele de 18 – 19 martie a.c.

În timpul scurtei sale şederi în capitala Ungariei, domnia sa a avut lungi

convorbiri nu numai cu preşedintele Consiliului şi ministrul Afacerilor Străine, ci şi

cu miniştrii Finanţelor şi Industriei şi Comerţului, accentuându-se astfel că scopul

principal al acestui contact ar fi fost ajustarea raporturilor economice dintre ambele

ţări.

Cu toate acestea, evident că latura de căpetenie a convorbirilor a fost cea

politică. Deşi înainte de plecarea sa, domnul Schuschnigg a declarat reprezentantului

Agenţiei Telegrafice ungare că misiunea sa nu conţine nimic senzaţional şi nimic

secret, a găsit cu cale să stăruie asupra solidarităţii nestrămutate a statelor unite prin

protocoalele de la Roma. De asemenea, ministrul Afacerilor Străine al Ungariei a

subliniat, într-un articol apărut în „Pester Lloyd”, din 18 martie, că, „în ciuda

încercărilor adversarilor”, spiritul protocoalelor romane strânge laolaltă mai tare ca

niciodată Budapesta, Viena şi Roma.

În unele ziare însă au apărut şi unele ştiri dând a înţelege că, în conversaţiile

de la Budapesta, s-ar putea examina şi probleme noi. „Új Nemzedék”, de pildă,

conţine aluzii la „posibilităţi de tratative de politică regională prezentând un caracter

de noutate”. Tot astfel, organul socialist ,,Népszava” comentează în mod semnificativ

interviul domnului Eckhardt în „Le Petit Journal”, privitor la formarea unui eventual

bloc austro-ungaro-cehoslovac (despre care am referit în raportul meu nr.766

1

, de

ieri). Ceea ce ar putea confirma întrucâtva informaţiile acestor două din urmă ziare,

este următorul pasaj din comunicatul oficial publicat astăzi de Agenţia Telegrafică

ungară, aici anexat în traducere:

„Cât priveşte chestiunea ţărilor dunărene, există o perfectă întelegere între

bărbaţii de stat ungari şi austrieci, şi anume că crearea unor raporturi corecte cu statele

vecine este în interesul tuturor şi că se va putea ajunge la aceasta în mod treptat, dacă

se constată aceeaşi bunăvoinţă din partea celor interesaţi”.

Este prima dată când un comunicat al statelor protocoalelor din Roma conţine

o invitaţie atât de clară la o destindere cu Mica Înţelegere. Ce este drept, domnul

1

Document neidentificat.
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Kánya, într-un al doilea articol publicat în „Pester Lloyd” de azi şi semnat cu cifra

domniei sale obişnuită, se grăbeşte a interpreta pasajul în chestiune în modul următor:

„Conducătorii politici ai celor două ţări au putut constata, în cursul

consfătuirilor lor din Budapesta, că sunt dispuse să ajungă la raporturi corecte cu

toate statele vecine şi că, dacă o bunăvoinţă corespunzatoare însufleţeşte pe toţi

interesaţii, s-ar putea realiza aceasta în mod treptat. Această atitudine a Austriei şi

Ungariei denotă că din partea acestor state au fost stabilite deja, în prealabil, condiţiile

unei apropieri treptate de celelalte state dunărene. O condiţie firească a oricărei

apropieri este însă ca să se manifeste o egală bunavoinţă şi de partea cealaltă. Pe

temeiul condiţiilor cunoscute se poate oricând ajunge la raporturi corecte între

Ungaria şi vecinii ei; după concepţia ungară, împărtăşită în întregime şi de Austria,

o apropiere rodnică nu ar putea fi dobândită decât bazată pe bunăvoinţa unor parteneri

aflati pe picior de egalitate”. Desigur că nu se va putea judeca decât peste câtva timp

semnificaţia şi rezultatele convorbirilor din Budapesta. Prima impresie care se

degajează din comunicatul oficial, cât şi din comunicările oficioase, este că domnul

Schuschnigg a îndreptat convorbirile asupra atitudinii de adoptat faţă de Mica

Înţelegere. Simţindu-se oarecum izolată în politica externă, cu sprijinul îndoielnic al

unei axe Berlin-Roma în care Roma pare a face jocul Berlinului în Europa, Austria

s-ar gândi să caute puncte de contact cu ţările învecinate din Bazinul Dunărean.

Ungaria s-ar fi arătat înţelegătoare a acestui punct de vedere, fără a renunţa însă la

vechile ei condiţii pentru o destindere cu Mica Înţelegere. Expresia „parteneri aflaţi

pe picior de egalitate”, din articolul domnului Kánya, este semnificativă în această

privinţă. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

(ss) R. Bossy

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică;

22.III.1937; Eventual Buletin.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 550, din 20 martie 1937, ora 12.07

Înreg. la nr. 16 670, din 20 martie 1937

Londra 

Lumea engleză a constatat cu surprindere că reînarmarea Angliei a produs cea

mai mare reacţie tocmai în Italia. Ducele a ripostat imediat prin militarizarea naţiunii şi

strângerea relaţiilor cu Germania, chiar cu preţul unei slăbiri a influenţei sale în Europa

Centrală, evident cu gândul că interesele imperiului prevalează. Urmărind politica

imperială, Ducele a asistat la manevrele navale recente, a căror temă a fost bararea



Mediteranei în porţiunea dintre Sicilia şi Africa, cu insula Pantelleria ca pivot. Au urmat

imediat vizita în Libia şi declaraţiile demonstrative prin care Ducele se produce ca un fel

de protector al islamului. Aceste manifestări zgomotoase au produs aici mare

nemulţumire, fiind interpretate ca dovadă că Ducele urmăreşte un vast program în Africa

de Nord-Est şi Arabia. S-a observat aici, pentru prima oară, că un ofiţer de marină a fost

numit guvernator al Eritreei, ceea ce ar arăta că Italia urmăreşte luarea de măsuri militare

navale în Marea Roşie. Viitorul va arăta dacă aceste manevre ale Ducelui sunt numai o

demonstraţie în scopul de şantaj sau expresia unor intenţii serioase.

Pentru moment, constat că ele au produs multă nemulţumire la Londra.

Grigorcea

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; p. Roma pentru inf. pers; Dir. Pol.; III.1937.

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9 (Telegrame din Londra, 1935 – 1937), f. 215 – 216
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 588/A-2, din 22 martie 1937

Înreg. la nr. 17 792/ 1937

Copie

Londra

Anglia şi tensiunea germano-cehoslovacă

Domnule Ministru,

De la sosirea mea aici am constatat în cercurile oficiale engleze o vie

preocupare în ce priveşte relaţiile germano-cehoslovace. Lordul Cranborne

1

mi-a

vorbit chiar de posibilitatea unui atac german contra Cehoslovaciei.

Preocuparea interlocutorilor mei a fost atât de mare, încât am rămas

impresionat. Mi-am pus întrebarea care ar putea fi motivul ei, căci la prima vedere 

s-ar putea crede că Marea Britanie, care n-are nici un angajament de ajutor militar

„automat“ faţă de Cehoslovacia, ţară situată departe de punctele „vitale” ale

imperiului, ar putea considera tensiunea germano-cehă cu mai mult calm.

Astăzi văd că motivul preocupării britanice este următorul: un atac german

contra Cehoslovaciei ar trebui – după textul tratatelor – să deslănţuiască intervenţia

Franţei. Or conflictul franco-german ar aduce imediat războiul într-una din zonele

„vitale” ale imperiului (triunghiul Aachen–Calais–Anvers) şi, în acest caz, neutralitatea

Angliei n-ar putea fi menţinută prea multă vreme. Este adevărat că unii adepţi ai

1

Subsecretar permanent parlamentar în cadrul Foreign Office-ului între 1936 şi 1938, alături de lordul

Plymouth.
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„doctrinei moderne” preconizează pentru acest caz o amânare a intervenţiei engleze

până ce pregătirea militară va fi terminată, dar aproape toată lumea este de acord că

Anglia nu va putea rămâne spectatoare neutră a unui mare conflict european.

În această privinţă pot să citez pe însuşi domnul Eden care, într-unul din

discursurile sale recente din Camera Comunelor, a spus textual: „În urma progresului

tehnic al ultimelor decenii, lumea a devenit mult mai mică şi, oricât de îndepărtat ar

fi locul unde ar izbucni războiul, nu putem spera că acesta ar putea fi izolat”.

Dacă aplicăm teza aceasta la un eventual conflict germano-cehoslovac,

răspunsul este foarte clar şi categoric. Dar nu trebuie să uităm că politica Angliei are

două feţe: una pentru uzul intern, iar cealaltă pentru străinătate. Pentru poporul englez,

domnul Eden spune: „deprindeţi-vă cu ideea că Anglia nu se va putea izola de un

război european”. Iar pentru străinătate, diplomaţia engleză spune tocmai contrariul:

„nu contaţi pe sprijinul nostru”.

Explicaţia acestei contraziceri aparente se poate găsi în raţionamentul următor

al diplomaţiei engleze: dacă unul din statele din Europa Centrală va fi sigur de

sprijinul Angliei, dânsul ar putea să abuzeze de acest sprijin pentru a se arăta şovin

faţă de minorităţile sale şi intransingent faţă de vecinii săi, ceea ce, în cazul special

al Cehoslovaciei, ar însemna mărirea primejdiei unui conflict cu Germania. Marea

Britanie trebuie deci să se arate indiferentă faţă de Cehoslovacia, pentru ca aceasta să

facă dovada bunei sale voinţe şi să meargă până la capătul concesiilor admisibile faţă

de Germania.

În felul acesta se explică foarte bine atât presiunea legaţiei engleze asupra

guvernului din Praga, pentru acordarea unor concesii în favoarea minorităţii germane

(telegr. nr. 8 768 din 10 februarie)

1

, cât şi nemulţumirea însărcinatului cu Afaceri

britanic că domnul Krofta a vorbit în expozeul său prea mult de interesul care există

în Anglia pentru soarta Cehoslovaciei (telegr. nr. 13 414 din 8 martie a.c.)

1

. Am chiar

impresia că legaţia britanică din Praga exagerează în mod intenţionat (mai ales faţă

de reprezentanţii Micii Înţelegeri) indiferenţa Angliei. Ar fi însă cu totul greşit să

luăm această atitudine, cam ipocrită, drept o realitate. 

Jocul diplomaţiei engleze la Praga şi-a aflat o analogie la Londra. Pe la

mijlocul lunii trecute a venit aici, într-o vizită politică, un fruntaş al Partidului Sudeţilor,

domnul Rutha, care este „ministrul de Externe” al domnului Henlein. Acest Rutha a

avut o conversaţie în aparenţă ocazională, de fapt însă aranjată, cu domnul Vansittart.

Imediat după această conversaţie au apărut în „Daily Telegraph”, ale cărui legături cu

Foreign Office sunt cunoscute, două articole, din care unul intitulat „Sfatul britanic la

adresa Pragăi”. Aceste articole au fost de fapt nişte presiuni cam drastice asupra Pragăi,

care au fost numai de natură a întări rezistenţa domnului Henlein. Domnul Masaryk,

vizibil impresionat, a şi adresat ministrului de Externe o plângere în forma unui

memoriu şi a unei scrisori personale către domnul Vansittart (Anexa 1 şi 2)

1

.

Să-mi fie permis să deschid aici o paranteză. Anume din aceste anexe rezultă

că guvernul din Praga a făcut o greşeală, invitând pe ministrul Angliei să vină oricând

230

Institutul Diplomatic Român

1

Document neidentificat.



la Ministerul de Externe pentru a-i aduce sfaturile şi observaţiile guvernului englez,

precum şi ale sale personale. Este după părerea mea greşit, din partea unui stat

mijlociu, a acorda unei mari puteri un astfel de drept. Marile puteri sunt extrem de

egoiste şi totdeauna dispuse să impună statelor mai mici sacrificii extraordinare.

Experienţa aceasta am putut-o face şi noi când unele puteri mari sau care se intitulează

astfel, tari pe situaţia lor la Bucureşti, au încercat să ne impună fel de fel de concesii

în chestiunea Basarabiei, pentru că astfel o cereau interesele lor politice speciale. 

Înainte de a termina raportul de faţă, trebuie să revin asupra unei afirmaţii în

telegrama mea nr. 136 din 23 ianuarie

1

. Am spus atunci accidental că Anglia promite

sprijin Cehoslovaciei. Afirmaţia aceasta a fost bazată pe informaţiile categorice ale

colegului meu Masaryk, că lordul Cranborne l-ar fi asigurat de sprijinul Angliei în

cazul unui atac german. Azi îmi dau perfect seama că domnul Masaryk a interpretat

greşit unele fraze generale ale lordului Cranborne, fraze care desigur n-au avut girul

„birourilor” atotputernice.

Sunt convins că Anglia, din motivele arătate mai sus, n-a promis în mod formal

sprijinul său Cehoslovaciei, precum ea nu se va angaja niciodată să ni-l ofere de bună

oară nouă. Aceasta nu înseamnă însă că acest sprijin nu va fi acordat de fapt, dacă

interesele Angliei o vor cere şi dacă intervenţia Franţei va deveni o realitate. În cazul

special al Cehoslovaciei, probabilitatea unei intervenţii a Marii Britanii este foarte mare.

Însăşi grija de a aranja tensiunea germano-cehă constituie o dovadă în această

privinţă. 

Explicaţiile de faţă vor putea apărea Excelenţei Voastre cam paradoxale şi

nelipsite de orecare contraziceri. Dar n-am ce face. Politica engleză nu este bazată pe

logică, ci pe empirism şi tradiţie. Dânsa este „sui generis” şi când intri în amănuntele

ei pentru ca s-o explici, te pui câteodată în contrazicere cu aşa zisa „logică latină”.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

V. Grigorcea

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 39 (Relaţii cu România, 1920 – 1937), f. 253 – 256
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 227, din 23 martie 1937, ora 12.55

Înreg. la nr. 17 516, din 24 martie 1937

Paris

Confidenţial

Cu ocazia vizitei la Paris a ministrului Afacerilor Străine al Suediei, domnul

preşedinte al Republicii, primindu-l în audienţă, nu a lipsit a-i face unele reflecţii pe

care domnia sa, primindu-mă împreună cu domnul guvernator al Băncii Naţionale, mi

1

Vezi documentul nr. 49.
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le-a împărtăşit şi mie, dat fiind felul cum a decurs convorbirea noastră: „Deşi sunt

ţinut a nu face politică şi îndeosebi externă, n-am putut să nu arăt cancelarului suedez

greşeala pe care o fac ţările nordice, de a se ţine izolate de frământările din Europa şi

de a nu da un concurs mai eficace la Societatea Naţiunilor; asemenea, că sunt în eroare

când socotesc că într-un eventual conflict european ele ar mai putea rămâne, ca în

1914 – 1918, neutre şi profita de binefacerile şi îmbogăţirea pe care o poate da

neutralitatea. Ele fără a-şi da seama sunt la fel ameninţate, de Germania îndeosebi, şi

deci spre a preîntâmpina fapte a căror victimă vor fi ele, ar avea chiar de azi a alege

sau a manifesta mai activ în favoarea Societăţii Naţiunilor. Aceasta este sortită a

dispărea dacă toţi se vor arăta indiferenţi. Ea ar trebui, din contră, susţinută, căci altfel

va fi înlocuită prin nefastul şi periculosul sistem al alianţelor. Franţa, dacă ele înţeleg

să fie doar neutre, va adopta şi ea o atitudine similară când ele vor fi în pericol”.

Cesianu

AMAE, Fond 71 Franţa (1935 – 1937), vol. 2, f. 295 – 296
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 858, din 23 martie 1937, ora 19.55 

Înreg. la nr. 17 515, din 24 martie 1937

Belgrad

Domnul Andrić m-a convocat azi, la ora 13.00, la Ministerul Afacerilor

Străine, pentru a-mi face următoarea comunicare: În urma tratativelor duse la Roma

şi exprimând dorinţa de a semna imediat un acord cu Iugoslavia, domnul Stojadinović

a acceptat propunerea, aşa încât ministrul Afacerilor Străine al Italiei va veni la

Belgrad pentru 25 şi 26 martie, cu care ocazie va fi semnat noul pact italo-iugoslav.

Acesta va conţine 5 articole referitoare la:

1) Un acord de ne-asistenţa agresorului în sensul Pactului Societăţii

Naţiunilor.

2) Un acord de a nu recurge la război ca mijloc de a se rezolva diverse litigii

între părţile contractante.

3) O înţelegere reciprocă pentru a nu tolera elemente teroriste pe teritoriul

celor două ţări.

4) Un acord economic. 

5) O declaraţie că prezentul pact nu are nimic contrar obligaţiilor deja luate

anterior de către părţile contractante.

Cădere

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Roma p. inf. pers; Dir. Pol.; III.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 280
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 231, din 24 martie 1937, ora 18.20

Înreg. la nr. 17 593, din 25 martie 1937

Paris

Confidenţial

Colegul meu cehoslovac, reîntors de la Praga, unde a fost chemat urgent

pentru 48 ore, îmi arată că tracţiunile Iugoslaviei cu Italia au produs în sânul

guvernului său o detestabilă impresie şi cu atât mai mult că Belgradul s-a mulţumit

a vesti Praga doar principial, fără a arăta, şi probabil a procedat la fel şi faţă de

guvernul român, măcar în linii mari punctele esenţiale ale susmenţionatelor convorbiri

diplomatice.

În ceea ce priveşte relaţiile cehoslovace-polone, ele n-au evoluat în bine; cel

mult se poate spune că nu s-au înrăutăţit.

Privitor la atitudinea Germaniei faţă de Cehoslovacia, colegul meu îmi spune

că trebuie făcută o diferenţă între atitudinea oficială a Berlinului, care caută a da la

Praga impresia corectitudinii şi chiar a amabilităţii, şi aceea a presei, care persistă a

fi jignitoare. Până azi, spune domnia sa, nu sunt convorbiri germano-cehoslovace,

deşi Berlinul ar dori un Pact de neagresiune. De îndată ce guvernul german va schiţa

un gest mai precis, Praga va vesti Parisul şi Bucureştiul şi nu va face nimic fără

prealabila discuţie şi asentiment.

Ca încheiere, domnia sa a ţinut să sublinieze că intimitatea cehoslovacă-

română, bazată pe sentimente şi interese comune, este o constatare reconfortantă faţă

de echivocul în care se complac atâtea alte ţări, chiar aşa zise prietene (aceeaşi

apreciere am găsit-o adineauri şi la Quai d’Orsay).

Cesianu 

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Cons.; Legaţia României la Praga, confidenţial, pentru

informarea D.V. personală; Dir. Politică; 25.III.1937; 25.III.1937, Secţia Orientală,

Domnul Grigoriu a lua la cunoştinţă de partea privitoare la relaţiile polono-cehe; 

S. Europa Centrală; Cifrat în ziua de 25 martie 1937, de M. Popescul; Descifrat de

Onişor-Popescul.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937 – 1940), vol. 5, f. 74 – 75
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 232, din 24 martie 1937, ora 20.50

Înreg. la nr. 17 594, din 25 martie 1937

Paris

Confidenţial

De pe urma întrevederii avute adineauri la Quai d’Orsay, aflu că de unde

însărcinatul cu Afaceri al Iugoslaviei la Paris, alaltăieri încă, afirma la Quai d’Orsay

că convorbirile italo-iugoslave erau stagnate, ieri, o telegramă a ministrului Franţei de

la Belgrad, redă o convorbire a domniei sale cu preşedintele Consiliului de Miniştri

iugoslav din care rezultă: posibilitatea ameliorării acordurilor comerciale între 

ambele ţări; dificultăţile pentru înfăptuirea unui statut al iugoslavilor aflaţi în Italia de-a

lungul frontierei (ceea ce ar influenţa asupra reglementării bunurilor supuşilor italieni

aflaţi în Iugoslavia, îndeosebi aceia de lângă graniţă); oarecare bunăvoinţă a Romei faţă

de pretenţiile Belgradului în ceea ce priveşte refugiaţii politici iugoslavi şi pe picior 

de egalitate între Italia şi Iugoslavia privitor la Albania, fiecare parte recunoscând că

nu are pretenţii teritoriale şi că se va abţine de la imixtiuni prin influenţă politică în

Albania (guvernul italian n-ar mai fi acordat, indiferent de cauză, nici un sprijin bănesc

regelui şi guvernului albanez, de 6 luni). Toate acordurile care s-ar semna, comunică

din acelaşi izvor ministrul Franţei la Belgrad, nu ar fi date publicităţii.

Această schimbare bruscă de politică faţă de Iugoslavia ar fi datorată

greutăţilor pe care Roma le are în Abisinia şi îndeosebi în Spania unde, angajată adânc

cu numeroase trupe regulate, a întâmpinat o rezistenţă nebănuită şi a înregistrat o mare

înfrângere pe frontul Guadalajara. Nevoind a rămâne pe un eşec, ba intenţionând ferm

a persista, cu toate riscurile, în Spania, Mussolini, şi aceasta a contribuit de asemenea

la înapoierea sa precipitată din Libia, caută a-şi asigura bunăvoinţa sau cel puţin

neutralitatea Iugoslaviei şi deci să aibă mâinile mai libere în Mediterana. Atitudinea

Belgradului este judecată sever la Quai d’Orsay. Se subliniază că Stojadinović va face

greşeala de a semna, în loc să se fi mulţumit prin delegaţi a parafa; pentru un succes

intern, dar cu siguranţă şi în fond efemer, el uită că italienii, când le va veni bine, nu

vor ezita a lua vechea lor atitudine. Iugoslavia deja va fi indispus însă prietenii şi aliaţii

şi se va da prilej a se afirma că Belgradul s-a dezaxat de Mica Înţelegere şi a intrat în

orbita italiană (vizita preşedintelui Cehoslovaciei la Belgrad, la 5 aprilie, poate va

atenua cumva impresia detestabilă produsă aici). 

Quai d’Orsay recunoaşte că Mussolini, fiind în greu impas pe fronturile

externe diverse, avea nevoie de diversiunea iugoslavă ca şi de lovitura de teatru pe

care ambasadorul său la Londra a făcut-o din ordin şi în parte ca protest pentru

atitudinea presei engleze faţă de Italia şi de regimul fascist. Dar, se mai spune la Quai

d’Orsay, politica ministrului Afacerilor Străine, Ciano, este uşuratică. Cum el are

influenţă mare prin soţia sa asupra socrului său, dacă va continua în acelaşi ritm şi ton

această politică, numai el va fi cauza zdruncinării fascismului aflat acum în impas de
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prestigiu şi în rivalitate cu Germania în Spania. Greutăţile Italiei vor fi curând

inextricabile. 

Guvernul englez, după ultimele ştiri primite azi de Quai d’Orsay, crede că va

reuşi totuşi a domoli Italia, care altfel uşor ar duce la o conflagraţie europeană. Aici

nu este pesimism, dar se consideră ca îngreunată opera de încercuire a focului spaniol.

Cesianu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol., 25.III.1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 258, din 24 martie 1937, ora 21.32

Înreg. la nr. 17 599, din 25 martie 1937

Haga

Ministrul Afacerilor Străine al Olandei este foarte preocupat de chestiunea

participării unei delegaţii abisiniene la Adunarea extraordinară a Societăţii Naţiunilor,

care va avea loc în luna mai, pentru admiterea Egiptului. Ministrul mi-a declarat:

„Împăratul Abisiniei nu mai are nimic de pierdut. Este mai mult ca sigur că va trimite

o delegaţie la Adunare”. După părerea ministrului de Externe olandez, situaţia juridică

este aceeaşi ca şi în septembrie trecut, căci nu este dovedit că italienii au cucerit toată

Abisinia şi, în orice caz, că starea de război a încetat. În sfârşit, va fi greu ca tocmai

Societatea Naţiunilor să excludă delegaţia abisiniană şi să consacre astfel, din punct

de vedere juridic şi moral, suprimarea unui stat care a fost victima unui act flagrant

de agresiune, pe care Societatea Naţiunilor l-a condamnat. Ministrul Afacerilor

Străine mi-a arătat că problema se complică prin faptul că Împăratul Abisiniei a fost

invitat la serbările încoronării regelui Angliei. Dacă pentru marile puteri, ca Anglia

şi ca Franţa, o atitudine consecventă în privinţa acestei chestiuni nu poate să le aducă

prejudicii imediate, deoarece Italia are tot interesul să le menajeze, problema devine

mult mai delicată pentru celelalte puteri, care ar fi nevoite, ca în septembrie trecut, să

urmeze atitudinea Angliei şi Franţei. Faţă de asemenea puteri, reacţia Italiei va fi mult

mai energică ca anul trecut şi ea se va manifesta în mod constant în domeniul

economic. Ministrul mi-a dat a înţelege că toate statele din grupul nordic vor atrage

din vreme atenţia Angliei şi Franţei asupra gravităţii situaţiei.

Din unele cercuri de obicei bine informate, am mai aflat că există un curent

destul de puternic printre ţările nordice, ca ele să nu participe la Adunarea

extraordinară a Societăţii Naţiunilor, din luna mai, dacă nu vor primi asigurări

liniştitoare din partea Angliei şi Franţei şi, eventual, compensaţii de ordin economic
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în cazul unei reacţii a Italiei. Această ultimă ştire neprovenind dintr-o sursă pur

oficială, o dau Excelenţei Voastre cu toată rezerva.

În cursul săptămânii viitoare, aflându-mă la Geneva pentru lucrările

pregătitoare a Comisiei Sociale a Societăţii Naţiunilor, voi fi în măsură, în urma

convorbirilor ce voi avea la Secretariatul General al Societăţii Naţiunilor, să dau

Excelenţei Voastre informaţii mai precise în această chestiune.

Pella

AMAE, Fond 71 Olanda, vol. 2 (General, 1936 – februarie 1940), f. 70 – 72

168

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 37 056, din 25 martie 1937

Berlin

Absolut secret

Domnule Ministru,

Fiind informat că în timpul ultimei mele şederi în ţară fusesem în două rânduri

căutat de ministrul preşedinte Göring, înapoindu-mă la Berlin, l-am înştiinţat despre

întoarcerea mea. Domnia sa mi-a fixat imediat o audienţă, care a avut loc în ziua de

20 martie trecut.

Întrevederea noastră a durat nu mai puţin de două ore şi un sfert.

Domnul Göring a început prin a-mi spune, pe un ton de imputare, că în vreme

ce Führer-ul şi domnia sa personal aşteptau un răspuns la chestiunile puse la 4

decembrie trecut, spre marea lor surprindere au aflat că România este pe punctul de

a lua noi angajamente faţă de Franţa şi de Cehoslovacia.

L-am întrerupt imediat pentru a-i reaminti că încă din februarie trecut fusesem

însărcinat de guvernul meu să răspund la chestiunile puse de domnia sa la 4 decembrie

trecut; că imediat ce m-am întors din prima mea călătorie la Bucureşti i-am cerut o

întrevedere, la care, prin adjutantul său, mi s-a răspuns că sunt rugat să aştept până la

înapoierea sa de la vânătoarea din Polonia şi că, în fine, în urma cunoscutului incident

provocat de domnul Fabricius, fusesem obligat să plec în ţară, unde am rămas trei

săptămâni. Numai acestor împrejurări se datora deci întârzierea răspunsului.

După ce am lămurit acest punct şi mai înainte de a-i comunica orice răspuns,

i-am cerut în prealabil autorizaţia de a rezuma conversaţia noastră din 4 decembrie,

pentru a evita astfel orice eventuală neînţelegere. Această precizare am făcut-o după

notele mele scrise, în modul următor:

La 4 decembrie trecut, Excelenţa Voastră a binevoit, în mod spontan, a-mi

declara „oficial şi din expresa însărcinare a Führer-ului”, că Germania este dispusă a

garanta integritatea teritorială a României „printr-o garanţie precisă de stat”, dacă

România ar fi dispusă să ajungă cu Germania la un acord similar „ganz klare
Abmachung”

1

, celui intervenit între Reich şi Iugoslavia.
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„Precizând mai departe dorinţele Reich-ului, Excelenţa Voastră declara că

Germania nu cere României să-şi abandoneze alianţele şi amiciţiile actuale, nici 

să-şi renege obligaţiile decurgând pentru ea din Pactul Societăţii Naţiunilor, dorind

numai următoarele:

a) România să dezvolte în mod normal relaţiile sale economice cu Germania;

b) România să nu se lege prin vreun tratat de alianţă sau de tranzit de trupe

cu URSS;

c) România să nu contracteze noi angajamente îndreptate împotriva

Germaniei sau, pentru a repeta chiar cuvintele Excelenţei Voastre, România să nu ia

parte la vreo combinaţie contra Germaniei”.

„Excelenţa voastră preciza, de asemeni, că Germania nu cere României să ia

atitudine contra URSS, înţelegând dorinţa României de a nu fi târâtă într-un eventual

conflict contra Sovietelor.”

„Excelenţa Voastră adăuga, în fine, că în cazul când un acord ar interveni, pe

bazele susmenţionate, între România şi Reich, aceasta ar consimţi României mari

credite pentru înarmarea sa, credite pe termene lungi, în condiţii excepţional de

avantajoase, plătibile în diferite mărfuri româneşti. În acest caz, încheia Excelenţa

Voastră, România ar primi cele mai bune şi mai confidenţiale (vertrauliche) arme pe

care le are şi Reich-ul”.

Odată precizate punctele de mai sus, nu am lipsit să atrag atenţia domnului

Göring asupra faptului uimitor că, în vreme ce Führer-ul făcea domnului Brătianu

cunoscutele declaraţii din noiembrie, iar mie, chiar domnia sa declaraţiile de mai sus,

domnul Fabricius, în numele guvernului său, spunea Excelenţei Voastre că

instrucţiunile sale se mărginesc în a cere Guvernului român numai bune raporturi

economice.

La observaţia mea, domnul Göring a recunoscut că domnia sa era vinovat de

acest „malentendu”, deoarece nu-mi atrăsese atenţia că această conversaţie nu trebuia

să fie comunicată domnilor de la Wilhelmstrasse. Întreaga chestiune, fiind condusă

numai de Führer şi de domnia sa, domnul von Neurath era în necunoştinţa acestei

conversaţii. 

Odată lămurită această chestiune în acest mod, care, mărturisesc, nu a lipsit

a mă surprinde, am răspuns, conform instrucţiunilor primite, cele ce urmează:

1) Guvernul meu ţine să lămurească din capul locului că România nu înţelege

să-şi abandoneze nici una din amiciţiile şi alianţele sale actuale, rămânând în acelaşi

timp credincioasă obligaţiilor izvorând pentru ea din pactul Societăţii Naţiunilor;

2) Dacă Germania este dispusă a ne garanta în mod precis şi categoric

integritatea noastră teritorială, România ar fi la rândul său dispusă a da asigurări că

nu va încheia cu Sovietele nici un tratat de alianţă şi nici o convenţie particulară de

tranzit de forţe militare;

3) România este de asemenea dispusă a da asigurări că nu va lua parte la nici

o „combinaţie”, cum spunea domnul Göring, îndreptată împotriva Germaniei;

4) România este dispusă a dezvolta relaţiile comerciale cu Germania cât mai

mult, ţinându-se însă seama de posibilităţile României, de obligaţiile acesteia şi de

nevoile sale specifice.
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Keine Sorge mir Jugoslawien.
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Domnul Göring mi-a răspuns că în principiu această declaraţie este de natură

a-i da satisfacţie, că însă se crede dator să-mi ceară anumite lămuriri.

Guvernul Reich-ului, spune domnia sa, fiind informat de existenţa unui tratat

secret de alianţă, intervenit acum câţiva ani între Polonia şi România, împotriva

Germaniei, ar dori să ştie ce este adevărat în această privinţă.

I-am răspuns că împrejurarea voia să fiu, împreună cu mareşalul Pilsudsky,

cu Take Ionescu şi cu contele Skrjińsky, unul dintre autorii tratatului nostru de alianţă

cu Polonia, al cărui raportor fusesem chiar în Parlament. Cu chipul acesta sunt în

măsură a-i da asigurări cu totul categorice: primul nostru tratat avea un singur

obiectiv, ipoteza unei agresiuni comise de Soviete împotriva Poloniei sau României.

Ulterior, şi anume la 6 martie 1926, la cererea stăruitoare a Poloniei şi pentru a 

încadra tratatul nostru primitiv în formulele atunci în onoare la Societatea Naţiunilor,

am dat un caracter general tratatului nostru de alianţă, transformându-l într-un tratat

de asistenţă mutuală împotriva oricărei agresiuni, „contre toute agression extérieure”.

Acest document nu are nici un caracter secret. El a fost înregistrat la Geneva şi se

găseşte publicat în culegerea de tratate a Societăţii Naţiunilor. În ceea ce priveşte

acordurile noastre tehnice, intervenite întru executarea acestui tratat, ele au fost

menţinute până astăzi în forma lor primitivă, aşa încât nu se poate vorbi nici un

moment despre vreun angajament al nostru îndreptat împotriva Germaniei.

Ministrul preşedinte, declarându-se satisfăcut cu aceste explicaţii, a reluat

observaţiile sale cu privire la extinderea obligaţiilor noastre faţă de vechii noştrii

aliaţi.

Aceste observaţii nu erau în realitate decât o parafrază, formulată în termeni

mai puţin diplomatici, a declaraţiilor baronului von Neurath, de la 13 martie trecut 

(cf. Telegrama mea nr. 37 046, din 13.03.1937)

1

.

„Guvernul german”, zicea domnia sa, „ştie precis că Franţa şi Cehoslovacia

solicită de câteva luni în mod stăruitor România, în vederea încheierii unui pact

general de ajutor mutual. Aceste stăruinţe au luat, în urma călătoriei domnului

ministru Antonescu la Paris şi mai ales în ultimele zile, după înapoierea ministrului

Thierry la Bucureşti, proporţiile unei adevărate presiuni pe care Franţa o exercită

asupra României pentru a obţine cu orice preţ un tratat bilateral de alianţă militară.

Or, prin jocul tratatelor actuale ale Franţei, o asemenea alianţă ar lega implicit

România de Soviete. Oricâte asigurări ar da România Germaniei, nu ar putea răpi

caracterul anti-german al noilor sale angajamente, în caz când s-ar accepta propunerile

Franţei. Toate explicaţiile pe care România le-ar încerca nu ar putea clinti guvernul

Reich-ului din convingerea că aceasta a trecut în câmpul sovietic. Zic România, a

adăugat domnia sa, deoarece Iugoslavia nu va consimţi niciodată să asume noi

obligaţii faţă de Franţa şi Cehoslovacia, peste cele existente în momentul de faţă”.

Această afirmaţie a domnului Göring mi-a dat prilejul să-i cer precizări asupra

poziţiei Iugoslaviei. Domnia sa mi-a răspuns categoric: „Dumneavoastră sunteţi aceia

care ne îngrijoraţi, în ceea ce priveşte Iugoslavia, nu avem nici o grijă (keine Sorge
mit Iugoslavien2

). Aceasta ştie că dacă ar accepta propunerile Franţei, s-ar situa în

mod automat în câmpul Rusiei, ceea ce ştim că nu va face niciodată.
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Am întrebat imediat – „sunteţi absolut siguri de acest lucru?” Domnia sa 

mi-a răspuns: „Suntem pe deplin asiguraţi”. 

Urmărindu-şi expunerea, ministrul preşedinte mi-a mărturisit că ceea ce

Führer-ul urmăreşte cu toată stăruinţa este să împiedice ca România „să cadă în 

braţele Sovietelor”. Acest lucru Führer-ul l-a repetat nu o dată oamenilor politici de

la Budapesta şi în special domnului Gömbös, pe care încerca să-l convingă că este nu

numai în interesul Ungariei, dar al Europei întregi ca România să fie cât de puternică,

pentru a sta de strajă la graniţele barbariei sovietice. 

„Acesta este, conchidea domnul Göring, obiectivul principal, aproape unic, al

politicii Germaniei faţă de România. Noi nu cerem României nici o alianţă,

dimpotrivă, neutralitatea acesteia ne-ar fi cu mult mai de folos decât o alianţă. Dar

această neutralitate trebuie să fie sinceră şi riguroasă (eine strenge Neutralität). În
schimbul garanţiei unei asemenea neutralităţi, Germania va spune tuturor vecinilor

României, cum a spus-o şi pentru Iugoslavia: nu aveţi dreptul să vă atingeţi de

pământul românesc. Vom spune la Budapesta, ca şi la Sofia, că orice tentativă

împotriva României ar fi urmată de apariţia avioanelor noastre asupra Budapestei şi

Sofiei. Nu mai încape îndoială, de asemenea, că orice tentativă din partea Sovietelor

de a trece graniţa dumneavoastră ar găsi, la cererea dumneavoastră, în dosul 

armatelor româneşti, legiunile noastre”.

Domnul Göring a încheiat această conversaţie spunând că va raporta Führer-ului

convorbirea avută, rugându-mă în acelaşi timp să comunic cele de mai sus Majestăţii

Sale Regele, domnului ministru preşedinte şi Excelenţei Voastre.

Domnia sa se ruga a fi pus în măsură să ştie dacă România este convinsă de

bunele intenţii ale Germaniei sau dacă preferă să accepte propuneri care ar situa-o

printre inamicii acesteia.

În fine, domnia sa ruga în mod stăruitor ca aceste conversaţii să aibă un

caracter cu desăvârşire confidenţial, urmând a nu fi comunicate nici măcar ministrului

Germaniei la Bucureşti, despre care domnia sa are o opinie destul de puţin favorabilă.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

N. P. Comnen

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936 – 1937), f. 264 –272
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA OSLO, DUMITRU JURAŞCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 278, din 25 martie 1937

Înreg. la nr. 18 539, din 30 martie 1937

Oslo

Vizita domnului Stauning

Domnule Ministru,

Venind după ecoul cuvintelor pronunţate în Suedia, călătoria domnului

Stauning la Oslo prezenta desigur un interes foarte limitat, căci nimeni nu se mai

aştepta să afle ceva nou cu privire la politica regatului vecin.

Preşedintele Consiliului danez, unul din veteranii mişcării social-democraţiei

scandinave, fusese invitat de secţiunea locală a partidului muncitoresc să vorbească

în faţa conducătorilor partidului, ai sindicatelor şi a guvernului, în frunte cu domnii

Nygaardsvold, Koht şi Lie. Domnia sa a expus cu amănunte situaţia economică a

Danemarcei şi dificultăţile situaţiei actuale, subliniind mai ales faptul că în ţara sa

condiţiile producţiei naţionale se deosebesc în totul de cele din Suedia şi din Norvegia.

Pentru Danemarca, cele două mari pieţe de desfacere vor fi întotdeauna Anglia şi

Germania şi viaţa sa economică e astăzi foarte zdruncinată prin politica de autarhie

ce se dezvoltă pretutindeni, mărită încă prin apriga concurenţă a ţărilor vecine. Prin

urmare, guvernul danez priveşte cu simpatie orice iniţiativă menită să desfacă cătuşele

care se pun actualmente schimburilor comerciale şi se bucură văzând încercările de

a întinde şi de a întări relaţiile bazate pe Convenţia din Oslo, „dar să nu uităm, adaugă

domnia sa, marea diversitate a problemelor în ce priveşte atât producţia, cât şi

debuşeurile noastre respective. Nu vreau să-mi fac iluzii, ci privind realitatea în faţă

trebuie să recunosc că statele nordice nu constituie o unitate economică. Prin urmare,

nu vom putea crea niciodată o alianţă autarhică a Nordului, ci vom fi nevoiţi să ne

mulţumim a continua vechea colaborare a anilor de criză dintre 1914 şi 1918,

aducându-ne servicii mutuale, fără discordie şi fără tulburări”.

Domnul Stauning a vorbit apoi de colaborarea culturală a scandinavilor şi a

exprimat dorinţa generală de a întreţine raporturi de pace cu lumea întreagă „… Ideea

alianţelor militare (interscandinave) de care se vorbeşte acum este o rămăşiţă a epocii

romantice, pe care de fapt nimeni nu o admite că s-ar putea realiza. Să nu guvernăm

pe baza unor asemenea iluzii, ci să ne ocupăm de realităţi, atât în viaţa popoarelor

noastre, cât şi în cea a sindicatelor şi a administraţiilor noastre publice. Fiecare din

noi să-şi urmeze munca constructivă în propria sa ţară, contribuind totodată la

întărirea statelor nordice, în sensul libertăţii şi al democraţiei“. Afirmaţiile şefului

guvernului danez au avut darul să spulbere, în sufletele celor care îl păstrau încă,

mirajul posibilităţii ca ţările nordice să se unească într-o alianţă militară, pentru

asigurarea apărării lor naţionale în contra unui atac din afară. Şi oficiosul

„Arbeiderbladet“ declară neted că „cercurile care doresc să vadă statele nordice
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înfăptuind un bloc militar în genul unei mari puteri trebuie să priceapă că nu vor găsi

nici un sprijin pe lîngă cei ce deţin actualmente puterea în ţările noastre”. Trebuie să

recunosc că, în ce priveşte Danemarca, opinia unanimă a Norvegiei, care-şi aduce

aminte de experienţa din 1864, este că ideea unei alianţe globale a ţărilor nordice ar

fi o imposibilitate. Nu tot atât de unanimă însă este părerea şi în ce priveşte o

colaborare între Norvegia, Suedia şi chiar Finlanda – mai cu seamă după comentariile

presei, făcute cu prilejul călătoriei domnului Sandler la Londra şi la Paris. Mărturisesc

totuşi că acest mod de a vedea pare să existe mai ales în spiritul acelor norvegieni care

socotesc că n-ar fi rău, poate, ca prea slabele posibilităţi norvegiene să stea liniştite

sub scutul apărător al potenţialelor, ceva mai efective, ale Suediei sau ale Finlandei.

(ss) D. Juraşcu

[Note marginale:]

Dir. Politică; 31.III.1937; Secţia Orientală, Eventual Buletin.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 864, din 25 martie 1937

Înreg. la nr. 18 218, din 29 martie 1937

Belgrad

Discursul domnului Stojadinović la Senat 

Domnule Ministru,

În timpul discutării bugetului Ministerului de Externe, la Senat, politica

externă a domnului Stojadinović a fost viu atacată de doi membri marcanţi ai

opoziţiei, senatorii dr. Andjelinović şi Banjanin. 

Obiecţia principală este că politica condusă de preşedintele de Consiliu se

abate de la tradiţiile urmate de Iugoslavia şi fixate de defunctul rege Alexandru; că

improvizaţiile domnului Stojadinović denotă superficialitate şi că se sacrifică alianţe

încercate pentru construcţii noi şi nesigure. Pe de altă parte, senatorul Andjelinović

regretă că Iugoslavia nu a găsit încă posibilitatea să recunoască URSS. În discuţie 

s-a aruncat şi numele domnului Iorga. În replica dată în ziua de 23 martie, domnul

Stojadinović se apără cu destulă abilitate, afirmând încă o dată că toate noile acorduri

au fost încheiate numai după un prealabil acord cu aliaţii Iugoslaviei.

Sunt de remarcat însă următoarele:

1. Raporturile cu Rusia Sovietică. Pentru prima oară domnul Stojadinović

aduce mai pe larg în discuţie această problemă. După ce constată deosebirea care

există în sânul Micii Înţelegeri în raporturile cu Sovietele şi face o şarjă contra felului

cum Sovietele conduc politica lor internă şi externă, domnia sa îşi rezervă totuşi
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oarecum o posibilitate eventuală de discuţie cu URSS, dacă guvernul Sovietelor ar da

garanţia că nu se vor amesteca în afacerile interne ale Iugoslaviei.

2. Raporturile cu Ungaria. Preşedintele Consiliului declară că niciodată n-a

avut intenţia de a conchide un acord separat cu Ungaria, în afară de cunoştinţa şi

aprobarea aliaţilor din Mica Înţelegere.

3. Garanţia rezultând din acordul italo-englez. Domnul Stojadinović afirmă

încă o dată că gentlemen’s agreement-ul recent acordă indirect o garanţie pentru

frontiera vestică a Iugoslaviei; pe lângă aceasta, domnia sa reaminteşte declaraţia

domnului Eden, că interesele legitime ale Iugoslaviei au fost luate în considerare.

4. Revizionismul. Preşedintele de Consiliu se ridică, în ceea ce priveşte

Iugoslavia, hotărât contra manifestaţiilor antirevizioniste... căci frontierele nu se apără 

cu discursuri sau întruniri, chiar prezidate de către cei mai autorizaţi profesori universitari.

5. Polemica cu domnul Iorga. Cu acest prilej, pentru a răspunde senatorilor

care au citat cuvântarea domnului Iorga, rostită la Senat cu ocazia pactului bulgaro-

iugoslav, domnul Stojadinović atacă activitatea domnului Iorga într-o formă absolut

neuzitată faţă de un fost preşedinte de Consiliu. Domnia sa prezintă pe domnul Iorga

ca preşedinte al ligii antirevizioniste şi un opozant al guvernului. Întrebuinţează chiar

o frază lipsită de orice curtoazie, spunând că domnul Iorga este „absolut rău informat;

dealtfel domnia sa este profesor şi a putut uita unele lucruri”!

Am avut ocazia să arăt domnului Stojadinović că se înşală în ceea ce priveşte

poziţia exactă pe care domnul Iorga o ocupă în viaţa publică românească, dar am avut

impresia că domnia sa şi-a făcut în această privinţă o opinie cu totul personală.

Pentru documentarea Excelenţei Voastre, am onoarea a trimite, în traducere

franceză, discursul domnului senator Andjelinović şi replica domnului preşedinte al

Consiliului de Miniştri. 

(ss) Victor Cădere

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică,

29.III.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 70 – 72
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 394, din 25 martie 1937, ora 23.58

Înreg. la nr. 17 721, din 26 martie 1937

Roma

Confidenţial

În lipsa ministrului său, plecat cu contele Ciano la Belgrad, însarcinatul cu

Afaceri al Iugoslaviei a venit să mă vadă spre a-mi da următoarele informaţii despre

noile acorduri italo-iugoslave: acordul politic conţine în primul rând o clauză de
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recunoaştere a frontierelor existente, completată de o stipulaţie a interzicerii recursului

la forţă ca mijloc de a rezolva litigiile dintre părţi, şi de o stipulaţie de ne-asistenţă

agresorului. Tot prin acordul politic, care va fi poate întregit de o înţelegere anexă

relativ la terorism, părţile se angajează să nu tolereze pe teritoriile lor o activitate

subversivă de natură a aduce vreo atingere unităţii şi integrităţii statelor respective.

O declaraţie finală, în privinţa căreia se pare că italienii au făcut dificultăţi, va preciza

că acordul nu afectează obligaţiile anterioare ale semnatarilor faţă de terţi, clauză care

acoperă Covenantul, Pactul Briand–Kellog şi alianţele sau pactele de amiciţie

iugoslave. Noul tratat de comerţ va cuprinde, în plus faţă de cel vechi, trei categorii

de avantaje pentru Iugoslavia: o sporire importantă a contingentelor, determinată în

mare parte de devalorizarea lirei, unei comisii mixte spre a supraveghea executarea

tratatului, clauza naţiunii celei mai favorizate, care în concepţia iugoslavă ar implica

acordarea preferinţelor tarifare prevăzute de protocoalele de la Roma. În ceea ce

priveşte minorităţile slovene din Italia, ele vor obţine unele avantaje: dreptul de a

folosi limba naţională în biserică, de a publica un ziar în limba lor etc.

Relativ la Albania, explicaţiile sunt mai confuze: ar fi vorba de recunoaşterea

reciprocă a integrităţii şi suveranităţii albaneze, şi de asigurări că statele semnatare nu

vor întreprinde nimic unul contra altuia pe teren politic, economic sau financiar.

Dacă informaţiile de mai sus sunt exacte, ele comportă:

1) Obligaţiile noilor acorduri nu sunt decât confirmarea bilaterală a

angajamentelor deja conţinute în Covenant şi Pactul Briand-Kellogg.

2) Comunicarea obligaţiilor anterioare ale contractanţilor confirmă

menţinerea neschimbată a politicii externe iugoslave.

3) Clauza de neasistenţă agresorului reprezintă totuşi pentru Iugoslavia,

implicit şi cea de recunoaştere a frontierelor, explicit o asigurare italiană contra

revizionismului maghiar. Ungaria nu ar avea deci concursul Italiei pentru a revizui

frontiera iugoslavă. În schimb Iugoslavia şi-ar menţine intactă obligaţia de asistenţă

aliaţilor ei din Mica Înţelegere, în caz de agresiune neprovocată maghiară.

4) Dacă clauza naţiunii celei mai favorizate trebuie interpretată în sensul că

Italia va acorda Iugoslaviei preferinţele protocoalelor de la Roma, aceasta echivalează

cu o extindere bilaterală a ziselor protocoale şi deci cu o nouă schimbare a politicii italiene

în privinţa aceasta.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Italia (1937), vol. 17, f. 82 – 85
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 482, din 26 martie 1937

Înreg. la nr. 18 225, din 29 martie 1937

Copie

Ankara

Vizita ministrului Ciano la Belgrad şi semnarea acordului politic italo-iugoslav

Domnule Ministru,

Ştirea primită zilele trecute, că ministrul Ciano va sosi în dimineaţa zilei de

25 martie la Belgrad şi că va semna un acord politic cu guvernul iugoslav, a stârnit o

oarecare uimire în cercurile competente turceşti, deşi ministrul Rüştü Aras arată o

faţă veselă şi mulţumită, asigurând pe toţi cei care-l întreabă despre acest fapt că a 

fost ţinut la curent, în tot cursul tratativelor, de ambele guverne şi că la această

apropiere italo-iugoslavă a contribuit şi dânsul puţin, prin conversaţiile pe care le-a

avut la Milano cu ministrul Ciano. De fapt însă, se pare că lucrurile nu stau tocmai aşa,

şi nimeni nu se aşteaptă ca vizita ministrului Afacerilor Străine italian să aibă loc atât

de curând la Belgrad şi ca tratativele ce se duceau între ambele părţi interesate, pentru

încheierea acordului politic, să fi ajuns aşa departe încât semnarea acordului să poată

fi la 25 martie.

Din convorbirile pe care le-am avut cu colegul meu grec, el mă asigură că

zilele trecute încă, ministrul Iugoslaviei de aici îi vorbise de tratativele care se duceau

între ambele guverne şi se arătase foarte sceptic asupra rezultatului lor, dat fiind

dificultăţile care erau încă în calea înţelegerii. De asemenea, am mai aflat că însuşi

guvernul englez a rămas cam surprins de rapiditatea cu care s-au încheiat aceste

tratative şi că ar fi cam îngrijorat de faptul că ele au fost încheiate fără ca dînsul să 

fi fost ţinut la curent de guvernul iugoslav. Adevărul pare a fi acesta însă: Mussolini,

văzând eşecul trupelor italiene în Spania şi dorind să aibă mână liberă în politica pe

care o duce în contra guvernamentalilor din Spania, a precipitat lucrurile întinzând o

mână prietenească Iugoslaviei, care s-a văzut nevoită, spre a nu pierde unica ocazie

care i s-a prezentat până acum, să întindă la rândul ei o mână prietenească Italiei.

Dacă acesta este purul adevăr sau altul, cred că nimeni nu-l ştie exact, sunt

însă unele probabilităţi care pledează în favoarea acestei teze.

Una dintre aceste probabilităţi este incontestabil eşecul armatei italiene în

Spania, eşec care periclitează toată politica mussoliniană contra bolşevismului.

Optimismul doctorului Rüştü Aras şi al factorilor competenţi turci se bazează

în primul rând pe credinţa că Italia are în momentul de faţă nevoie de o epocă de

linişte şi siguranţă în Balcani şi în Marea Mediterană Orientală, încât politica ei nu

va fi îndreptată în contra acestor părţi ale continentului european. Apoi, doctorul Aras,

ca şi factorii competenţi turci, ţine a da încredere lealităţii Iugoslaviei.
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Dar, cu tot acest optimism şi cu toată afişarea încrederii faţă de loialitatea

Iugoslaviei, sunt multe cercuri turceşti cărora le este teamă de această înţelegere.

Aceste cercuri, deşi nu vor să pună la îndoială atitudinea Iugoslaviei, au aprehensiune

faţă de politica italiană, care în decursul deceniilor a dovedit a fi bogată şi abilă în

mijloace care nu-i aduc decât ei foloase, iar nu şi celeilalte părţi interesate.

Aceste aprehensiuni nu sunt chiar aşa lipsite de fundament, când cineva citeşte

articolul publicat chiar ieri (25 martie) de către „Corriere della Sera”. În acest articol,

care a fost rezumat de Agenţia Anatoliană, se spune între altele: „Iugoslavia a luat în

mod clar poziţie contra bolşevismului şi, cu toate că-şi păstrează independenţa ei, va

putea deveni un membru foarte important al grupului ţărilor danubiene care erau în

pericol de a intra în blocul franco-sovietic. O revizuire generală a grupului puterilor

Micii Înţelegeri poate fi considerată ca probabilă, îndată ce apropierea italo-iugoslavă

va fi luat o formă definitivă”.

Acest articol oglindeşte, după unii, şi eu personal înclin de această părere,

dorinţa Italiei de a disloca Mica Înţelegere. 

Desigur că toţi cei care consideră blocul Micii Înţelegeri şi blocul balcanic ca

doi factori puternici ai menţinerii status-quo-ului în Europa Centrală şi în Balcani, vor

fi îngrijoraţi citind articolul în chestiune.

Unii se mai tem de dislocarea Micii Înţelegeri şi de faptul că tocmai atunci

când Iugoslavia se înţelege cu Italia, cu care era, până acum în urmă, cum zice

francezul, „á couteau tiré1”, Cehoslovacia îşi manifestă simpatia ei pentru guvernul

din Valencia, în contra Italiei (a se vedea raportul nr. 480-3 din 26 crt.)

2

.

Mai există şi părerea că Italia s-a decis a se pune de acord cu Iugoslavia din

pricina politicii pe care o duce cu Germania faţă de Austria. Fiindu-i teamă că

pierzând partida în Europa Centrală, influenţa germană va fi extrem de puternică în

politica de „Drang nach Osten”, caută azi să-şi asigure viitorul prin o conlucrare cu

Iugoslavia, a cărei existenţă pe ţărmul Adriaticii nu va reprezenta niciodată pericolul

pe care l-ar reprezenta Germania în politica ei de expansiune către Orientul apropiat.

Oricum, pentru orişice minte care caută lămurirea evenimentelor politice,

înţelegerea italo-iugoslavă va prezenta o latură de mulţumire, precum şi una de

incertitudine pe care numai cursul vremii o va lămuri.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Al.Télémaque

AMAE, Fond 71 Turcia (1925 – 1943), vol. 53, f. 251 – 254
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 889, din 26 martie 1937, ora 22.00

Înreg. la nr. 18 008, din 27 martie 1937

Belgrad

Ieri au fost semnate, de către domnii Stojadinović şi Ciano, un acord politic

şi unul comercial. Raportul urmează prin poştă, împreună cu textul acestor acorduri.

Ratificarea s-a făcut imediat, cea italiană sosind azi cu avionul. Schimbul de ratificări

a avut loc la întrunirea de la ora 6, la Ministerul de Externe iugoslav.

Totodată, au semnat trei protocoale anexe, şi anume:

Un protocol privind minoritatea iugoslavă din Italia, prevăzând întrebuinţarea

limbii iugoslave în şcoli şi biserici şi dreptul de a tipări cărţi, ziare şi reviste în limba

iugoslavă, precum şi dreptul de asociaţiune culturală şi agricolă pentru minoritatea

iugoslavă din Italia.

Un protocol privitor la Albania. 

Un protocol privitor la emigranţii iugoslavi din Italia, care prevede în primul

rând desfiinţarea organizaţiilor naţionaliste.

Cădere

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Legaţia Roma p. inf. pers.; Dir. Pol.; 27.III.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 282.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, ALEXANDRU GURĂNESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

Nr. 722, din 27 martie 1937

Înreg. la nr. 18 232, din 29 martie 1937

Viena

Vizita cancelarului Schuschnigg la Budapesta

Domnule Ministru,

Răspunzând vizitei la Viena a primului ministru ungar, din luna noiembrie a

anului trecut, cancelarul federal a plecat, cu avionul, la 18 martie, pentru a sta o zi 

la Budapesta. Domnul Schuschnigg era însoţit de domnul Attems, sub-şef al

Protocolului, Weber, consilier aulic, şi locotenent-colonelul Bartl.

Deşi domnul Schuschnigg nu a petrecut decât 24 de ore în capitala Ungariei,

domnia sa a avut prilejul să stea permanent în conversaţii, atât cu domnul Darány,

preşedintele Consiliului, cât şi cu domnul Kánya, ministrul ungar al Afacerilor Străine.
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Spre a putea realiza rostul acestei vizite, care, deşi proiectată de mult, a căpătat

din cauza evenimentelor un aspect de panică generalizată în tot guvernul austriac,

trebuie să luăm în consideraţie trei evenimente internaţionale care au avut o influenţă

covârşitoare asupra situaţiei politice austriece:

1) vizita lui von Neurath la Viena, care a demonstrat imposibilitatea unui

acord durabil între Austria şi Germania de azi,

2) decepţia austriacă asupra atitudinii Italiei şi

3) mobilizarea forţelor militare, financiare şi materiale, imense şi inepuizabile,

ale Marii Britanii, puse în serviciul ordinii în lume.

Aceste trei elemente au dezechilibrat axa Roma–Berlin. Austria a rămas în aer.

Dânsa caută acum mântuirea într-o solidaritate cu ţările dunărene.

De aceea cancelarul Austriei, înainte de a-l întâlni pe Mussolini, a trebuit să

treacă pe la Budapesta.

Nu este exclus ca domnul Schuschnigg să fi găsit la Budapesta oarecare

înţelegere.

Primirea apropiată a cancelarului, în Italia, va depinde mult de negocierile

italiene, în curs, cu ţările dunărene.

In orice caz, informaţii concordante vin să arate că Ungaria nu este dispusă a

lăsa din mână cartea germană.

Toţi de aici par conştienţi că nu este oportun pentru Austria de a merge numai

într-o singură directie politică. Politica de duplicitate a Austriei, denunţată cu

eufemismul de „politică de balanţă”, pare a fi ajuns într-un stadiu periculos, căci fără

un sprijin solid, Austria nu va putea proceda la o ruptură a legăturilor ei de până acum,

fie chiar numai comerciale, fără a pune în joc existenţa ei.

Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

(ss) Alexandru Gurănescu

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică,

29.III.1937; văzut; 30.III.1937.

AMAE, Fond 71 Austria (1920 – 1938), vol. 44, f. 383 – 384
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 404, din 27 martie 1937, ora 16.00

Înreg. la nr. 18 067, din 27 martie 1937

Roma

În cercurile politice italiene circulă zvonul că la sesiunea Consiliului Micii

Înţelegeri la Belgrad, Stojadinović va pune la curent pe miniştrii aliaţi cu acordurile

realizate cu Ungaria. Dau ştirea sub rezervă, deşi ea corespunde cu informaţia italiană

oficială, că guvernul fascist a ţinut Viena şi Budapesta la curent cu negocierile 
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italo-iugoslave care au precedat acordul de la Belgrad, cu scopul tocmai de a înlesni

o apropiere maghiaro-iugoslavă.

Explicaţia este de asemenea făcută verosimilă de atitudinea cercurilor

maghiare din Roma, care privesc cu satisfacţie înţelegerea înfăptuită la Belgrad şi

care, în urma tratamentului făcut de Iugoslavia minorităţilor maghiare, consideră

iminentă o apropiere ungaro-iugoslavă.

Lugoşianu

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Consil.; Legaţia României la Belgrad pentu informarea

D.V. personală; 28.III.1937; 29.III.1937, Secţia Europa Centrală; Cifrat în ziua de

29.III.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1935 – 1944), vol. 48, f. 53
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 843, din 27 martie 1937, ora 20.15

Înreg. la nr. 18 070, din 28 martie 1937

Atena

Guvernul elen a fost informat ieri de ministrul Italiei despre încheierea

acordurilor cu Iugoslavia şi despre conţinutul lor.

Mavrudis mi-a spus azi că a dat instrucţiuni ministrului Greciei la Belgrad să

comunice verbal Guvernului iugoslav că Grecia vede cu plăcere încheierea acordului,

care constituie în ochii ei o garanţie de pace. Mi-a adăugat că acordul politic se

aseamănă cu tratatul de amiciţie greco-italian, cu deosebirea că nu se încadrează în

Pactul Societăţii Naţiunilor, ceea ce lasă neprecizat modul de a defini agresorul.

Subsecretarul de Stat crede că clauzele economice vor folosi mai mult Italiei,

deoarece Iugoslavia a plasat şi până acum, în mare parte, exportul ei în Italia.

Cu titlu personal a observat că Iugoslavia, urmând politica ei de independenţă,

afirmată şi cu ocazia încheierii pactului bulgaro-iugoslav, a voit a crea un fapt

împlinit, înainte de Conferinţa Micii Înţelegeri. Dacă Iugoslavia proclamă respectul

tuturor angajamentelor anterioare şi dacă declaraţiile domnului Stojadinović au fost

moderate, nu-i mai puţin adevărat că ea se detaşează de Franţa. Se întreabă însă dacă

lucrul nu se datorează şi ezitării Franţei, de a da din vreme garanţii de asistenţe

efective, aşteptate de Iugoslavia. Deşi este probabil, după domnia sa, că în caz de

război Italia nu va merge împotriva Franţei, poziţia diplomatică a guvernului italian

iese întărită. Faptul că acordul nu a fost rău primit în Anglia îl face să creadă că

Iugoslavia şi-a asigurat în prealabil dezlegare de la Londra.
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Ziarul oficios „Kathemerini” publică un comentariu favorabil acordului de la

Belgrad, arătând că satisface Grecia, vecină şi prietenă a ambelor state şi aliată

balcanică.

Filotti

AMAE, Fond 71 Grecia (1930 – 1944), vol. 82, f. 212 – 213
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, RADU CRUTZESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 632, din 29 martie 1937

Înreg. la nr. 19 749, 30 martie 1937

Sofia 

Confidenţial

Domnule Ministru,

Referindu-mă la raportul nr. 353-3/937

1

al Legaţiei noastre din Ankara –

primit în copie cu ordinul ministerial nr. 15 250

2

din 22 martie a.c. – am onoarea a

supune binevoitoarei atenţii a Excelenţei Voastre faptul că nu mi-am exprimat

niciodată credinţa – aşa cum reiese din zisul raport – că guvernul bulgar ar fi sincer

doritor de-a ajunge la o înţelegere cu România şi cu Grecia. Dimpotrivă, nu am încetat

de a arăta (v. rap. nr. 33 din 15 ianuarie

2

, tel. nr. 158 din 22 ianuarie

2

, rap. nr. 205 din

27 ianuarie

3

, 382 şi 386 din 18 februarie

2

, tel. nr. 474 din 4 martie

2

) că, după părerea

mea, o asemenea dorinţă există deocamdată exclusiv în direcţia noastră, arătând şi

motivele care mă întăresc în această convingere.

Când, în afară de toate aceste motive, mă văd întrebat aproape zilnic, fie de

membrii guvernului, fie de funcţionari ai ministerului, fie de alte personalităţi bulgare,

când vom relua tratativele între noi „spre a stabili în fine între cele două ţări legăturile

intime şi amicale atât de dorite şi atât de necesare intereselor lor comune” şi când

ştiu, pe de altă parte, că domnul Kiosseivanov el însuşi evită stăruitor să vorbească

colegului meu grec, fie cât de vag, de relaţiile eleno-bulgare şi a lăsat în două rânduri

să cadă întrebările precise ale acestuia, nu e nevoie de deosebit discernământ pentru

a-mi forma o părere de atâtea ori exprimată şi în care toate elementele ulterioare de

informaţiune nu fac decât să mă întărească.

Este drept, pe de altă parte, că domnul Rüştü Aras se arată foarte optimist. Din

mai multe izvoare mi s-a confirmat credinţa sa într-o grabnică rezolvare a problemelor

eleno-bulgare şi bulgaro-române. Domnia sa a spus chiar cuiva că negocierile între



Sofia şi Bucureşti sunt foarte înaintate şi în ajun de a izbuti. Nu ştiu de unde a luat

această informaţie. Probabil, după cum crede domnul ministru Télémaque, din

tendinţa de a-şi lua visele drept realităţi. Asemenea afirmaţii ajung însă la urechile

grecilor, deşteptând zadarnic bănuiala că ne-am ascunde de dânşii şi numai cu greu

am putut asigura aici pe colegul meu elen că negocierile n-au reînceput încă şi că nu

avem nici un motiv, atunci când vor reîncepe, de a le ţine secrete.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii. 

R. Crutzescu 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 492, din 30 martie 1937

Înreg. la nr. 19 807, din 5 aprilie 1937

Ankara

Raport lunar

Domnule Ministru,

[...] 

POLITICA EXTERNĂ

Vizita Excelenţei Voastre la Ankara

Încă de la sosirea mea în post la Ankara, atât primul ministru Ismet Inönü, cât

şi dr. Rüştü Aras mi-au exprimat toată satisfacţia şi bucuria de a putea primi pe

Excelenţa Voastră, în vizită la Ankara.

Această vizită era aşteptată cu nerăbdare nu numai de guvern şi de toţi factorii

răspunzători ai politicii turceşti, dar şi de întreaga naţiune turcă; căci cu toţii laolaltă

doreau, printr-o primire entuziastă, să manifeste sentimentele de adâncă prietenie care

leagă poporul turc de cel român. Şi totodată să lase să priceapă, pe cei care cred că

raporturile româno-turce ar putea vreodată fi slăbite întrucâtva, că sentimentele de

prietenie care unesc ambele popoare sunt sădite pe interese comune şi vitale, care fac

ca legăturile dintre ele să fie indisolubile.

În politică, atât Turcia, cât şi România n-au decât puncte de contact şi de

apropiere: fie în cadrul exclusiv al relaţiilor lor directe de orişice fel, fie în cel al

intereselor care le leagă în Marea Neagră sau în Înţelegerea Balcanică fie, în fine, în

cel al Societăţii Naţiunilor.

Toate acestea au îndreptăţit pe preşedintele Consiliului, Ismet Inönü, şi pe dr.

Aras să declare, la 23 martie, după plecarea Excelenţei Voastre, în faţa şi în aplauzele
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unanime ale grupului parlamentar al Partidului Republican al Poporului, că

Înţelegerea Balcanică are o situaţie din ce în ce mai puternică şi că există o perfectă

identitate de vederi în privinţa politicii generale dintre România şi Turcia.

Iar presei domniile lor au declarat că liniile esenţiale ale relaţiilor româno-

turce, deşi sunt determinate de către Înţelegerea Balcanică şi de acordurile existente

între ambele ţări, contactul personal au contribuit încă mai mult să se constate din

nou solidaritatea şi vitalitatea principiilor ce călăuzesc ambele ţări (...) amicii păcii

internaţionale trebuie să fie satisfăcuţi şi asiguraţi de organismul internaţional al

Înţelegerii Balcanice şi de raporturile atât de strânse între Turcia şi România.

Statutul Hatay-ului

Conform rezoluţiei luate de către Societatea Naţiunilor, cu privire la

Sangeacul Alexandrettei, un comitet de experţi a fost constituit spre a elabora legea

fundamentală a Sangeacului.

Acest comitet s-a întrunit la Geneva, în ziua de 25 februarie. Lucrările şi

discuţiile acestui comitet au durat până la jumătatea lunii curente, când comitetul a

decis să suspende activitatea sa, în vederea vacanţelor de Paşti, până la 9 aprilie a.c.

Din cele ce cunosc şi din explicaţiilor ce mi-au fost date de către însuşi Dr.

Rüştü Aras, rezultă că discuţiile care au avut loc în şedinţele acelui comitet, între

delegaţii turci şi cei francezi, au fost foarte aprige. Pe când cei dintâi consideră că

concesiile pe care le-au făcut la finele lunii ianuarie trecut, spre a găsi formula de

împăcare între interesele turceşti, deoparte, şi interesele franceze, de altă parte, este

maximul ce puteau face şi, deci, nu pot admite nici o altă concesie, sub orice formă

s-ar prezenta ea, francezii, din contră, socot că formula găsită la ianuarie este numai

un principiu, în virtutea căruia rămâne de interpretat fiece articol ce conţine proiectul

de statut elaborat de delegaţia turcă.

De aici şedinţe foarte aprige, care n-au soluţionat aproape nici una dintre

chestiunile principale care formează coloana vertebrală a zisului statut.

În convorbirea recentă pe care am avut-o cu ministrul Aras, domnia sa şi-a

exprimat toată deziluzia asupra politicii franceze, acuzând-o de a fi meschină şi lipsită

de anvergura politicii unei mari puteri care are interese numeroase în Marea

Mediterană. Domnia sa mi-a spus că atitudinea delegaţiei franceze dovedeşte, o dată

mai mult, că Franţa birocraţiei franceze a Quai d’Orsay-ului doreşte a transforma

Siria nu într-un stat liber şi independent, legat de dânsa prin interese comune, ci a o

transforma într-un stat sub un complet protectorat. 

Acest lucru nu-l va putea admite Turcia – a sfârşit prin a-mi spune ministrul

Afacerilor Străine turc. Domnia sa mi-a mai adăugat, că prin atitudinea ei, Franţa îşi

va pierde orice simpatie şi influenţă în Mediterana Orientală unde, pe fiece zi ce trece,

Italia câştigă teren.

Şi a terminat declarându-mi că dacă Franţa nu vrea să priceapă că chestiunea

Sangeacului este o chestiune vitală pentru Turcia, aceasta din urmă nu va recunoaşte

statutul Hatay-ului şi deci nici fruntaria existentă actualmente între Turcia şi Siria.

Singura persoană, după domnia sa, care ar putea redresa situaţia, ar fi domnul

Blum, aşa cum a făcut-o deja în ianuarie trecut.
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Vizita contelui Ciano la Belgrad

Prin raportul meu nr. 482 din 26 curent

1

, am expus Excelenţei Voastre 

primele impresii pe care le-am putut culege de la diferitele cercuri turceşti, cu care am

intrat în contact în momentul când toate ziarele anunţau sosirea ministrului Afacerilor

Străine italian, contele Ciano, la Belgrad. Ceea ce am putut culege atunci, a fost

surpriza generală asupra precipitării evenimentelor şi mulţi s-au temut că înţelegerea

italo-iugoslavă să nu fie începutul unei destrămări a Micii Înţelegeri, bloc care

împreună cu cel balcanic formează o stavilă puternică la orice politică de aventură în

Europa Centrală şi cea Orientală.

În urma articolelor, însă, publicate de ziarele principale din Ankara şi Istanbul

sub inspiraţia directă a Ministerului Afacerilor Străine, aceste aprehensiuni au dispărut

şi astăzi toată opinia publică din întreaga Turcie vede în apropierea italo-iugoslavă o

chezăşie mai mult pentru o epocă de stabilitate şi de linişte în Mediterana Orientală

şi în Europa Orientală.

În întrevederea pe care am avut-o cu domnul Rüştü Aras, după semnarea

acordurilor politic şi economic de la Belgrad, domnia sa mi-a declarat, cu o vădită

bucurie în clipirea ochilor săi, că atât domnia sa personal, cât şi întregul guvern turc sunt

extrem de satisfăcuţi de această apropiere şi înţelegere. De altminteri, mi-a spus domnia

sa, toate acestea sunt consecinţele convorbirilor de la Milano şi în conformitate cu cele

stabilite de către Înţelegerea Balcanică, în ultima ei reuniune de la Atena.

Domnia sa vede în aceste acorduri italo-iugoslave nu numai soliditatea unei

epoci de stabilitate şi linişte în Mediterana Orientală, dar şi mărirea prestigiului

Înţelegerii Balcanice, căci prin înţelegerea italo-iugoslavă, care completează verigile

ce leagă deja Italia de Turcia, şi Italia de Grecia, Italia recunoaşte implicit importanţa

şi eficacitatea Înţelegerii Balcanice.

Domnul dr. Tevfik Rüştü Aras mi-a mai spus că singura putere care poate

vedea cu oarecare nelinişte apropierea italo-iugoslavă şi italo-Înţelegerea Balcanică

nu poate fi decât Franţa, din pricina politicii ei birocratice şi egoiste. În acest fel de a

se exprima al ministrului Afacerilor Străine, am întrezărit sentimentele pe care le

nutreşte domnia sa, în acest moment, faţă de Franţa, din cauza dificultăţilor ivite cu

ocazia elaborării statutului Hatay-ului (a se vedea raportul nr. 493 din 29 martie a.c.)

2

.

Făcându-i observaţia că în politica noastră, a tuturor din Înţelegerea Balcanică,

trebuie să ţinem seama şi de Mica Înţelegere, domnia sa mi-a răspuns că într-adevăr aşa

este şi că el consideră că Mica Înţelegere n-ar putea fi stingherită în politica ei de către

înţelegerea italo-iugoslavă decât, bineînţeles, dacă acest organism politic internaţional

priveşte interesele sale prin prisma franceză. Dr. Rüştü Aras mi-a adăugat însă,

numaidecât, că singura ţară din grupul Micii Înţelegeri care ar putea fi ispitită la aşa ceva

este Cehoslovacia, dar că el nu se teme de acest lucru, deoarece cunoaşte marele spirit

politic atât al preşedintelui Beneš, cât şi al domnilor Hodža şi Krofta. Şi apoi a sfârşit

argumentarea sa prin a-mi declara că nici Franţa n-ar avea de ce să se simtă stingherită

de această apropiere, dacă ea ar voi să reconstituie Frontul de la Stresa.

În concluzie, domnia sa mi-a zis că, după părerea sa, absolut toţi trebuie să fim

satisfăcuţi de înţelegerea italo-iugoslavă. Ceea ce nu mi-a spus, dar am avut impresia
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că era satisfăcut, era că Iugoslavia, deşi făcând parte din Societatea Naţiunilor, a

recunoscut Imperiul Italian al Etiopiei, prin faptul că acest titlu se află menţionat în

ambele acorduri semnate la Belgrad între contele Ciano şi domnul Stojadinović. Acest

fapt crează un precedent care va putea fi urmat şi de alte ţări, adică şi de Turcia.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

(ss) Al. Télémaque

[Note marginale:]

Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; Dir. Economică, 5.4.1937; văzut;

7.IV.1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA RIGA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 126, din 31 martie 1937

Înreg. la nr. 19 788, din 5 aprilie 1937

Riga

Domnule Ministru,

Am onoarea a atrage atenţia Excelenţei Voastre asupra faptului că între

personalităţile numite de „Comitetul pentru neintervenţie” din Londra, de sub

preşedinţia lordului Plymouth, se găsesc un ofiţer eston şi un ofiţer şi un funcţionar

superior letoni, deşi ţările acestora n-au o deosebită importanţă internaţională.

Ofiţerul eston este contra-amiralul Salza, delegat de Comitet în portul

Cherbourg; ofiţerul leton este căpitanul de fregată Meija, delegat la Liverpool, iar

funcţionarul leton e domnul P. Reinhards, şeful secţiei occidentale în Ministerul

Afacerilor Externe din Riga, delegat la Arièges, în Pirinei.

Tustrei au fost însărcinaţi cu misiunile lor la intervenţia discretă şi abilă a

legaţiilor lor din Londra.

E inutil să mai arăt foloasele care rezultă din această numire, atât pentru ei,

ca pregătire şi chiar avantaje materiale, cât şi pentru ţările lor, ca apreciere.

Încă în octombrie 1922, văzând că ungurii căutau să-şi plaseze câteva elemente

de seamă ca funcţionari la Societatea Naţiunilor, am insistat într-un raport către decedatul

I.G. Duca, pe atunci ministru de Externe, să plasăm şi noi, cu ajutorul relaţiilor noastre,

cât se poate de mulţi tineri români distinşi, în corpul funcţionăresc al Societăţii Naţiunilor

şi în alte delegaţii şi instituţii internaţionale, arătând sprijinul pe care l-am putea avea

printr-înşii în anumite probleme care s-ar ivi cu privire la interesele româneşti. Distinsul

om de stat a şi discutat, în prezenţa mea, această chestiune cu preşedintele Consiliului,

I.C. Brătianu; amândoi însă au fost de părere că trebuie să mai aşteptăm.

Când mai târziu domnul Titulescu a căutat să suplinească această întrelăsare,

posturile erau ocupate.
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Cred, astăzi ca şi în 1922, că plasarea unor elemente distinse româneşti în

corporaţiile sau comisiile internaţionale, permanente sau temporare, ne este

folositoare din toate punctele de vedere.

Cred astfel că era bine să acţionăm ca în comisia pentru aplicarea măsurilor

de neintervenţie în Spania să fie numiţi şi câţiva ofiţeri şi funcţionari români.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

(ss) V. Stoica

[Note marginale:]

Dir. Politică, 5.4.1937; văzut; 7.IV.1937; văzut; 21.IV.1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 421, din 31 martie 1937, ora 20.35

Înreg. la nr. 19 030, din 1 aprilie 1937

Roma

Comunic mai jos interpretarea dată acordurilor italo-iugoslave de

colaboratorul cel mai apropiat al lui Ciano şi unul dintre redactorii textelor semnate.

Obiectivul principal al acordurilor de la Belgrad este stabilirea unei păci

durabile între Italia şi Iugoslavia. Sub diferite forme, primele patru articole ale

acordului politic urmăresc acelaşi scop. A căuta un sens precis şi concret în fiecare

dispoziţie a textelor ar fi însă o eroare de interpretare. Atât acordul politic, cât şi cel

economic, sunt nişte pacte „de contrahendo”. Ele constituie un cadru în care se vor

insera înţelegerile pozitive şi înlăuntrul căruia se vor interpreta cazurile concrete.

Iată, în această lumină, comentariul italian al principalelor articole:

I. Acordul politic

Articolul I, prin obligaţia reciprocă de a respecta frontierele comune, constituie

un pact de neagresiune. În ipoteza unei agresiuni neprovocate faţă de alte frontiere,

părţile nu se obligă numai la neasistenţa militară, ci la abţinere de la orice fel de ajutor,

sub orice formă. Italienii nu au vizat însă, prin această dispoziţie, revizionismul

maghiar. Textul este absolut general. Concepţia unanimă a cercurilor diplomatice este

însă că această dispoziţie acoperă Iugoslavia contra revizionismului unguresc. 

Clauza consultativă a articolului 2 nu este facultativă, cum apare la prima

lectură. Părţile sunt obligate să se concerteze. Ceea ce este facultativ este stabilirea

acordului asupra intereselor comune ameninţate. Concepţia italiană este deci

deosebită asupra acestui punct de a iugoslavilor, care consideră consultarea facul -

tativă. La Belgrad nu s-a examinat caz de caz compatibilitatea clauzei susmenţionate

cu clauzele consultative ale Italiei, respectiv cu Austria, Ungaria, Germania, sau a

Iugoslaviei cu Franţa, Mica Înţelegere, Înţelegerea Balcanică.
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Art. 3 este o simplă confirmare bilaterală a Pactului Briand–Kellogg, în

dorinţa de a accentua spiritul pacific al acordului. O convenţie de conciliere şi arbitraj

nu s-a făcut până acum.

Art. 4 nu vizează numai numai terorismul croat din Italia, ci şi iredentismul

iugoslav şi propaganda comunistă. În ceea ce priveşte propaganda revizionistă maghiară

în Italia, interpretarea italiană este reticentă, dar cercurile diplomatice consideră că

menţiunile la integritatea teritorială şi ordinea stabilită se referă şi la revizionism.

Art. 5 precizează neîndoielnic că acordul din Belgrad nu este contrar

obligaţiilor internaţionale existente ale părţilor. Menţiunea că el se referă la acordurile

care „de altfel sunt publice”, în concepţia italiană este destinată să evite ca părţile 

să-şi ia obligaţii necunoscute. Această formulă, după italieni, ar fi inspirată de altfel

de pactul Înţelegerii Balcanice. În unele cercuri diplomatice, această precizare pare

destinată să dea naştere la un echivoc, în sensul că acordul de la Belgrad ar putea crea

divergenţe de interpretare, în ceea ce priveşte obligaţiile ulterioare ale părţilor.

II. Acordul economic

Art. 5 al acordului economic şi art. 3 şi 5 ale acordului comercial au ca scop a

organiza o colaborare economică cât mai strânsă între Italia şi Iugoslavia, prin acordarea

de preferinţe asemănătoare celor concedate de Italia,Austriei şi Ungariei, prin protocoalele

de la Roma. Ele constituie numai o indicaţie principială pentru viitoarele tratative

comerciale italo-iugoslave. Preferinţele nu vor fi însă identice cu cele acordate ... (lipsă

în text) regional să se integreze ulterior într-una singură. Pentru moment, printr-o

colaborare mai largă nu se înţelege însă extinderea protocoalelor romane şi la alte state.

III. Alte acorduri

Italienii consideră semnarea unui acord care menţionează titulatura de împărat

al Etiopiei a suveranului Italiei drept o recunoaştere de jure a imperiului. Stojadinović

nu le-a lăsat nici o îndoială în această privinţă.

Pentru Albania nu s-ar fi semnat un text, ci s-ar fi dat asigurări verbale

reciproce, relative la respectarea independenţei şi integrităţii albaneze. Italienii se

arată foarte rezervaţi în privinţa acestei chestiuni. Mărturisesc numai buna impresie

pe care le-a făcut-o loialitatea lui Stojadinović faţă de Albania şi speranţa că a obţinut

un acord satisfăcător pentru status-quo-ul în Albania.

În fine, în ce priveşte minorităţile iugoslave şi emigraţia croată în Italia, ele

n-ar fi făcut obiectul unor protocoale scrise, ci sunt prezentate ca decizii spontane ale

guvernului italian, care va lua pentru minorităţile iugoslave măsuri identice cu cele

pentru minorităţile germane în Alto Adige, iar contra mişcărilor subversive va

organiza o colaborare administrativă şi poliţienească între Roma şi Belgrad.

Lugoşianu

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pres. al Cons.; Legaţia României la Belgrad; Domnului

ministru Antonescu; Dir. Politică; 1.4.1937; cif: Onişor; 1.4.1937.

AMAE, Fond 71 Italia (1937), vol. 17, f. 91 – 95
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 424, din 31 martie 1937, ora 23.30

Înreg. la nr. 19 032, din 1 aprilie 1937

Roma

Strict confidenţial

Am avut o conversaţie lungă cu Ciano, pe care din cauza Sfintelor Paşti nu l-am

putut vedea decât azi.

Interpretarea pe care mi-a dat-o despre acordul din Belgrad corespunde cu

informaţiile trimise prin telegrama mea nr. 421

1

. În special în ce priveşte art. 5 al

acordului economic, destinat a constitui o bază preliminară pentru o colaborare

economică mai largă, care ar putea lua forma unui acord regional mai intim, ministrul

îmi precizează că el priveşte numai Iugoslavia şi că ar fi prematur a se vorbi de

extinderea lui la alte state danubiene străine de protocoalele romane.

Din toate conversaţiile rezultă că contele Ciano este sincer satisfăcut de

succesul său la Belgrad. El a întâmpinat dificultăţi chiar în Italia, spre a-l realiza.

Aşteaptă de la acord rezultate importante pentru viitor. Ţine să-mi precizeze, îndelung

şi categoric, că înţelegerea italo-iugoslavă este departe de a fi slăbit axa Roma – Berlin,

speranţă nutrită constant de francezi. Între Germania şi Italia acordul este deplin şi

Reich-ul a fost ţinut la curent cu negocierile cu Belgradul, ca de altfel şi Ungaria, pe

care diplomaţia italiană a îndemnat-o la înţelegerea cu Iugoslavia. De asemeni, pare

important pentru Ciano faptul că acordul de la Belgrad este realizat în afară de

Societatea Naţiunilor, pe care Mussolini ar fi putut-o părăsi de atâtea ori, dar pe care

probabil nu o părăseşte. Înţelegerea de la Belgrad, continuă ministrul, trecând la

raporturile Italiei cu România, este o primă etapă. A doua poate fi România. De când

aceasta a renunţat la politica de asistenţă mutuală cu Sovietele, dificultăţile de

apropiere a Italiei cu România s-au micşorat considerabil. În raporturile directe dintre

cele două ţări nu există nimic care să împiedice o înţelegere, pe care dânsul o

consideră „cu simpatie şi într-un spirit de adevărată colaborare”. Pricepe pentru noi

necesitatea de a se păstra raporturi corecte cu un vecin puternic ca Sovietele. Singura

dificultate sine qua non care trebuie înlăturată este tensiunea noastră cu Ungaria.

Trebuie stabilit cu aceasta un modus vivendi.
Încă nu ştie care ar putea fi conţinutul unui asemenea acord. Ţine de la început

a preciza însă că schimbarea frontierelor este exclusă. Înţelegerea ar trebui căutată 

în domeniul minorităţilor şi cel economic. Esenţial este să fie publică şi să dea

guvernului ungar posibilitatea de a se justifica faţă de opinia sa internă.

În ceea ce priveşte Cehoslovacia, interesul Italiei faţă de ea este limitat. O înţelegere

între Praga şi Budapesta pare imposibil de realizat. În cel mai bun caz, un acord între Italia

şi Cehoslovacia n-ar putea constitui decât o a treia etapă, cu mult mai îndepărtată, o punere

la punct a raporturilor cu România cerând ea însăşi destul de mult timp.
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Opera diplomatică susmenţionată pare condiţionată, pentru Ciano, de soarta

pe care o vor avea la Belgrad, la sesiunea Consiliului Micii Înţelegeri, propunerile

franceze de asistenţă mutuală, ale Franţei către statele Micii Înţelegeri. Impresia

ministrului este că, îndeosebi după semnarea acordului din Belgrad, nu va fi posibil

Iugoslaviei să se angajeze pe planul securităţii colective.

Am reprodus, cât se poate de exact, şi uneori textul declaraţiilor ministrului

italian. Ele sunt prea clare pentru a avea nevoie de vreun comentariu. Concluzia pe

care o impun este că diplomaţia italiană exclude pentru Europa dunăreană orice

organizare colectivă îndreptată contra Germaniei şi că acordurile italo-iugoslave sunt

considerate ca un prim rezultat pozitiv în direcţia aceasta.

Lugoşianu

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pres. al Cons.; Legaţia României la Belgrad; Domnului

ministru Antonescu; Dir. Politică; 1.4.1937; cif. Popescul.

AMAE, Fond 71 Italia (1937), vol. 17, f. 98 – 101

182

MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 067, din 1 aprilie 1937, ora 21.31

Înreg. la nr. 19 178, din 2 aprilie 1937

Moscova

Am dejunat în doi cu Ostrovski. Convorbirea a fost din nefericire întreruptă,

trebuind să vadă pe Litvinov. Timpul scurt, de nici 2 ore, nu a îngăduit o discuţie

adâncită. O voi relua peste câteva zile, la întoarcerea domniei sale din provincie.

Am constatat la el dezamăgire şi amărăciune din pricina stării de spirit din

România faţă de Soviete. În termeni acoperiţi, învinuieşte de aceasta guvernul. Ulcerat

încă de declaraţia domnului ministru Antonescu din Cameră şi mai ales de forma

declaraţiei, că nu tratează şi nici nu-şi propune a negocia pactul de asistenţă cu

Sovietele. Mi-a vorbit că în jocul diplomatic România a pierdut iniţiativa şi

conducerea în favoarea, pe de o parte, a Iugoslaviei, pe de alta, a Poloniei. Am acum

confirmarea că reacţia violentă a domnului Litvinov după vizita domnului ministru

Antonescu la Varşovia este în mare parte opera lui Ostrovski, astfel după cum am

bănuit din primul moment şi v-am semnalat-o, căci am găsit azi la el aceaşi

argumentare ca la Litvinov, acum şase săptămâni.

L-am întrebat în legătură cu zvonurile despre mutarea lui. Mi-a răspuns că

mişcarea diplomatică este ca şi făcută, dar că el nu figurează, căci nu primeşte a părăsi

Bucureştii înainte de a fi realizat ceva (acest fel de a se exprima ar implica că a fost,

deci, vorba). De altfel, prin telegrama mea nr. 1 034

1

, v-am exprimat presupunerea

personală că va rămâne deocamdată pe loc. Am impresia că în această privinţă a fost
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hotărâtoare prelungita convorbire din zilele trecute dintre el şi domnul prim-ministru,

de faţă cu domnul Inculeţ. Perspectiva deschisă de această convorbire, cu toţi sorţii

ei de izbândă, a influenţat desigur asupra menţinerii lui în post.

Ciuntu

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. Al Cons.; Dir. Politică; 2.4.1937; 3.4.1937, A se supune

şi domnului ministru Cretzianu la înapoiere; Descifrat de Onişor-Popescul.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, ALEXANDRU DUILIU

ZAMFIRESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 137, din 1 aprilie 1937, ora 21.50

Înreg. la nr. 19 179, din 2 aprilie 1937

Varşovia

Atât zvonul privitor la recunoaşterea Basarabiei, trimis de agenţia „Pat” din

Bucureşti, cât şi cel trimis de agenţia „Ate” privitor la aderarea Micii Înţelegeri la un

nou plan de securitate colectivă în Europa Centrală, elaborat de domnul Beneš şi

aprobat de guvernul francez, de nu corespund adevărului, ar putea fi două baloane de

încercare menite într-adins, primul a clarifica atitudinea României faţă de Soviete, al

doilea a controla veridicitatea zvonurilor referitoare la un pact de asistenţă mutuală

între România, Cehoslovacia şi Franţa. Despre eventualitatea acestui pact, mi s-a

vorbit în diferite rânduri zilele acestea cu vădită îngrijorare la Ministerul Afacerilor

Străine, că, de s-ar realiza, ar denatura sensul însuşi al alianţei româno-polone,

deoarece ar echivala cu deschiderea căii Sovietelor prin România. De asemenea,

ambasadorul Germaniei a exprimat ieri domnului consilier Hiott îngrijorarea

cercurilor germane, pentru acelaşi motiv.

Zamfirescu

AMAE, Fond 71 Polonia (1936 – 1937), vol. 7, f. 326
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NOTĂ ASUPRA CONVORBIRILOR CARE AU AVUT LOC LA 

CONFERINŢA CONSILIULUI PERMANENT AL MICII ÎNŢELEGERI

1 şi 2 aprilie 1937

Belgrad 

SPANIA

Domnul Krofta comunică că Cehoslovacia (sic!) a avut până acum un Chargé

d’Affaires, care însă a fost avansat la gradul de ministru şi pentru care s-a cerut
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agrementul, pe care Guvernul cehoslovac, în vederea bunei opinii pe care o avea

despre dânsul, l-a dat.

Cu privire la paşapoartele care se eliberează de guvernul provizoriu al generalului

Franco, domnul Krofta a comunicat că dânşii le consideră în fapt ca valabile, dat fiind

imposibilitatea pentru cetăţenii spanioli adepţi ai mişcării naţionaliste de a-şi procura

alte paşapoarte. Din discuţiile care au urmat, a rezultat decizia ca cele trei guverne să

primească în fapt acele paşapoarte, atât timp cât va dura războiul civil din Spania.

Cu privire la cetăţenii spanioli din ţările Micii Înţelegeri care n-ar vrea să solicite

paşapoarte de la guvernul din Valencia, s-a emis părerea ca acele persoane să fie îndemnate

a cere direct paşapoarte guvernului Franco (a cere prin poştă la Burgos). Ar trebui însă

să se ia informaţii la Burgos, spre a se verifica dacă unele guverne, ca de exemplu guvernul

englez, n-ar avea reprezentanţi comerciali pe lângă guvernul din Burgos.

Domnul Stojadinović a arătat că Anglia este nemulţumită de atitudinea Italiei

în Spania. Italia a ocupat Insula Majorca, dar în mod provizoriu – iar domnul Ciano

i-a spus domnului Stojadinović că Italia se va retrage din acea insulă – însă la vreme.

Domnul Ciano i-a mai afirmat că în nici un caz Italia nu va admite un guvern

sovietic în Spania şi dânsul crede că acest lucru nici nu are şanse de a se întâmpla,

deoarece, după informaţiile sale, chiar guvernul actual de la Valencia se cam jenează

de complicitatea lui cu Sovietele.

LOCARNO

Impresia care rezultă din discuţiile avute este că nu sunt şanse de reuşită.

RELAŢIILE CEHOSLOVACO-GERMANE

Domnul Krofta a comunicat că Cehoslovacia ar fi dispusă să încheie un pact

de neagresiune cu Germania, cu rezerva intactă a tuturor alianţelor actuale ale

Cehoslovaciei care ar urma să fie neatinse – pact care ar prevede un neamestec în

treburile interne din partea ambelor state şi bune raporturi economice. Guvernul

francez e rezervat în această privinţă, dar domnul Krofta crede că nu s-ar opune la

încheierea pactului.

Germania a propus Cehoslovaciei să respecte, printr-o convenţie specială,

drepturile lor pe fluviul Elba, dar cehii ar dori să aibă în această privinţă nu numai o

convenţie cu Germania, dar o garanţie internaţională. Domnul Krofta crede că, cu

ocazia tratativelor ce am avea noi şi iugoslavii cu Germania în chestiunea Dunării, ar

trebui să sprijinim şi pe cehi în chestiunea Elbei. La rândul lor, ei ne-ar sprijini faţă

de Germania în chestiunea Dunării.

BULGARIA

Domnul Krofta declară că guvernul cehoslovac ar fi dispus să încheie un pact

de amiciţie cu Bulgaria, dar nu-l va încheia decât în acelaşi timp cu România.

RECUNOAŞTEREA IMPERIULUI ITALIAN ÎN ABISINIA

Domnul Stojadinović explică că menţiunea în Convenţia cu Italia a titlului de

Împărat al Abisiniei pentru regele Italiei nu implică o recunoaştere a imperiului italian

în Abisinia. Tratatele politice se încheie între şefii statelor – regii sau preşedinţi de
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republică – şi este de uzagiu ca fiecare şef de stat să-şi dea titulatura pe care crede el de

cuviinţă să şi-o atribuie, fără ca aceasta să implice din partea celuilalt stat o recunoaştere

a acestor titluri. Tratatele comerciale însă se încheie de la guvern la guvern şi deci ele

nu cuprind enunţarea titlurilor pe care suveranii acestor ţări şi le atribuie.

Această explicaţie a fost dată de domnul Stojadinović la întrebarea domnului

Victor Antonescu şi după ce arătase că în convenţia comercială româno-italiană s-a

vorbit de guverne şi nu de suverani, pentru a se evita enunţarea titlurilor, domnul

Stojadinović a adăugat că la 11 noiembrie 1936, cu ocazia prezentării scrisorilor de

acreditare a noului ministru al Italiei, scrisorile începeau cu cuvintele „regele Victor

Emanuel către prinţul Paul al Iugoslaviei”, fără enunţare de titluri.

PACTUL ITALO-IUGOSLAV

Domnul Stojadinović explică că niciodată moment mai favorabil pentru

iugoslavi de a obţine concesii mai mari de la italieni n-a existat decât astăzi. 

Azi Italia e în termeni răi cu Anglia şi cu Franţa lui Léon Blum, iar prin

înfrângerea trupelor italiene în Spania prestigiul italian a suferit o scădere; Italia 

n-a digerat încă Abisinia, de trei ori mai mare ca dânsa ca întindere; teama Italiei de

Germania – lucru pe care Franţa nu-l înţelege şi de care nimeni nu-şi dă exact seama;

Hitler a ajuns mult mai puternic în Austria decât Italia. La destinderea Germaniei în

Austria, Italia a ţinut să răspundă prin prietenia ei cu Belgradul. Axa Berlin-Roma nu

este decât o faţadă, după părerea domnului Stojadinović. Italienii fac mari lucrări de

fortificaţii pe insula Pantelleria, situată între Sicilia şi Tunisia, barând drumul Angliei

înspre Canalul de Suez – iar, pe de altă parte, prin Abisinia ameninţă Egiptul. 

Domnul Stojadinović – la o întrebare a domnului Victor Antonescu – că

Anglia n-ar fi tocmai mulţumită de acest acord, a recunoscut că Anglia ar fi dorit un

pact mai puţin apăsat şi că, mai ales, obligaţia de a se consulta nu o prea vede bine,

dar că ideea unei înţelegeri cu Italia, Anglia ar fi aprobat-o în principiu.

A consultat guvernul englez, care i-a răspuns sfătuindu-l să încheie pactul cu

Italia, dar fără a da impresia unei prea mari intimităţi.

Italia este hotărâtă să nu înregistreze convenţia la Societatea Naţiunilor,

deoarece nu sunt în buni termeni cu Geneva – iugoslavilor însă italienii le-au lăsat

deplină libertate în această privinţă. Guvernul iugoslav nu a luat încă, în această

privinţă, nici o hotărâre. Este însă probabil să nu înregistreze. 

Cu privire la recunoaşterea graniţelor teritoriale ale ambelor ţări, garanţia dată

Iugoslaviei este în realitate reproducerea pactului Briand-Kellogg, pe care Ciano, în

articolul 3, îl reproduce în termeni aproape identici, dar n-a vrut în act să enunţe în

mod expres acest pact.

În afară de actele publicate, mai sunt trei convenţii secrete: 1) în privinţa

minorităţilor (600 000 iugoslavi în Italia), 2) conspiratorii contra siguranţei statului

iugoslav (Pavelić şi alţii), 3) Albania, care a devenit o colonie italiană.

Domnul Stojadinović le-a arătat colegilor săi, în original. Aceste convenţii

conţin în rezumat următoarele:

1) Limba iugoslavă va fi admisă în şcolile şi bisericile minoritare iugoslave

din Italia. Intrarea jurnalelor iugoslave va fi îngăduită în Italia. Asociaţiile culturale

iugoslave vor fi admise în Italia.

2) Atentatele care s-ar pregăti împotriva personalităţilor ambelor state (rege,

miniştrii) vor fi reprimate şi supravegheate. Teroriştii iugoslavi vor fi internaţi şi



261

Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937

supravegheaţi, ca să nu lucreze contra intereselor iugoslave. Se stabileşte chiar o cooperare

între ambele poliţii, pentru identificarea şi supravegherea acestora. La o întrebare a

domnului Victor Antonescu, domnul Stojadinović a răspuns că Pavelić este deja arestat.

3) Cu privire la Albania, se stipulează în scrisoarea secretă că independenţa

Albaniei este una din bazele politicii externe a ambelor state şi că nici una din părţile

contractante nu-şi va mai intensifica propaganda în acestă direcţie.

Italia nu va face fortificaţii în Albania şi nici nu va ajuta la facerea lor. Cu

privire la acţiunea de militarizare, Albania va fi o zonă neutră.

Cu privire la Tratatul de Comerţ încheiat cu Italia, domnul Stojadinović a

explicat că Italia a convenit ca Ungaria şi Austria să nu aibe avantaje mai mari decât

Iugoslavia. Acest avantaj este fără contra-parte reală din partea Iugoslaviei faţă de

Italia. De altfel, afacerile cu Italia şi Germania merg greu, căci n-au devize.

În ceea ce priveşte graba care s-a pus în încheierea acordului italo-iugoslav,

la criticile aduse de domnul Krofta, că această convenţie ar fi trebuit adusă la

cunoştinţa celorlalte aliate, nu numai prin comunicări de principiu, dar prin aducerea

la cunoştinţă a însuşi textului acordului, pentru ca aliaţii Iugoslaviei să-şi dea

consimţământul în deplină cunoştinţă de cauză, astfel cum rezultă din Pactul Micii

Înţelegeri, domnul Stojadinović a recunoscut că critica este întemeiată, dar că, pentru

motivele de urgenţă pe care le-a arătat, dânsul nu putea întârzia încheierea tratativelor

pentru a face o asemenea comunicare. Contele Ciano a venit la Belgrad cu un proiect

de convenţie sumar schiţat (numai în liniile lui generale) – iar acordul a fost redactat

în graba celor două zile la Belgrad. În asemenea condiţii, nu i-a fost posibil domnului

Stojadinović să comunice nişte texte pe care nu le avea. Domnul Victor Antonescu şi

domnul Kamil Krofta au cerut domnului Stojadinović ca să se dea explicaţii în această

privinţă şi în textul procesului verbal, ceea ce s-a şi făcut.

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 2 (General, 1936 – 1943), f. 211 – 216
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 078, din 3 aprilie 1937

Înreg. la nr. 20 413, din 7 aprilie 1937

Berlin

Anexe: 5

Domnule Ministru,

Am onoarea a înainta departamentului Excelenţei Voastre un rezumat sintetic

al desfăşurării politicii germane în cursul lunii martie trecut, care completează

telegramele şi rapoartele înaintate de acest oficiu departamentului Excelenţei Voastre

în acest interval de timp.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

(ss) N.P. Comnen
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POLITICA EXTERNĂ A REICH-ULUI ÎN MARTIE 1937

Atitudinea Germaniei faţă de politica iugoslavă

Interesul pe care-l poartă guvernul german evoluţiei statelor din Sud-Estul

Europei şi din Balcani este din ce în ce mai evident. Acest interes crescând se poate

constata atât în presă, cât şi în orice convorbiri cu oficialităţile germane.

Lucrările conferinţei de la Atena şi, în ultimele zile, atitudinea adoptată în

special de Iugoslavia au fost comentate la Berlin cu un lux de amănunte excepţional.

Cercurile politice germane privesc cu simpatie orientarea actuală a Înţelegerii

Balcanice şi văd în Pactul Bulgaro-Iugoslav o contribuţie fericită la echilibrul

balcanic.

Prezentată ca politică „independentă” de aceea a marilor puteri şi conformă

intereselor sale proprii, orientarea Iugoslaviei găseşte aici un ecou cât se poate de

favorabil. Acordul semnat de contele Ciano şi domnul Stojadinović la 25 martie pare

a indica că „axa Roma–Berlin” a funcţionat în mod satisfăcător. Avem serioase motive

să credem însă că guvernul german nu şi-a abandonat încă poziţiile sale în Iugoslavia

şi că, având asigurări depline, nu are nici un motiv de îngrijorare.

Relaţiile germano-austriece

Cercurile politice se arată îndeosebi preocupate de problema relaţiilor

germano-austriece, care continuă a se menţine la un punct mort. Berlinul priveşte cu

neîncredere politica domnului Schuschnigg şi are mereu impresia că acesta „îi scapă

din mână”, spunea un cunoscător al chestiunii.

Vizita domnului von Neurath la Viena, departe de a fi ajutat la clarificarea

raporturilor dintre cele două state, s-a soldat doar printr-o nouă campanie de presă. Se

recunoaşte aici că acordul din 11 iulie 1936 nu a influenţat întru nimic atitudinea

guvernului austriac cu privire la mişcarea naţional-socialistă în Austria. Nerezolvată

cu ocazia vizitei domnului von Neurath, această chestiune a revenit la ordinea zilei

odată cu demiterea domnului Neustaedter-Stürmer, ministrul austriac al Siguranţei

Publice. Reprezentant al Heimwehr-ului dizolvat şi iniţiatorul grupului „naţionaliştilor

pronunţaţi” – denumire ce ascundea o grupare cu tendinţe naţional-socialiste – şi

oarecum compromis cu ocazia manifestărilor la care a dat loc vizita domnului von

Neurath la Viena – domnul Neustaedter-Stürmer a fost îndepărtat de la conducerea

Siguranţei Publice, fără vreo motivare oficială. Faptul că funcţiile sale au fost asumate

de cancelarul Schuschnigg nu poate constitui o satisfacţie pentru guvernul german,

deoarece domnia sa a numit ca secretar de stat la acel departament pe domnul Skubl,

prefectul Poliţiei din Viena, a cărui atitudine antinazistă este cunoscută, şi care a jucat

un rol activ în reprimarea extremismului naţional-socialist din Austria.

În privinţa atitudinii guvernului austriac faţă de restauraţia Habsburgilor,

guvernul german se arată de asemenea nemulţumit. În declaraţiile făcute la Graz, în

ziua de 4 martie, cancelarul Schuschnigg a confirmat din nou poziţia luată de guvernul

său faţă de această problemă „austriacă”. Simpla existenţă a acestei probleme pe un

plan de stat, cu toate că nimeni nu crede aici în primejdia unei realizări imediate,

constituie însă un obstacol moral în calea politicii germane. Vizita cancelarului la

Roma ar putea însă aduce o modificare în atitudinea Austriei faţă de Habsburgi.

Articolul publicat în „Giornale d’Italia”, la 26 februarie, care conţinea o dezavuare 
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a legitimismului austriac, deschide într-adevăr perspective favorabile Reich-ului, în

sensul unei neutralizări politice a Austriei, sub dubla egidă italo-germană.

În acelaşi timp, tăcerea pe care o păstrează presa faţă de activitatea comitetului

cultural austro-german, instituit la Viena după vizita domnului von Neurath, arată că

pentru moment guvernul german se menţine în expectativă.

Comunicatul dat în urma vizitei domnului Schuschnigg la Budapesta, cât şi

ce a transpirat aici cu privire la discuţiile avute, au întărit îngrijorarea guvernului

german faţă de activitatea cancelarului austriac.

„Greutăţile psihologice” ce se află în calea aplicării acordului din anul trecut,

menţionate de „Deutsche Diplomatische Politische Korrespondenz”, subzistă.

Guvernul german pare însă a fi înţeles că ele nu pot dispărea într-un timp prea scurt

şi a fost temperat zelul partizanilor lui prea activi.

Relaţiile germano-cehoslovace

Încă de acum trei luni, pe cale neoficială, două personalităţi din apropierea

cancelarului Hitler intraseră în conversaţii atât cu colegul meu Mastný, cât şi cu

domnul Krofta, la Praga. Potrivit obiceiurilor noului regim german, aceste conversaţii

se duceau în mare taină şi în afară de baronul von Neurath şi de birourile Ministerului

de Externe. Printr-o indiscreţie ce pare că s-ar fi comis la Viena, cu ocazia călătoriei

sale în capitala Austriei, baronul von Neurath a fost informat de către domnul

Schuschnigg de negocierile ce se duceau între Praga şi Berlin. Întorcându-se la 

Berlin, domnul von Neurath a avut o explicaţie amicală cu colegul meu Mastný.

Înţelegând că nu guvernul cehoslovac este răspunzător de aceste metode, ci că ele

intră în tehnica diplomaţiei, ceva cam specială, a domnului Hitler, baronul von

Neurath a declarat domnului Mastný că ar fi el însuşi dispus să continue conversaţiile

începute în afară de domnia sa. Aceste conversaţii au şi fost începute imediat între cei

doi diplomaţi. Fără a o spune în mod categoric, domnul Mastný conformându-se

instrucţiunilor guvernului său, a păstrat o atitudine destul de agresivă. Domnia sa

înţelegea, într-adevăr, că acceptarea sugestiilor germane, în afară de orice conversaţii

prealabile cu guvernul sovietic, ar putea face pe Cehoslovacia să piardă beneficiul

unei garanţii reale, în schimbul unor asigurări care, după părerea guvernului de la

Praga, par cu mult prea vagi şi nesigure. Domnul Mastný s-a mărginit deci a căuta să

amâne un răspuns categoric, până după precizarea situaţiei internaţionale în legătură

cu încheierea unui nou pact occidental.

Un articol important apărut în „Frankfurter Zeitung” din 7 martie, precum şi

faptul că presa germană încetase de la începutul acestei luni atacurile împotriva

Cehoslovaciei „aerodrom sovietic”, constituiau singurele indicii pentru o schimbare

în evoluţia raporturilor germano-cehoslovace. Cu toate că repetatele declaraţii de

bună vecinătate ale guvernului cehoslovac nu găsiseră aici nici un ecou, ci dimpotrivă,

guvernul german crease o atmosferă de mare tensiune, această schimbare de atitudine

nu era imposibilă de prevăzut pentru cunoscătorii politicii germane, care îşi amintesc

perioada premergătoare acordului germano-polonez din 1934.

Problema relaţiilor dintre Praga şi Moscova constituia până acum acuzarea

principală împotriva Cehoslovaciei. În momentul de faţă se insistă însă îndeosebi

asupra problemei sudeţilor. Concesiile făcute de guvernul cehoslovac minorităţii
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germane par a fi alarmat guvernul Reich-ului. Partidul domnului Hänlein, atâta vreme

cât reprezintă o forţă omogenă şi nesatisfăcută, constituie un aport important pentru

politica germană, în vederea chiar a unei participări la guvernare. Din momentul în

care însă acest partid suferă sciziuni, el nu mai reprezintă altceva decât un partid

politic cehoslovac oarecare.

Pe de altă parte, politica britanică faţă de Cehoslovacia pare a fi influenţat la

rândul ei atitudinea Reich-ului. Ştiindu-se aici că politica cehoslovacă este considerată

cu un interes crescând la Londra, guvernul Reich-ului a preferat să-şi clarifice poziţia,

pentru a da încă o dată opiniei britanice cel puţin iluzia bunei sale voinţe. Această

atitudine nu are oare vreo legătură şi cu aceea a Italiei faţă de Iugoslavia? Nu este ea

o atitudine concertată cu Roma pentru a se desăvârşi destrămarea Micii Înţelegeri?

Iată o serie de întrebări ce-şi aşteaptă răspunsul într-un viitor apropiat.

Negocierile pentru Pactul occidental

Răspunsul guvernului german la Memorandum-ul britanic din 19 noiembrie

1936 cu privire la negocierea unui Pact occidental, a fost remis ambasadorului Marii

Britanii în Berlin în ziua de 12 martie. Ca şi întreaga corespondenţă din ultimele luni

cu privire la această chestiune, nota germană nu a fost dată publicităţii. Dat într-un

moment în care nimeni nu-l mai aştepta, răspunsul german nu aduce însă nici o

contribuţie nouă în vederea elaborării unui nou pact locarnian.

Documentul este compus din zece pagini dactilografiate, majoritatea

conţinând, de altminteri, o recapitulare a punctului de vedere german şi a tratativelor

duse anterior. Trebuie menţionat că răspunsul italian, înmânat ambasadorului Marii

Britanii la Roma în aceeaşi zi, dacă nu este identic cu cel german, este asemănător în

liniile sale generale, completându-se cu acesta.

Din cele ce au transpirat aici, se pare că răspunsul german se datorează în

mare parte stăruinţelor depuse de domnul von Ribbentrop pe lângă cancelarul Hitler.

Domnia sa ar fi arătat că opinia publică britanică aşteaptă un gest de colaborare din

partea Reich-ului, după campania de revendicare a coloniilor şi introducerea planului

de patru ani, prea mirositor a praf de puşcă. 

Cuprinsul notei germane ar fi următorul:

Guvernul german se arată dispus a reveni la vechiul Pact din Locarno (pactul

renan propriu zis, iar nu întregul complex locarnian, adaptându-l însă situaţiei

prezente). Fără a ţine seamă de dispoziţiunea zonei demilitarizate, a cărei rol în

aplicarea pactului din 1925 era decisiv, guvernul german mai menţionează trei

elemente ce urmează să fie luate în considerare cu ocazia elaborării noului pact de

securitate occidentală: situaţia Belgiei, sistemul de alianţe al Franţei şi determinarea

agresorului. În asemenea condiţii, din Pactul de la Locarno rămân aceiaşi numai

semnatarii, şi încă unul din ei, Belgia, are o situaţie complet schimbată.

În privinţa Belgiei, guvernul german se arată dispus a garanta integritatea ei

teritorială, în schimbul declaraţiei tuturor semnatarilor acordului, că asumă la rândul

lor aceaşi obligaţie.

Nota germană nu mai cuprinde declaraţia de incompatibilitate absolută între

alianţa franco-cehoslovacă şi încheierea unui nou acord occidental. Această chestiune
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urmează a fi discutată, Franţa fiind aceea care trebuie să facă propuneri concrete. Un

eventual eşec al negocierilor ar putea astfel fi imputat Franţei.

Determinarea agresorului pare a constitui însă cea mai importantă dificultate

în calea negocierilor. Nota germană se ridică împotriva automatismului în caz de

agresiune flagrantă, astfel cum era stipulat în pactul renan. Acestui automatism îi

substituie propunerea ca Anglia şi Italia să determine împreună agresorul. Nota

germană nu mai face distincţia pentru celelalte cazuri de agresiune, în ipoteza cărora

vechiul pact renan lăsa decizia Consiliului Societăţii Naţiunilor. De altfel, nota

germană nu admite nici o legătură juridică între Societatea Naţiunilor şi noul pact.

În ceea ce priveşte dorinţa Marii Britanii de a fi la rândul ei garantată de

Franţa şi Germania, guvernul german o respinge, declarând că nu poate asuma

răspunderi mai mari decât acelea prevăzute în pactul din 1925.

Dacă în privinţa neutralităţii Belgiei, nota germană lasă deschisă poarta în

vederea negocierilor, determinarea agresorului şi punerea în concordanţă a alianţelor

Franţei că stipulaţiile unui nou pact dovedesc că guvernul german nu şi-a modificat

atitudinea şi că nota din 12 martie nu poate constitui un răspuns.

În faza actuală a relaţiilor anglo-germane, pusă sub semnul aşteptării, nota

germană nu are altă semnificaţie decât aceea a unui gest de satisfacţie morală la adresa

guvernului britanic.

Declaraţiile domnului Hitler cu privire la Elveţia

Declaraţiile făcute de cancelarul Hitler domnului Schulthess, cu privire la

respectul integrităţii teritoriului şi a neutralităţii Confederaţiei Elveţiene, sunt

considerate aici ca reprezentând atitudinea definitivă a guvernului Reich-ului. Domnul

Hitler a preferat să vorbească personal, şi nu prin reprezentanţii diplomatici ai ambelor

ţări, unei înalte personalităţi, fost preşedinte al Confederaţiei şi timp de 25 ani

consilier federal, domnul Schulthess, dar care în definitiv nu era decât o persoană

particulară în acel moment. Şi de această dată, domnul Hitler a dovedit, ca şi în cazul

domnului Brătianu sau al conversaţiilor cu Cehoslovacia, că preferă să negocieze prin

persoane interpuse, ţinând în ignoranţă diplomaţia oficială a Reich-ului despre

intenţiile sale.

Este interesant că, cu prilejul conversaţiilor avute, cancelarul a declarat

domnului Schulthess că el ar fi încheiat de multă vreme orice fel de pact de garanţie

şi cu Cehoslovacia, dacă aceasta nu s-ar fi legat cu Sovietele.

Vizita regelui Danemarcei la Berlin

Presa a anunţat că, cu prilejul călătoriei regelui Danemarcei la Berlin,

cancelarul Hitler ar fi dat garanţii formale că recunoaşte graniţele Danemarcei. Câteva

zile după aceea, presa internaţională a dezminţit această ştire.

Din informaţii deosebit de serioase, deduc că lucrurile s-au petrecut în

realitate cam în modul următor: ca de obicei, regele Danemarcei, trecând prin Berlin,

deşi călătoria sa avea un caracter privat, a crezut de cuviinţă să facă o vizită domnului

Hitler. Acesta nu s-a mulţumit numai cu o banală conversaţie de ordin general ci,

examinând relaţiile dintre ţara sa şi regatul de la nord, a asigurat pe rege că nu nutreşte

nici un fel de intenţii agresive împotriva ţării sale şi că este bine înţeles că acele 
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oferte generale pe care domnia sa, în diferite discursuri pronunţate în împrejurări

solemne în faţa Reichstag-ului, le-a adresat vecinilor săi, se adresau şi Danemarcei.

Aşa fiind, aceasta poate să fie pe deplin liniştită şi să nu se lase impresionată de

„intrigile” evreilor şi bolşevicilor. După câte mi se spun, la aceasta s-au mărginit

asigurările domnului Hitler.

Relaţiile cu Polonia

Relaţiile cu Polonia, care până anul trecut erau atât de cordiale, iar în presă

nu se mai ivise nici o linie împotriva Poloniei, în ultima vreme, cu toată insistenţa

cercurilor oficiale, de a da impresia că nimic nu s-a schimbat în relaţiile dintre ambele

ţări, ceva s-a schimbat totuşi şi nu o dată s-au înregistrat, în presa dirijată a Reich-ului

şi în special în oficiosul „Völkischer Beobachter”, serioase atacuri împotriva

guvernului polonez, atât pe tema persecuţiilor elementului german din Polonia, cât şi

pe chestiunea Danzig-ului.

(ss) N.P. Comnen

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică;

7.04.1937; vazut; 9.04.1937; Secţia Occidentală.

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 63 (Relaţii cu Finlanda, Grecia, Iran, Irlanda,
Japonia, Iugoslavia, 1929 – 1944), f. 61 – 71
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 917, din 3 aprilie 1937, ora 14.19

Înreg. la nr. 19 576, din 4 aprilie 1937

Budapesta

Întors de la Praga, colegul meu cehoslovac mi-a spus că guvernul din Berlin

face avansuri Cehoslovaciei, în vederea apropierii politice. Germania ar garanta

integritatea teritorială a Cehoslovaciei şi ar admite dăinuirea actualului pact cu URSS,

cu condiţia să nu fie adâncit. În schimb, ar cere lărgirea drepturilor minorităţii

germane şi o strânsă cooperarare economică. Se pare că Schacht ar fi partizanul cel

mai hotărât al unei atari înţelegeri. 

Ministrul Cehoslovaciei adaugă că, chiar dacă guvernul din Praga ar accepta

un asemenea acord, chestiunea nu s-ar rezolva prin surpriză, ca pactul italo-iugoslav,

ci ar fi supusă unui examen aprofundat al Micii Înţelegeri.

Bossy

[Note marginale:]

M.S.R.; Pr. Cons.; Berlin pt. (...) pers.; (...) Cehoslovaciei (...) Dir. Pol.; (...) 4.1937.

AMAE, Fond 71 Ungaria (1934 – 1937), vol. 8, f. 221
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, ALEXANDRU DUILIU

ZAMFIRESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 2 198, din 3 aprilie 1937, ora 19.45

Înreg. la nr. 19 573, din 4 aprilie 1937

Varşovia

Cercurile politice şi diplomatice acordă o importanţă covârşitoare pactului

italo-iugoslav, considerând că inaugurează o eră nouă în relaţiile politice dintre ţările

Europei Centrale. Oficialitatea şi opinia publică se bucură unanim de semnarea acestui

tratat iar presa guvernamentală, fără a ataca Mica Înţelegere ca atare, proslăveşte

totuşi, cu prilejul Conferinţei de la Belgrad, pactul italo-iugoslav în aşa fel încât,

implicit, vesteşte pentru un viitor apropiat destrămarea Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii

Balcanice. Deşi tonul presei şi ţinuta generală sunt foarte amicale faţă de România şi

discrete faţă de Franţa, totuşi am impresia unei abia stăpânite bucurii pentru

„neizbutirea pactului de asistenţă mutuală preconizat de Franţa şi propus de

Cehoslovacia la Conferinţa de la Belgrad”.

Anumite cercuri prevăd cu satisfacţie şi o iminentă înţelegere între Iugoslavia

şi Ungaria. Oricum, cuvântul de ordine este „optimism”, iar apropierea Iugoslaviei de

ideologia polonă, exploatată ca o victorie.

Zamfirescu

AMAE, Fond 71 Ungaria (1937 – 1938), vol. 86, f. 92
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 082, din 3 aprilie 1937, ora 23.00

Înreg. la nr. 19 575, din 4 aprilie 1937

Moscova

Am văzut azi pe domnul Litvinov.

S-a interesat despre starea de lucruri de la noi, redeschiderea universităţilor etc.

Consideră foarte utilă vizita domnului prim-ministru la Praga. Mi-a spus, râzând, că de

acum se va vorbi româneşte la Varşovia şi poloneza la Bucureşti, făcând aluzie la acordul

cultural recent încheiat. I-am răspuns, pe acelaşi ton, că limba română se învaţă uşor şi,

prin urmare, ar trebui să se bucure. Mi-a confirmat că Ostrovski nu va fi schimbat din

post. A observat că acordul italo-iugoslav a stârnit la Bucureşti reacţii mai atenuate decât

acordul iugoslavo-bulgar. Am replicat că este firesc; cu Italia nu suntem vecini şi nu avem

nimic de împărţit, iar resentimentul italian contra noastră îl datorăm fidelităţii noastre faţă

de Iugoslavia. Privitor la zvonurile despre un apropiat acord între Iugoslavia şi Ungaria,

spre care împinge atât de mult Italia, am observat că nu ştiu nimic pozitiv asupra intenţiilor

părţilor, dar că personal am convingerea fermă că noi, independent chiar de cehoslovaci,
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vom opune un veto categoric oricărui acord de acest fel, dacă ar fi numai bilateral şi nu

ar îngloba întreaga Mică Înţelegere. Iar faţă de un acord de acest ultim gen, oricât ar fi de

dorit, am arătat oarecare scepticism, considerând că spiritul public magiar nu-mi pare încă

destul de evoluat pentru a accepta renunţarea la revendicările teritoriale. În legătură cu

aceasta, domnul Litvinov mi-a spus că ministrul Ungariei a venit să-l vadă acum două zile,

înainte de a pleca în concediu, cerându-i avizul asupra proiectelor în aer cu privire la

organizarea Europei Centrale. Domnul Litvinov i-ar fi răspuns că domnia sa nu poate

vedea decât cu ochi răi o înfeudare a Ungariei cu Germania, cu ochi mai puţin răi o

înfeudare la Italia şi cu ochi buni o apropiere de statele Micii Înţelegeri, însă în bloc, dar

că pentru aceasta se îndoieşte că Ungaria este destul de coaptă pentru a renunţa la

revendicările teritoriale. Ministrul Ungariei i-ar fi răspuns că ar fi necesar oarecari

sacrificii, din partea Micii Înţelegeri, desigur, fără a preciza însă de ce natură.

În ceea ce priveşte intervenţia italiană în Spania, mi-a spus că, după

informaţiile sale, italienii nu au mai trimis în timpul din urmă trupe adevărate, doar

avioane cu personalul necesar. Intervenţia germană este adevărat că stagnează, aceasta

nu va îmbunătăţi însă, după domnia sa, raporturile germano-sovietice. O asemenea

chestiune ... (lipsă în text). Domnul Litvinov nu poate fi decât foarte interesat despre

cele ce vor fi discutate la Belgrad. Acolo domnia sa nu are agent. Va avea, desigur,

versiunea cehoslovacă. Poate n-ar fi rău să-i comunicăm şi versiunea românească.

Ciuntu

AMAE, Fond 71 URSS (1936 – iulie 1939), vol. 8 (Telegrame), f. 17 – 19
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, ALEXANDRU DUILIU

ZAMFIRESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 2 261, din 5 aprilie 1937, ora 11.30

Înreg. la nr. 19 741, din 5 aprilie 1937

Varşovia

Confidenţial

Deşi presa oficioasă polonă de azi proslăveşte iarăşi succesul reputat de

influenţa italiană în dauna celei franceze din bazinul dunărean şi dă în vileag o satisfacţie

de natură a indispune vremelnic cercurile franceze, totuşi aflu, din izvor sigur, că

cercurile oficiale se referă la ceea ce, în acordul italo-iugoslav, ar putea întări frontul

anti-sovietic. În realitate, cercurile poloneze, deşi nu o mărturisesc, ar fi în clipa de faţă

preocupate de ameninţarea unei apropieri germano-ruse, oricât ar fi de paradoxală. De

o parte, împăcarea Hitler-Ludendorff şi excomunicarea papală colectivă împotriva

regimului hitlerist şi comunist, iar pe de altă parte atitudinea conciliantă a Germaniei faţă

de teza sovietică la Comitetul de neintervenţie şi nevoia imediată de materii prime,

dovedită iarăşi în mod imperios de recentul târg de la Lipsca, unde toată lumea a făcut

comenzi uriaşe ce s-au dovedit imposibil de executat, sunt tot atâtea elemente de

apropiere între Berlin şi Moscova, considerată aici cu îngrijorare.
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Pentru aceste motive, s-ar părea că proslăvirea acţiunii italiene de la Belgrad nu

comportă cât de puţin din partea politicii poloneze o apropiere de Berlin, din contră, totul

ar vesti în curând o strângere a relaţiilor franco-polone. Nu m-aş mira să asistăm chiar

la o schimbare la faţă a Poloniei, favorabilă Micii Înţelegeri. Oamenii cuminţi opinează

de altfel şi aici că axa Roma–Berlin nu joacă în cazul Iugoslaviei şi că însăşi acea axă în

sine este actualmente foarte slăbită. Nu se cunoaşte încă la Varşovia detaliul convorbirilor

Delbos-Beck, dar deoarece însuşi ministrul Afacerilor Străine al Poloniei a sacrificat

încă de două luni bunei vecinătăţi cu Germania drepturile polonezilor în oraşul liber,

pare logic ca Franţa să nu considere drept casus foederis o eventuală anexare germană.

În schimb, sunt indicii, în ciuda zvonurilor unei foarte posibile călătorii la Roma a

domnului Beck, că domnia sa ar fi intrat în mod hotărât în sfera britanică, ceea ce

subînţelege şi o apropiere franco-polonă, favorizată de altfel chiar de mareşal.

Zamfirescu

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Consil.; Dir. Politică; 5.04.1937; văzut; 7.IV.1937;

Descifrat de Burillianu-Popescul.

AMAE, Fond 71 Polonia (septembrie 1936 – mai 1944), vol. 6, f. 102 – 103
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3 766, din 5 aprilie 1937, ora 16.45

Înreg. la nr. 20 024, din 6 aprilie 1937

Berlin

În cercurile politice germane se reţin două puncte esenţiale, din rezultatele

conferinţei de la Belgrad:

1) Refuzul Iugoslaviei, urmat şi de România, de a adera la propunerea

franceză de a extinde obligaţiile Micii Înţelegeri.

2) Angajamentul luat de cele trei state, şi în special de Iugoslavia, de a se

abţine de la noi negocieri bilaterale cu Ungaria.

„Frankfurter Zeitung”, care se ştie că este direct inspirat de Auswärtiges Amt,

comentând acest ultim punct, reaminteşte, nu fără ironie, că acest angajament

figurează şi în pactul Înţelegerii Balcanice, ceea ce nu a împiedicat însă Iugoslavia să

discute şi să încheie un pact bilateral cu Bulgaria.

Comnen

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Cons.; Dir. Politică; 6.4.1937; văzut; 5.IV.1937;

Descifrat de Bareianu-Cristescu.

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 16 (Conferinţa Consiliului Permanent al Micii
Înţelegeri, Belgrad 1 – 2 aprilie 1937, 1937), f. 246
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MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA LONDRA

T.c. nr. 19 209, din 6 aprilie 1937

Bucureşti

Referitor la telegrama dumneavoastră nr. 1 387, din 2 martie a.c.

1

Rog binevoiţi a comunica guvernului britanic dorinţa guvernului român de a

se atribui României un loc de judecător în tribunalele mixte şi rugămintea de a

interveni pe lângă guvernul egiptean în acest sens, precum şi de a prezenta şi susţine

cererea României la Conferinţa de la Montreux.

Menţionez că într-o recentă convorbire cu domnul Filip Lahovary, fostul

nostru ministru în Egipt, ministrul Afacerilor Străine al Egiptului şi-a reamintit, după

cum mă informează însărcinatul nostru cu Afaceri din Cairo, de promisiunea pe care

i-o făcuse, de a se acorda României un loc de judecător în zisele tribunale.

Cererea noastră se întemeiază pe importanţa locului (al VI-lea) pe care

România îl ocupă în Egipt din punctul de vedere al relaţiilor comerciale şi al

numărului supuşilor.

Totodată, atribuirea acestui loc României ar fi, pe de o parte, o satisfacţie ce

ni s-ar da după refuzul guvernului egiptean de a ne invita la Conferinţa de la Montreux

iar, pe de altă parte, ar fi o confirmare a asigurărilor pe care le-am primit, că nimic

altceva decât o chestiune principială, absenţa unui tratat de capitulare, a motivat

neinvitarea noastră la Montreux şi că guvernul egiptean înţelege ca supuşii români să

beneficieze sub viitorul regim tranzitoriu de aceleaşi drepturi ca şi supuşii ţărilor

participante la Conferinţă.

Paraschivescu

AMAE, Fond 71 Anglia (Telegrame din Londra, 1935 – 1937), vol. 9, f. 262 – 263
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T.c. nr. 1 139, din 6 aprilie 1937, ora 22.17

Înreg. la nr. 20 341, din 7 aprilie 1937

Moscova

Strict confidenţial

Ambasadorul Franţei a venit să mă vadă. Peste două zile pleacă la Paris,

pentru a se orienta şi mai ales spre a insista ca nu cumva Franţa să se despartă de

URSS, ceea ce ar avea drept rezultat că Sovietele, lăsate în faţa Germaniei, să se dea

cu aceasta. Din toate vremurile am împărtăşit aceeaşi convingere, iar conflictul
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ideologic actual nu mi s-a părut niciodată o piedică pentru o apropiere germano-

sovietică.

Ambasadorul Franţei a mai venit şi cu alt scop. Acum două zile, dejunând cu

Ostrovski, cu care este legat încă de la Paris, acesta i-a făcut confidenţe în legătură

cu propunerea domnului prim-ministru (A căutat să afle dacă Franţa a avut vreo

iniţiativă în această propunere. Domnul Coulondre i-a răspuns că nu are nici o

informaţie). Ori ambasadorul Franţei, văzând ieri la plecare pe domnul Litvinov şi

spunându-i la un moment dat „îmi pare că cu România relaţiile dumneavoastră se

strâng”, şi-a atras o replică sarcastică „aşa crezi dumneata; am informaţii sigure că

România a propus la Roma un pact după modelul Pactului italo-iugoslav”, fără ca să

i se vorbească cel mai mic cuvânt de propunerea domnului prim-ministru. Ceea ce

însemnă că, pentru domnul Litvinov cel puţin, ar fi incompatibilitate între un pact cu

Italia şi propunerea în chestiune.

Ambasadorul Franţei mi-a mai afirmat că în locul lui Potiomkin va trece la

Paris domnul Suritz, actualmente la Berlin.

Ciuntu

AMAE, Fond 71 Italia (1937 – mai 1938), vol. 64, f. 53 – 54
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA LONDRA

T.c. nr. 22 739, din 7 aprilie 1937

[Bucureşti]

Ministrul Angliei a comunicat azi directorului Afacerilor Politice că a primit

o telegramă de la Londra prin care i se arată că domnul Rüştü Aras a informat

guvernul britanic despre o propunere pe care i-aş fi făcut-o cu prilejul vizitei mele la

Ankara, în vederea încheierii unui pact al Mării Negre. Domnul Rüştü Aras ar fi cerut

asentimentul guvernului britanic în privinţa încheierii zisului pact care, după părerea

domniei sale, ar avea un caracter inofensiv, fiind vorba de un pact de neagresiune şi

nu de asistenţă mutuală.

Vă rog să arătaţi la Foreign Office că trebuie să fie vorba de o neînţelegere

când se vorbeşte de o propunere pe care eu aş fi făcut-o. Într-adevăr, la Ankara m-am

mărginit a vorbi domnului Rüştü Aras despre proiectul de pact al Mării Negre despre

care fusese vorba în 1933. I-am arătat că din dosarele Ministerului nostru al Afacerilor

Străine ar rezulta că opunerea Bulgariei a împiedicat atunci încheierea pactului.

Domnul Rüştü Aras mi-a răspuns că nu a fost Bulgaria cea care s-a opus, căci Bulgaria

era şi mai este dispusă şi azi să iscălească un asemenea pact, dar că atunci s-a opus

el, în numele Turciei. Azi însă, domnul Rüştü Aras nu ar mai vedea nici un

inconvenient de a se încheia acel pact. Domnul Rüştü Aras a adăugat că chestiunea

ar putea prezenta acum oarecare interes şi că vrea să se informeze care sunt vederile

guvernului sovietic.
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La aceasta s-au mărginit discuţiile noastre, şi nu a fost vorba nici de o

propunere a mea, nici de începerea unor negocieri.

Victor Antonescu

Cifrat 7 aprilie 1937; Cristescu-Câmpeanu.

AMAE, Fond 71 Anglia (Telegrame din Londra, 1935 – 1937), vol. 9, f. 266
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 039, din 7 aprilie 1937, ora 13.00

Înreg. la nr. 20 429, din 7 aprilie 1937

Belgrad

Aseară, la dineul de la Legaţia cehoslovacă, am avut o convorbire cu domnul

Beneš, care m-a autorizat să comunic următoarele Excelenţei Voastre: Din

conversaţiile avute aici, impresia este bună şi alunecarea începută este oprită. Nu se

poate îndoi de asigurările primite şi mai ales de cuvântul de onoare dat în chestiunea

ungară (?). 

Lărgirea pactului Micii Înţelegeri nu este încă ajunsă la punctul dorit şi

aşteptat, dar trebuie persistat în direcţia aceasta.

Din pactul cu Italia trebuie reţinut faptul că, în cazul unei pătrunderi mai

accentuate a Germaniei spre Viena, apropierea italo-iugoslavă poate fi folositoare. În

general, Mica Înţelegere păstrează spiritul şi coeziunea sa. Domnul Beneš a luat

contact cu conducătorii opoziţiei, care au fost invitaţi la recepţia de la Palatul Regal

şi de la Legaţia cehoslovacă. Principele regent Paul a avut astfel ocazia să vorbească

cu unii fruntaşi ai opoziţiei, cu care nu mai avea contact; aceasta ar putea fi un început

de destindere cu factorul constituţional, dar nu şi cu domnul Stojadinović. Manifestele

împărţite de opoziţie ieri şi azi au făcut o proastă impresie şi au avut un efect contrar

celui scontat.

La parada militară care a avut loc ministrul Germaniei, cu personalul superior

al Legaţiei, s-a abţinut a lua parte, ceea ce nu a produs o bună impresie în cercurile

oficiale locale.

Azi voi vedea pe domnul Krofta, înaintea plecării sale din Belgrad.

Raport detaliat urmează prin poştă.

Cădere

[Note marginale:]

M.S.R.; Pr. Cons.; Dir. Pol., 7.04.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 293 – 294
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 477, din 7 aprilie 1937, ora 20.45

Înreg. la nr. 20 507, din 8 aprilie 1937

Roma

Confidenţial!

Dintr-o conversaţie cu ambasadorul Germaniei, am onoarea a comunica

Excelenţei Voastre unele informaţii care mi se par de reţinut:

I. Relativ la Cehoslovacia. Un acord bilateral între Reich şi Cehoslovacia,

precum cel încheiat între Italia şi Iugoslavia, este imposibil, din cauza minorităţilor

germane şi din cauza pactului cu Sovietele;

II. Relativ la Austria. În chestiunea Habsburgilor, von Hassell a declarat

totdeauna la Roma că Reich-ul consideră restauraţia ca o chestiune extrem de serioasă,

care ar avea consecinţe imprevizibile. Dar, în ultimele luni, Berlinul nu a întreprins nici

o acţiune care să explice brusca schimbare de atitudine a Italiei în problema Habsburgilor.

De aceea, ambasadorul crede că modificarea politicii italiene trebuie explicată prin

necesitatea de a înlătura un obstacol esenţial din calea acordului italo-iugoslav.

În ceea ce priveşte caracterul german al Austriei şi necesitatea pentru ea de a

face o politică paralelă, după cum v-am informat încă din ianuarie 1935, Mussolini a

considerat problema în aceşti termeni. De aceea a convenit la acordul austro-german

din 11 iulie 1936. Sunt unele simptome, că din punct de vedere politic Austria prezintă

azi mai puţin interes pentru Roma. Totuşi Italia desfăşoară o vie activitate economică

în Austria. Schuller a sosit luni din nou la Roma, pentru tratative economice, şi, după

von Hassell, Italia intenţionează să facă Austriei avantaje încă mai mari ca în trecut.

O informaţie dintr-o altă sursă arată că politica italiană faţă de Austria intră în faza

resemnării progresive la inevitabil. Vorbind cu un prieten al meu străin, contele Ciano 

i-a spus: problema Austriei este complexă şi delicată. Vechea generaţie dispare. Cea nouă

este naţional-socialistă. Am impresia ca nu e mare lucru de făcut. Şi a încheiat pitoresc:

Noi am hrănit găina, alţii o vor mânca. Germania se va putea întinde până la Usuly (?),

dar acesta nu este un fluviu, ca Rinul. Timp de opt luni pe an este zăpadă şi patru luni

este stâncă. Evident o asemenea politică nu depăşeşte pentru moment cadrul constatărilor

principiale. Dar dacă în trecut asemenea lucruri au putut fi gândite, astăzi spuse.

III. Acordul italo-iugoslav a fost primit cu satisfacţie la Berlin. Dar ce

interesează mai mult la el este insuccesul politicii franceze, care nu izbuteşte a

organiza pe Dunăre asistenţă mutuală contra Germaniei.

IV. În fine, în ceea ce priveşte războiul din Spania, ambasadorul Germaniei

crede că o soluţie integrală, în sensul unui regim de autoritate, va fi greu de impus.

Nici italienii nu au încă vederile clare în privinţa acestei chestiuni. Cât priveşte Reich-ul,

scopurile politicii lui în Spania sunt: înfrângerea bolşevismului şi posibilitatea de 

a-şi procura minerale spaniole.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Italia (1937), vol. 17, f. 108 – 110
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 047, din 7 aprilie 1937, ora 21.40

Înreg. la nr. 20 501, din 8 aprilie 1937

Belgrad

Copie

În conversaţia de astăzi, domnul Krofta mi-a confirmat şi accentuat cele spuse

aseară de domnul Beneš. Impresia domniei sale este că, în urma discuţiilor avute,

Mica Înţelegere iese întărită şi că metoda întrebuinţată până acum de domnul

Stojadinović poate fi considerată definitiv părăsită. Vizita principelui Paul la Praga ar

urma a se produce numai la toamnă, sau poate la primăvară, anul viitor. Domnia sa

constată că, din motive de politică internă, manifestaţiile ce trebuiau să aibă loc pentru

preşedintele Beneš au fost cât se poate de reduse; conducătorii opoziţiei nu au

autoritatea şi prestigiul necesar, ceea ce întăreşte indirect poziţia guvernului

Stojadinović. Domnia sa menţine impresiile ultime comunicate Excelenţei Voastre

relativ la Pactul italo-iugoslav, care oferă prin clauza consultativă avantajul eventual

de a apropia Italia de ţările care se opun penetraţiei germane.

În general, pleacă mulţumit de convorbirile avute, ca şi de recepţiile organizate

în onoarea preşedintelui Beneš.

Cădere

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 96 – 97
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 046/K, din 8 aprilie 1937

Înreg. la nr. 21 705, din 13 aprilie 1937

Anexe: 1

Belgrad

Un manifest al opoziţiei sârbeşti, împotriva politicii externe a domnului

Stojadinović

Chiar în a doua zi a Conferinţei Consiliului Micii Înţelegeri, adică în ziua de

2 aprilie, şefii opoziţiei unite sârbeşti au dat publicităţii o declaraţie de protest, pe

care am onoarea a o trimite alăturat în traducere franceză, împotriva politicii externe

a guvernului domnului Stojadinović. Această declaraţie este semnată de domnul Aca

Stanojević, şeful vechiului partid radical, de domnul Liuba Davidović, şeful partidului

democrat sârbesc şi de domnul Jovanović, şeful partidului ţărănesc sârbesc. Cei doi

dintâi fiind foarte bătrâni, este aproape sigur că nu vor mai putea juca vreun rol în
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viaţa politică iugoslavă, nu este mai puţin adevărat însă că manifestaţia lor actuală va

avea un oarecare răsunet aici, acţiunea lor coincizând cu aceea a opoziţiei unite

iugoslave.

Declaraţia începe prin a acuza pe domnul Stojadinović că a abandonat

principiile tradiţionale ale politicii externe iugoslave, adică alianţa cu Franţa, cu ţările

Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii Balcanice şi prietenia cu Anglia.

Domnul Stojadinović, zice declaraţia, a aderat la axa Roma–Berlin, ceea ce

l-a făcut să încheie pacte şi acorduri bilaterale în afara cadrului Societăţii Naţiunilor,

şi în afara politicii Franţei şi Marii Britanii. Această politică duce la slăbirea Micii

Înţelegeri. Semnatarii declaraţiei se bucură de apropierea cu Bulgaria, însă constată

că pactul semnat cu această ţară nu conţine nimic care să garanteze respectul

angajamentelor luate de Iugoslavia ca membră a Înţelegerii Balcanice.

Vorbind de pactul cu Italia, se critică faptul că Iugoslavia, în schimbul conce -

siunilor făcute, n-a obţinut decât vagi promisiuni, Italia întărind însă consi derabil

poziţiile sale faţă de Franţa şi Anglia.

Subliniază, de asemenea, că nu s-a făcut nici o menţiune, nici în acordul

bulgaro-iugoslav, nici în cel italo-iugoslav, de Societatea Naţiunilor, ceea ce probează

că guvernul Stojadinović schimbă politica externă iugoslavă de până azi.

De notat este faptul că semnatarii declaraţiei au voit s-o remită Înaltei

Regenţe, care a refuzat însa să o primească.

(ss) Victor Cădere

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; 13.4.1937;

văzut; 15.IV.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 89 – 90
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, ALEXANDRU DUILIU

ZAMFIRESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 2 315, din 8 aprilie 1937, ora 12.10

Înreg. la nr. 20 887, din 9 aprilie 1937

Varşovia

Am avut ieri o lungă întrevedere cu ambasadorul Angliei, în decursul căreia

mi-a spus că, în ciuda simptomelor, domnia sa nu crede într-o apropiere germano-

rusă. Ambasadorul mi-a vorbit apoi cu toată încrederea despre rezultatele întâlnirii de

la Belgrad, manifestând simpatia pe care Marea Britanie o poartă României şi

dezvoltării rolului ei ca factor decisiv în Mica Înţelegere.

Contele Szembek, care m-a primit azi în audienţă, este de părere că zvonurile

referitoare la apropierea germano-rusă sunt lansate de cercurile interesate şi provin în

special din Paris. Domnia sa a adus apoi vorba despre Marea Britanie în relaţiile ei

cu Rusia şi rolul de păzitoare la graniţa apuseană pe care Polonia şi România ar fi
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chemate a-l juca în eşichierul politicii britanice faţă de Soviete, permiţând astfel

Angliei să concentreze atenţia şi forţele ei în Mediterană şi Oceanul Pacific.

Subsecretarul de Stat mi-a spus apoi că domnul Beck întârzie încă câteva zile în

Franţa, pentru a trata cu domnul Delbos despre viitorul acord locarnian. Szembek, ca

şi alte personalităţi, atribuie o importanţă deosebită opiniei defavorabile ce ar avea

regele Belgiei despre situaţia internă din Franţa şi crede că va avea repercusiuni asupra

politicii apusene.

Tot azi, directorul politic mi-a vorbit cu necaz despre pretinsa apropiere

româno-sovietică, afirmând că ambasadorul Poloniei la Moscova, actualmente aici,

i-ar fi dovedit că generalul Voroşilov nu este decât o unealtă în mâna lui Stalin, iar

nicidecum inspiratorul dictatorului, şi că deci, eventualele simpatii germane ale

şefului Armatei Roşii, nu pot influenţa situaţia.

Cu toate acestea, „Kurjer Polski”, organul marii industrii, publică un articol

de fond foarte preocupat de posibilitatea înţelegerii Berlin-Moscova, ce nu a spulberat

decât parţial comunicatul oficiosului german.

Zamfirescu

AMAE, Fond 71 Polonia (septembrie 1936 – mai 1944), vol. 6, f. 104 – 105
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI DE LA LONDRA, PARIS, ROMA,

BERLIN, MOSCOVA ŞI VARŞOVIA

T. nr. 20 637, din 9 aprilie 1937

[Bucureşti]

Vă comunic, spre ştiinţa domniei voastre, următoarele informaţii cu privire la

întrunirea Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri, de la Belgrad:

Chestiunile mai importante pe care le-am discutat au fost următoarele:

1) Pactul italo-iugoslav. Domnul Stojadinović ne-a arătat că Iugoslavia n-a

avut niciodată un prilej mai favorabil de a obţine maximul de concesii din partea

Italiei. Într-adevăr, poziţia externă a Italiei este slăbită azi, prin faptul că se află în

termeni răi cu Anglia şi cu Franţa, că a pierdut teren în Austria în folosul Germaniei,

că trupele italiene au fost înfrânte în Spania şi că are dificultăţi în Abisinia.

La criticile pe care domnul Krofta şi cu mine i-am adus, că s-a mărginit a ne

face comunicări prealabile de principiu, în loc de a ne spune textul „in extenso” al

convenţiei, astfel cum prevede Pactul Micii Înţelegeri, domnul Stojadinović a

mărturisit că critica este întemeiată, dar ne-a arătat că a trebuit să se grăbească, pentru

a nu lăsa să treacă momentul favorabil. De altfel, contele Ciano a venit la Belgrad cu

o schiţă sumară, iar Convenţia n-a fost redactată decât în cursul vizitei.

Domnul Stojadinović a convenit să se introducă, în procesul verbal al

întrunirii, un pasaj în care recunoaşte că procedura pe care a aplicat-o nu corespunde

în mod strict cu prevederile Pactului nostru şi că e vorba numai de o excepţie

necesitată de circumstanţe urgente. Procesul verbal menţionează apoi că cei trei
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miniştri au fost de acord pentru a declara în mod formal că această excepţie nu

schimbă întru nimic hotărârea celor trei state de a menţine în mod strict dispoziţiile

Pactului Micii Înţelegeri.

2) Proiectul de pact de asistenţă mutuală între Franţa şi Mica Înţelegere.

Procesul verbal arată că trebuie constatat, pe de o parte, că Iugoslavia a avut

oarecari dificultăţi de ordin psihologic care au împiedicat-o de a primi îndată acea

ofertă, dar că pe de altă parte se poate observa că încheierea pactului bulgaro-iugoslav

şi a acordurilor italo-iugoslave au făcut să dispară o parte din acele dificultăţi şi că se

poate spera că încheierea eventuală, într-un viitor apropiat, în alte regiuni, a unor

acorduri similare interesând celelalte două ţări ale Micii Înţelegeri, va facilita luarea

unei hotărâri.

Adaug că această parte a procesului verbal e redactată pe baza ante-proiectului

adus de la Praga de domnul Krofta şi că nici în convorbirile noastre domnia sa n-a

insistat în vederea luării în consideraţie imediată a proiectului francez.

3) Relaţiile germano-cehoslovace.

Procesul verbal arată că Consiliul a constatat cu satisfacţie că în ultimele

timpuri s-a creat între Germania şi Cehoslovacia, mai ales în urma încheieri unor

acorduri economice, o atmosferă care autoriză speranţa că se va putea ajunge în

curând la o înţelegere definitiva între cele două state, în privinţa relaţiilor lor de bună

vecinătate. Adaug că domnul Krofta speră să poată încheia cu Germania un pact de

neagresiune.

4) Înarmările Ungariei.

Am hotărât că, în cazul când Ungaria s-ar arăta dispusă să realizeze pe cale

de înţelegere principiul egalităţi de drepturi în materie de înarmări, Statele Micii

Înţelegeri vor cere:

a) ca Ungaria să semneze cu ele un pact de neagresiune în patru sau trei pacte

bilaterale de neagresiune negociate de comun acord, conţinând definiţia agresorului

conform Convenţiei de la Londra din 1933.

b) să se abroge dispoziţiile tratatului de la Trianon privitor la ridicarea de

fortificaţii la sud de Bratislava şi să se suprime Tribunalele arbitrale mixte.

5) Chestiunea etiopiană. 

Punctul 5 nu se transmite la Moscova. 

Consiliul a hotărât ca cele trei guverne să intervină pe lângă celelalte guverne

interesate, precum şi cu prilejul unei eventuale discuţii la Societatea Naţiunilor, în

sensul ca să dispară cât mai curând divergenţa între situaţia de fapt şi situaţia de drept,

recunoscându-se în drept imperiul etiopian întemeiat de Italia.

(La Londra, Paris, Roma, Varşovia, Berlin şi Moscova)

Vă atrag atenţia asupra caracterului foarte confidenţial al informaţiilor de mai

sus, lăsând totuşi la discreţia dumneavoastră de a face uz de ele în convorbirile pe care

le veţi avea cu ministerul Afacerilor Străine al ţării pe lângă care sunteţi acreditat.

Victor Antonescu

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 2 (General, 1936 – 1943), f. 229 – 232
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200

MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU

T.c. nr. 20 341, din 9 aprilie 1937

[Bucureşti]

Drept răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 1 139

1

.

Vă rog să informaţi pe domnul Litvinov că este inexact că România ar fi

propus la Roma un pact după modelul pactului italo-iugoslav.

E drept că ministrul Italiei la Bucureşti mi-a manifestat bunele intenţii ale

guvernului său, dar nu mi-a arătat în ce mod s-ar putea traduce acele bune intenţii.

Astfel fiind, nu am tratat pentru moment nici un fel de pact cu Italia.

Veţi arăta domnului Litvinov că nu ar trebui să creadă orice zvon fantezist,

când are prilejul să ceară informaţii prin ministrul nostru acreditat pe lângă guvernul

sovietic.

Pe de altă parte, vă rog să căutaţi a afla ce înţeles a putut da domnul Ostrovski

convorbirii pe care a avut-o cu domnii Tătărescu şi Inculeţ, în ce sens o consideră ca

importantă şi care ar fi sugestiile care ar crede dânsul că ar rezulta din această

convorbire.

Adaug, spre ştiinţa dumneavoastră, că domnul preşedinte al Consiliului nu

crede a fi făcut o sugestie precisă.

Victor Antonescu

Cifrat 9 aprilie 1937; Barcianu.

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 84 (Relaţii cu România), f. 156

201

MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 731, din 9 aprilie 1937, ora 14.26

Înreg. la nr. 21 003, din 9 aprilie 1937

Londra

Răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 20 439

2

.

Am făcut domnului Vansittart comunicarea cerută. Domnia sa mi-a răspuns

că n-a fost informat despre o iniţiativă specială a României pentru încheierea unui pact

al Mării Negre. Ambasada engleză în Turcia a raportat numai că, în timpul vizitei

Excelenţei Voastre la Ankara, ar fi fost atinsă chestiunea în termeni cu totul generali.
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Foreign Office a răspuns ambasadorului numaidecât că, în situaţia actuală,

când atâtea pacte au fost rupte sau date uitării, Anglia nu prea vede interesul semnării

unor noi pacte, în afară numai dacă ele corespund unui scop foarte bine definit.

Grigorcea

[Note marginale:]

M.S.R.; Pr. Cons.; Dir. Pol.; 9.IV.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9 (Telegrame din Londra, 1935 – 1937)

202

MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU

T. nr. 21 273, din 10 aprilie 1937

[Bucureşti]

Ministrul Turciei a venit azi să-mi vorbească, din ordinul guvernului său, în

chestiunea Sangeacului Alexandreta.

Reamintindu-mi ultimul demers al guvernului turc pe lângă guvernul francez,

cu privire la această chestiune şi la aceea a securităţii regiunii de frontieră turco-

siriană, precum şi propunerea făcută de Franţa, în sensul trimiterii unui observator în

Sangeac, ministrul Turciei mi-a comunicat că răspunsul guvernului său a fost că o

asemenea soluţie nu ar putea fi adoptată decât în urma unei decizii prealabile a

Consiliului Societăţii Naţiunilor.

În consecinţă, guvernul turc a adresat guvernului francez o contra-propunere,

în sensul ca Franţa, înţelegând importanţa vitală ce prezintă pentru Turcia securitatea

în Sangeac şi la frontiera turco-siriană, să consimtă să se constituie o comisie mixtă

turco-franceză, având misiunea de a observa situaţia în Sangeac şi de a face anchete

la faţa locului, cu privire la orice chestiuni relative nu numai la securitatea

Sangeacului, dar şi celei a frontierei turco-siriene şi a teritoriilor turceşti de lângă

frontieră. Această comisie ar putea face, de asemenea, guvernelor turc şi francez,

orice propuneri ar socoti utile, şi şi-ar îndrepta anchetele sale nu numai în Sangeac,

dar şi în teritoriul sirian şi în districtele turceşti limitrofe cu Siria. Comisia mixtă ar

putea cuprinde şi doi membri numiţi, unul de către Anglia, celălalt de către Rusia, ţări

care se găsesc amândouă printre cele doritoare de a vedea menţinându-se bunele

relaţii între Turcia şi Franţa.

În sfârşit, ministrul Turciei mi-a transmis rugămintea guvernului său, ca

guvernul român să susţină, pe lângă guvernul francez, contra-propunerea Turciei.

Comunicându-vă cele ce preced, adaug, pentru informarea dumneavoastră

personală că, pe de altă parte, ministrul nostru la Ankara îmi semnalează că în

cercurile guvernului turc domneşte o destul de pronunţată iritare împotriva Franţei,

în urma ultimelor dificultăţi apărute în legătură cu chestiunea Sangeacului.
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Vă rog să binevoiţi a informa guvernul francez despre demersul făcut de

ministrul Turciei la Bucureşti, arătând însă că vă mărginiţi a transmite această

comunicare, fără a fi vorba ca guvernul român să adopte punctul de vedere al

guvernului turc, împotriva tezei guvernului francez.

Victor Antonescu

AMAE, Fond 71 Franţa (1936 – 1937), vol. 9, f. 360 – 362

203

MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 181, din 10 aprilie 1937, ora 12.50

Înreg. la nr. 21 255, din 10 aprilie 1937

Moscova

Răspuns la telegrama nr. 20 341

1

.

Voi cere să văd pe Litvinov, după care vă voi telegrafia.

Deocamdată vreau să răspund la ultima parte a telegramei Excelenţei Voastre.

M-am despărţit de domnul Ostrovski o oră înainte de a primi telegrama

susmenţionată. Fireşte, am fost rezervat, necunoscând exact intenţiile guvernului.

Nu-l voi mai vedea decât miercuri, la gară, la plecare spre Bucureşti, unde va sosi

vineri, 16 aprilie. Cred a rezuma fidel, deşi necesarmente schematic, ideile şi

impresiile sale izvorâte din sugestia domnului prim-ministru, după confruntarea cu ai

săi de aici.

1) La Bucureşti, sugestia i-a produs în primul rând surprindere şi îndoială,

până la punctul (dacă ar fi să-l credem) de a nu fi comunicat nimic guvernului său.

2) Tot la Bucureşti, luarea în serioasă considerare după vizita de confirmare

a domnului Inculeţ şi hotărârea de a raporta verbal la Moscova. 

3) Aici iarăşi îndoială, după cele petrecute la Belgrad, şi constatând, de altă

parte, totala mea neinformare în materie.

4) La întoarcerea sa la Bucureşti, atitudine expectativă, pentru a nu se expune

în caz când am fi abandonat ideea. Deci abţinerea de la orice iniţiativă, aşteptând să

redeschidem noi vorba. Atunci se va angaja eventual în discuţii, plecând de la punctele

stabilite vara trecută.

5) Excluderea ideii unui pact limitat la neagresiune, socotit ca un regres faţă

de situaţia actuală.

6) Nevoia şi utilitatea unui gest în cursul lunilor viitoare, pentru a marca faţă

de lume bunele noastre relaţii. De pildă, vizita Excelenţei Voastre la Moscova, fără

alt scop concret, ci în felul vizitei Holsti din februarie trecut. Ar avea însă scrupule

să o propună, de teama unui refuz din partea noastră.

7) Constatarea că, după încercările neizbutite în ultimele şase luni, spre o

lărgire a amiciţiilor noastre, crezând a servi astfel mai bine propria noastră securitate,
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nereîntoarce la singura politică practicabilă. Dar altă preţuire merită un gest făcut din

convingere spontană şi încredere, decât acelaşi gest făcut din dura necesitate de a nu

putea face altfel, după ce s-a încercat a se face altfel.

8) În ansamblu, un complex de sentimente contradictorii: speranţa de

înfăptuire, scepticism, neîncredere, teama de a se angaja într-o întreprindere îndoielnică

şi de a fi învinuit de naivitate.

În încheiere, adaug că Ostrovski mi-a manifestat credinţa că guvernul

Tătărescu rămâne la putere până cel puţin în ianuarie viitor, deci nu de aici vine

îndoiala.

Ciuntu

AMAE, Fond 71 URSS (1936 – iulie 1939), vol. 8 (Telegrame), f. 21 – 23

204

MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, CĂTRE

MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 725, din 11 aprilie 1937, ora 10.30

Înreg. la 12 aprilie 1937

Londra

Referindu-mă la telegrama dumneavoastră nr. 19 209 din 7 aprilie.

Foreign Office consideră probabilă sporirea numărului judecătorilor în

tribunalele mixte din Egipt, şi ar vedea în acest caz cu simpatie numirea unui judecător

român. El se arată dispus a susţine cererea noastră printr-un demers amical, cu

condiţia ca cererea să fie întâi adresată direct guvernului egiptean, azi extrem de gelos

de noua sa independenţă. Foreign Office propune următoarea procedură, menită a

menaja susceptibilitatea Egiptului: guvernul român va adresa lui Nahhas Pasha,

preşedintele Consiliului de Miniştri şi şeful delegaţiei egiptene la Conferinţă, o notă

formulând cererile noastre şi intervenite în mod direct la Montreux. Copia notei să fie

remisă de mine la Foreign Office, care va da delegaţilor săi la Conferinţă instrucţiuni

de a susţine pe lângă guvernul egiptean cererea noastră, de a se numi un judecător

român, pentru cazul în care numărul judecătorilor străini va fi într-adevăr sporit.

Grigorcea

[Note marginale:]

M.S.R., Pr. Cons., împreună cu 19209; Dir. Pol.; Dir. Adm.; 12.IV.1937; semnătură

indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9 (Telegrame din Londra, 1935 – 1937)
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205

MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 196, din 11 aprilie 1937, ora 21.29

Înreg. la nr. 21 396, din 12 aprilie 1937

Moscova

Am făcut, azi, domnului Litvinov, comunicarea din telegrama Excelenţei

Voastre, nr. 20 341

1

. Mi-a spus că informaţia o avea nu din zvonuri şi ziare, de care

niciodată nu se lasă condus, ci din izvor foarte sigur. Din acelaşi izvor i s-a mai

comunicat că umblăm după mijlocirea Italiei, pentru convorbiri cu Ungaria (idee ce

se găseşte exprimată în articolul din „Journal de Moscou”, deja semnalat). I-am

răspuns că comunicarea Excelenţei Voastre nu se referă la ultimul punct, pentru bunul

motiv că nu l-am semnalat la Bucureşti, dar că şi această informaţie trebuie

considerată tot atât de neadevărată. Cu toată dorinţa noastră de pace şi bună înţelegere

între popoare, de care suntem călăuziţi în toată politica noastră, nu avem de ce alerga

după Ungaria şi căuta mijlocitori între ea şi noi, cu atât mai mult că, faţă de Ungaria,

Mica Înţelegere este decisă a acţiona numai în bloc.

Domnul Litvinov s-a arătat foarte sensibil la comunicarea Excelenţei Voastre,

şi ţine să vă mulţumească sincer.

M-a întrebat apoi dacă am informaţii asupra vizitei domnului Beneš la

Belgrad şi a întrunirii Micii Înţelegeri. Asupra acesteia din urmă, i-am făcut câteva

destăinuiri din telegrama informativă a Excelenţei Voastre, nu atât ca de la mine, ci

ca de la Excelenţa Voastră, arătând între altele imposibilitatea unei acţiuni unilaterale

din partea Iugoslaviei, cu privire la Ungaria. S-a interesat asupra proiectului de

asistenţă mutuală Franţa – Mica Înţelegere. Am apărat amânarea, punând accentul pe

consideraţiunea de a înlesni o înţelegere eventuală între Cehoslovacia şi Germania,

care nu poate fi decât utilă cauzei păcii.

Domnul Litvinov a revenit apoi la pactul italo-iugoslav. Nimeni nu ar fi avut

nimic de spus contra unei împăcări între cele două ţări, dar nu cu acest preţ. De ce nu

s-a făcut menţiune despre Societatea Naţiunilor, instituţie din care fac parte încă ambii

contractanţi (am căutat a arăta că ideea se poate considera exprimată prin preteriţiune

în articolul 6 din acord). Critica fundamentală stă însă în altă parte. Pactele de

neagresiune, în ideea domnului Litvinov, pot fi folositoare cu o singură condiţie, să

nu se încurajeze agresiunea. Pentru aceasta, trebuie să cuprindă clauza de caducitate,

în cazul când una din părţile contractante s-ar deda la o agresiune. O atare clauză se

găseşte înscrisă în toate pactele de neagresiune încheiate de URSS cu statele baltice

şi Polonia (adaug şi în tratatul de amiciţie–neagresiune şi neutralitate cu Italia, de

acum 4 ani). Neconţinând această clauză, Sovietele dezaprobă acordul italo-iugoslav,

ca paralizând Iugoslavia faţă de Italia, după cum tot pentru acest motiv şi pentru nici

un altul, au fost contra acordului polono-german.
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La despărţire, domnul Litvinov a ţinut încă o dată a mulţumi Excelenţei

Voastre. M-a întrebat dacă domnul prim-ministru va veni la Geneva, căci aşa crede a

fi înţeles de la Ostrovski. Cum şi este, am răspuns că nu ştiu nimic.

Ciuntu

AMAE, Fond 71 URSS (1936 – iulie 1939), vol. 8 (Telegrame), f. 24 – 27

206

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA BERNA, 

AUGUSTE VICHY, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 611, din 12 aprilie 1937

Înreg. la nr. 23 450, din 21 aprilie 1937

Berna

În prima decadă din aprilie a.c., întreaga atenţie a cercurilor politice şi a presei

elveţiene a fost reţinută de ultimele evenimente de ordin politic internaţional: 1) Pactul

italo-iugoslav, 2) Conferinţa Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri şi 3) Vizita

preşedintelui Beneš la Belgrad.

Însemnătatea fiecăreia din aceste trei manifestări a fost considerabil sporită

prin succedarea lor rapidă şi prin conexiunea ce lumea politică de pretutindeni a

stabilit de îndată între ele.

Graba pusă de domnii Ciano şi Stojadinović, pentru semnarea acordului italo-

iugoslav înainte de deschiderea sesiunii Micii Înţelegeri, a făcut să se nască unele

temeri cu privire la evoluţia în viitor a raporturilor Iugoslaviei cu Cehoslovacia şi

România; apoi, Conferinţa Micii Înţelegeri a suscitat un mai mare interes decât o

simplă întrunire a Consiliului în sesiune obişnuită, dat fiind că urma să se pronunţe,

între altele, şi asupra pactului recent încheiat de Iugoslavia cu Italia, cât şi asupra

propunerii franceze de integrare a Micii Înţelegeri într-un pact mai larg de asistenţă

mutuală; iar vizita preşedintelui Beneš la Belgrad, deşi hotărâtă mai dinainte, a apărut

totuşi ca o încheiere necesară pentru punerea la punct şi restabilirea unei situaţii

rămase întrucâtva nelămurită pentru opinia publică, mai ales în ce priveşte unitatea

de acţiune în viitor şi strânsa colaborare a statelor Micii Înţelegeri.

Importanţa acestor evenimente, relevată de presa din toate ţările, nu putea

scăpa presei elveţiene şi cercurilor politice de aici, care, nefiind direct în cauză, au

urmărit totuşi cu un interes susţinut activitatea diplomatică desfăşurată în ultimul

timp la Belgrad. 

Din comunicatele oficiale, din declaraţiile miniştrilor răspunzători, din

noianul de ştiri şi comentarii contradictorii venite din ţările direct sau indirect

interesate, ziarele elveţiene au căutat, cu o grijă deosebită, să desprindă realitatea şi

să înfăţişeze situaţia politică în adevărata ei lumină. În afară, bineînţeles, de gazetele,

puţine la număr, înfeudate unei anumite ideologii politice şi care primesc sugestii din

afară, presa, în marea ei majoritate, a dat dovada unei desăvârşite obiectivităţi, în care

se oglindesc, desigur, simţul politic şi predilecţia pentru măsură şi echilibru a
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conducătorilor destinelor Confederaţiei Elveţiene. Nici dezamăgirea produsă în unele

cercuri franceze, nici satisfacţia celor germane sau bucuria exuberantă italiană nu au

putut clinti presa elveţiană de pe linia mijlocie ce şi-a ales pentru judecarea situaţiei

internaţionale actuale. Această obiectivitate, demnă a fi relevată, cred că adaugă mult

la valoarea concluziilor ce se desprind din comentariile presei şi din discuţiile ivite

în cercurile politice elveţiene. Aceste concluzii pot fi rezumate astfel:

Acordul italo-iugoslav este privit cu satisfacţie, ca un nou instrument şi o

garanţie în plus pentru menţinerea şi consolidarea păcii în bazinul Mediteranei.

Pentru părţile contractante, acordul e desigur folositor, căci pe terenul politic

pune capăt, pentru câtva timp cel puţin, unei rivalităţi generatoare de primejdii,

înlăturând punctele unei fricţiuni, ce de la război încoace durează fără întrerupere

între cele două ţări riverane ale Adriaticii. Încheierea acestui acord este considerată

ca un succes al Ducelui, dar nu mai puţin şi al domnului Stojadinović, care, pe lângă

întrunirea poziţiei politice a ţării sale, îi aduce în acelaşi timp apreciabile avantaje

economice, printr-un acord special, semnat şi ratificat odată cu acordul politic.

În ce priveşte repercusiunea pe care ar avea-o încheierea pactului italo-

iugoslav asupra raporturilor viitoare dintre ţările Micii Înţelegeri, nu este împărtăşit

aici pesimismul celor ce văd un început de disoluţie a acestui organism politic. Se

insistă, dimpotrivă, asupra elasticităţii de care Mica Înţelegere a dat dovadă şi asupra

solidarităţii celor trei ţări, ori de câte ori au trebuit să apere principiul integrităţii lor

teritoriale şi al drepturilor ce le-au fost atribuite prin tratatele de pace.

Se constată totuşi, din partea domnului Stojadinović, o schimbare de sistem

care, dacă nu atinge litera tratatului dintre cele trei ţări, aduce o modificare în spiritul

acestui tratat. S-a renunţat astfel la metoda adoptată în trecut, ca guvernele celor trei

ţări să se prezinte ca un bloc faţă de toate chestiunile de politică externă, ceea ce

dădea acţiunii lor un prestigiu incontestabil. Mica Înţelegere e nevoită deci să

evolueze după cum evoluează întreaga situaţie internaţională, ceea ce nu înseamnă că

din acest proces de evoluţie trebuie să iasă slăbită.

Totul depinde de modul cum interesele fiecăruia din cele trei state se vor

adapta schimbărilor survenite în situaţia politică europeană.

S-a vorbit, de asemenea, şi s-a scris mult despre un început de dislocare a

ţărilor Micii Înţelegeri, de pe axa politică Paris–Londra, către axa Berlin–Roma,

pactul italo-iugoslav fiind văzut de unii ca un simptom al acestei dislocări. Opinia

politică elveţiană nu acordă însă mare credit acestei eventualităţi. Axa Berlin–Roma

nu pare destul de sigur consolidată, ca să poată determina de pe acum o schimbare de

front în politica Micii Înţelegeri, iar iniţiativa italiană este considerată mai mult ca o

acţiune politică independentă, în afară de influenţa Berlinului.

Conferinţa Consiliului Micii Înţelegeri era aşteptată cu viu interes, ea fiind

chemată să lămurească situaţia şi să arate dacă şi în ce măsură s-a operat vreo

modificare a raporturilor ţărilor Micii Înţelegeri între ele sau a politicii lor comune faţă

de celelalte state.

Hotărârile luate şi aduse la cunoştinţa publică prin comunicatul final al

Conferinţei au produs o impresie liniştitoare.

Cum ştirile despre unele negocieri separate între Belgrad şi Budapesta

circulaseră cu oarecare insistenţă, a fost primită cu satisfacţie hotărârea de a se
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menţine un front unic faţă de chestiunile din bazinul Dunării, faţă de Austria şi

Ungaria, cu care ţările Micii Înţelegeri nu vor negocia decât acorduri colective. 

Identitatea de vederi şi de interese a celor trei ţări, armonizarea intereselor

lor cu cele ale Înţelegerii Balcanice, precum şi amiciţia tradiţională cu Franţa, toate

acestea confirmate prin Comunicatul oficial, dovedesc că nu s-a constatat nici o

schimbare fundamentală, iar aprobarea dată de miniştrii României şi Cehoslovaciei,

acordurilor bilaterale încheiate de Iugoslavia cu Bulgaria şi Italia, înseamnă că aceste

acorduri intră în vederile Micii Înţelegeri, pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea

raporturilor membrilor ei cu statele vecine. Este normal ca fiecare ţară să aibă interese

speciale de apărat în politica sa externă, economică sau internă, şi se pune întrebarea

dacă nu cumva, în încheierea grăbită a acordului cu Italia, dificultăţile interne şi

economice ale Iugoslaviei nu au avut partea lor determinantă. Este drept că, de câtva

timp, nemulţumirile interne nu s-au mai manifestat în Iugoslavia cu violenţa de altă

dată, ceea ce nu înseamnă însă că dificultăţi nu ar mai exista. În această privinţă, nu

a trecut neobservat aici faptul că domnul Krofta a trebuit să renunţe la conferinţa ce

urma să ţină la Universitatea Populară din Belgrad, din cauza unei manifestări ce o

pregăteau elementele de stânga, manifestare de simpatie pentru democraţia

cehoslovacă, dar care avea tendinţe să degenereze într-o protestare împotriva

guvernului iugoslav.

Cât despre hotărârea de a se înlătura, deocamdată, propunerea franceză a unui

pact de asistenţă mutuală, ea e văzută aici ca intrând în logica evenimentelor.

Adoptarea unui asemenea pact în situaţia actuală ar fi creat statelor Micii Înţelegeri

noi obligaţii şi, prin urmare, noi dificultăţi şi complicaţii inevitabile.

În legătură cu amânarea discutării proiectului francez, sau mai bine franco-

cehoslovac, cum i s-a spus aici, s-a vorbit de eventuala izolare în care s-ar putea găsi

la un moment dat Cehoslovacia, în faţa Germaniei. În situaţia de astăzi, pericolul nu

apare iminent pentru Cehoslovacia; dar nu e exclus ca împrejurări viitoare să o oblige

de a căuta o apropiere cu marea ei vecină.

Asupra posibilităţilor unei apropieri germano-cehoslovace, am onoarea a

împărtăşi Excelenţei Voastre ecoul părerii exprimate de cancelarul Hitler domnului

Schulthess, fost preşedinte al Confederaţiei Helvetice.

Domnul Schulthess a fost primit în luna februarie a.c. de Führer, care i-a făcut

cunoscute declaraţii asupra respectării neutralităţii Elveţiei, despre care tratau

rapoartele domnului ministru Antoniade, sub nr. 332 şi 380 din martie trecut.

Tot cu acel prilej, domnul Hitler, examinând chestiunile actuale de politică

externă şi ajungând la raporturile cu Cehoslovacia, ar fi spus că „germanii nu au,

bineînţeles, motive de mare simpatie pentru o ţară care înglobează o numeroasă

populaţie de origine etnică germană, dar în definitiv, existenţa Cehoslovaciei ca stat

este o realitate şi realităţile trebuie luate în considerare”. Astfel, dânsul nu este contra

unor raporturi de bună vecinătate cu Cehoslovacia, pe care le consideră utile

interesului politic general.

Dar chestiunea izolării Cehoslovaciei a dispărut din preocupările presei

elveţiene, odată cu vizita la Belgrad a preşedintelui Beneš. Această vizită,

caracterizată printr-o primire extrem de călduroasă şi entuziastă din partea întregii
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populaţii, este considerată ca o dovadă de trăinicie a amiciţiei celor două popoare de

aceeaşi origine slavă.

Vizita domnului Beneš, asupra căreia circulase zvonul că va fi amânată, s-a

produs la momentul oportun şi a avut darul de a împrăştia atmosfera de nesiguranţă

care, chiar după încheierea Conferinţei Micii Înţelegeri, persista încă în opinia

publică, în ceea ce priveşte mai ales viitoarea colaborare a celor trei ţări aliate.

Prin discursurile pe care le-au pronunţat, principele Paul şi preşedintele Beneš

au înţeles să confirme, cu tot prestigiul cuvântului lor, hotărârile luate câteva zile mai

înainte de miniştrii statelor Micii Înţelegeri.

Întărită astfel de cei doi şefi de stat, munca depusă de conducătorii politicii

externe a României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei nu a fost fără folos. S-a făcut un

nou control organismului Micii Înţelegeri, care s-a dovedit perfect valid, cu toate

sforţările ce i se cer pentru a se adapta noilor situaţii create de influenţe din afară şi

de unele necesităţi politice şi economice determinate.

În opinia cercurilor politice elveţiene, Mica Înţelegere rămâne, şi poate pentru

multă vreme încă, cea mai sigură garanţie de pace în Europa centrală.

Binevoiţi, domnule ministru, a primi încredinţarea prea înaltei mele

consideraţii. 

Însărcinatul cu Afaceri

(ss) Auguste Vichy

[Note marginale:]

Dir. Pol.; 21.4.1937; văzut; 22. IV. 1937.

AMAE, Fond 71 Elveţia (1935 – 1939), vol. 2, f. 387 – 393
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 067, din 12 aprilie 1937

Înreg. la nr. 22 910, din 19 aprilie 1937

Atena

Grecia şi recentele evenimente externe

Domnule Ministru,

Intensa activitate diplomatică desfăşurată în săptămânile din urmă în Balcani

şi al cărei centru a fost mai ales Belgradul nu a rămas fără anumite repercusiuni în

lumea politică greacă. Dacă în succesiunea de vizite şi negocieri ce s-au urmat în

sectorul balcanic: vizita contelui Ciano la Belgrad, a Excelenţei Voastre la Ankara, a

domnului preşedinte al Consiliului, Tătărescu, la Praga, reuniunea Micii Înţelegeri la

Belgrad, vizita preşedintelui Beneš şi, în fine, a domnilor Inönü şi Tevfik Rüştü Aras

în aceeaşi Capitală, fiecare din statele amice şi aliate a avut participarea lui activă,
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opinia publică greacă este prea sensibilă şi prea atentă spre a nu fi simţit că în această

amplă desfăşurare, Grecia a avut un simplu rol de spectatoare. Constatarea a produs

în unele cercuri un sentiment de izolare, sau cel puţin acela că în calculele ce se fac,

se rezervă Greciei o situaţie oarecum secundară, a cărei consecinţă ar putea fi: sau de

a o lăsa singură în prezenţa antagonismului de interese al marilor puteri, sau de a o

sili a urma automatic orientările vecinilor ei.

Impresia aceasta a fost pricinuită îndeosebi de încheierea acordului italo-

iugoslav. Dacă oficial guvernul grec şi-a exprimat satisfacţia faţă de încheierea acestui

acord, dacă în sine dispariţia primejdiei unui conflict între Italia şi Iugoslavia nu putea

decât să liniştească cercurile politice greceşti, care au trăit întotdeauna cu teama de a

vedea ţara lor, ale cărei coaste şi insule sunt atât de expuse, antrenată într-un conflict

cu Italia – fapt care a determinat rezervele greceşti la Pactul Balcanic – modul şi

momentul încheierii acordului de la Belgrad au produs totuşi aici unele aprehensiuni,

de ordin, ce e drept, diferit de acele ivite în ţările Micii Înţelegeri.

Felul precipitat al încheierii, care amintea împrejurările negocierii şi semnării

pactului bulgaro-iugoslav, a confirmat cercurilor conducătoare greceşti voinţa

Iugoslaviei de a practica o politică independentă a propriei sale securităţi. În ochii

lor, această politică ar putea duce la slăbirea valorii vechilor legături de alianţă, deci

la reducerea importanţei Greciei, precum şi la deplasarea echilibrului diplomatic

dintre Grecia şi Iugoslavia. Pe de altă parte, ar putea spori riscurile unei presiuni

asupra frontierelor continentale de nord ale Greciei. Temerile acestea se simt mai

mult decât se exprimă; ele nu sunt mai puţin reale. Intensificarea lucrărilor de

fortificaţie în Macedonia şi Tracia greacă sunt cea mai elocventă dovadă. În cercurile

militare se pune chiar cu nelinişte întrebarea dacă înţelegerile politice recente nu sunt

dublate de acorduri militare secrete.

În ce priveşte momentul semnării acordului italo-iugoslav, înşişi factorii

oficiali greci l-au calificat drept rău ales.

Coincizând cu noua înăsprire a raporturilor italo-britanice şi cu afirmarea

colaborării strânse dintre Roma şi Berlin, în opoziţie cu aceea dintre Londra şi Paris,

acordul italo-iugoslav a apărut, în judecata lor, ca fiind de natură, chiar fără voinţa

Iugoslaviei, să servească jocul uneia din cele două tabere.

În unele cercuri ale opoziţiei, care au preconizat şi dorit întotdeauna o

apropiere mai accentuată de Italia, realizarea apropierii Roma–Belgrad a fost privită

ca o diminuare a şanselor Greciei, care nu ar fi utilizat la timp posibilităţile de a-şi

asigura sprijinul Italiei împotriva primejdiilor eventuale din partea vecinilor slavi.

Ca întotdeauna, privirile guvernului grec s-au îndreptat, în aceste împrejurări,

către Anglia, prietena de totdeauna, protectoarea discretă, dar ireductibilă şi vigilentă.

Faptul că Londra a primit cu calm şi chiar cu aparentă aprobare acordul de la Belgrad

a liniştit în anume măsură grijile greceşti. Diplomaţia britanică a lăsat să se înţeleagă

la Atena că priveşte lucrurile cu linişte şi cu răbdare, considerând că orientările

definitive rămân în funcţie de momentul când programul de înarmări al Marii Britanii

va fi îndeplinit.

Repercusiunile pe care acordul italo-iugoslav le-a avut în Europa Centrală şi

în sânul Micii Înţelegeri nu ating direct Grecia, care priveşte chestiunea în mod firesc,

prin prisma intereselor mediteraneene.
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Cum Grecia este în prezent solicitată stăruitor de Italia, de o parte, şi de

Germania, de alta, cum sentimentul de nelinişte arătat mai sus nu putea rămâne

neobservat, Anglia a folosit unul din acele prilejuri neînsemnate în aparenţă, pentru

a manifesta limpede interesul său faţă de Grecia. Cu ocazia remiterii unor decoraţii

britanice conducătorilor întreprinderii engleze care execută lucrările hidraulice de la

Lacul Copais, Sir Sidney Waterlow, ministrul Angliei, a pronunţat un discurs

ocazional, reprodus apoi prin presă, spunând între altele: „Cine lucrează pentru

Grecia, lucrează pentru Marea Britanie. Grecia este foarte aproape de noi. Fericirea

ei, progresul ei, gloriosul ei destin sunt scumpe oricărei inimi engleze. Amiciţia

istorică între cele două naţiuni este de aşa esenţă, încât nu se poate face deosebire

între englezi ce lucrează în cadrul Imperiului şi englezi care muncesc în Grecia. Cine

lucrează spre a face Grecia puternică, fericită şi mai ales independentă, serveşte

intereselor britanice cele mai înalte. Prietenia anglo-greacă este destinată să devină,

în cursul anilor, şi mai strânsă şi să joace un rol de primul plan, pentru a asigura

colaborarea şi pacea între toate naţiunile lumii.”

Manifestaţia aceasta atât de răspicată a diplomatului englez a produs un amplu

ecou şi a fost comentată cu satisfacţie în presă. Este de remarcat că ea s-a produs în

acelaşi timp cu demonstraţiile de simpatie greco-germane, pricinuite de vizita

ministrului de Instrucţie al Reich-ului, domnul Rust, pentru inaugurarea noilor

săpături de la Olympia, ce vor fi făcute cu fonduri germane, din ordinul cancelarului

Hitler. Dând opiniei publice greceşti asigurările dorite, nu este exclus ca ministrul

Angliei să fi dorit a afirma voinţa Angliei de a păstra intactă poziţia sa aici, în

momentul când Germania, condusă de tendinţele sale de pătrundere în Mediterană,

dezvoltă prin toate mijloacele influenţa ei economică şi culturală în Grecia.

Este locul să adaug că, după unele informaţii, pe care le menţionez sub

rezerve, principele Nicolae al Greciei, care a petrecut aici o lună, plecând ieri la Paris,

ar fi depus eforturi spre a combate aprehensiunile provocate de iniţiativele iugoslave

din ultimul timp. Susţinător al politicii ginerelui său de la Belgrad, principele Nicolae,

în conversaţiile cu domnul Metaxas şi cu alte personalităţi greceşti, ar fi justificat

acţiunea Iugoslaviei prin interesul vital al acesteia de a-şi asigura, odată cu

recunoaşterea integrităţii teritoriale, consolidarea internă, deseori ameninţată de Italia.

Domnul Metaxas ar fi răspuns principelui că rămâne să se vadă dacă această politică

nu se va răsfrânge o dată împotriva hotarelor Greciei.

De partea ei, Italia continuă o lentă dar continuă acţiune de amicală solicitare,

ce nu merge însă, pe cât se pare, până la o îndulcire reală a politicii sale faţă de

populaţia greacă din Dodecanez, care ar fi mijlocul cel mai eficace de captare a opiniei

elene. Ca şi guvernul german, regimul fascist este cel care manifestă mai multă

simpatie dictaturii generalului Metaxas. Guvernul elen, hotărât să păstreze bunele

relaţii cu Italia, consideră însă că pactul de amiciţie italo-grec din 1928 constituie o

bază suficientă pentru dezvoltarea lor. El a declinat în mod amiabil sugestiile repetate

ale ministrului Italiei, privitoare la o întrevedere între domnii Mussolini şi Metaxas,

arătând că preşedintele Consiliului nu poate părăsi ţara, iar dacă ar face-o, ar trebui

să viziteze întâi capitalele aliate. Se pare, de altfel, după cum mi s-a asigurat cu

accente de sinceritate la Ministerul Afacerilor Străine – că avansurile italiene nu au

luat, până acum cel puţin, caracterul unor propuneri concrete.
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Cât despre Franţa, ea pare a fi adoptat în Grecia o atitudine de observaţie şi

expectativă. Contând, pe de o parte, şi nu fără dreptate, pe puternica poziţie deţinută

de Anglia, ea se arată preocupată, pe de alta, aici ca şi în restul Europei, mai mult de

acţiunea de penetraţie germană, decât de aceea a Italiei.

În rezumat, Grecia, ca şi atâtea alte state europene, caută să se menţină în

echilibru faţă de tendinţele contradictorii, în aşteptarea clarificărilor pe care lunile

viitoare par a le rezerva. Poziţia ei expusă în Mediterana Orientală, sortită evident să

fie teatrul ciocnirilor eventuale, o sileşte la prudenţă şi la găsirea unor puncte de

reazem solide.

(ss) Eugen Filotti

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Cons.; Domnului ministru Antonescu; Domnului

subsecretar de Stat; Dir. Pol.; 20.4.1937; Buletin; IV 1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 489, din 13 aprilie 1937

Înreg. la nr. 21 483, din 13 aprilie 1937

Roma

Strict confidenţial!

Referitor la telegrama Excelenţei Voastre nr. 20 440

1

. Am văzut azi pe

contele Ciano, căruia i-am confirmat dispoziţiile noastre favorabile unei înţelegeri

italo-române, expunându-i modalităţile unui acord în concepţia noastră şi căutând a

obţine precizări asupra intenţiilor Guvernului italian. Iată în substanţă răspunsul

ministrului:

1) Un acord cultural ar fi insuficient. Înainte de înţelegerea italo-iugoslavă, ar

fi fost util ca manifestaţie amicală. Azi s-ar spune că Italia a dorit o înţelegere politică

şi nu a obţinut decât o convenţie culturală. Toate elementele unui acord cultural există

în fapt şi este gata să le înscrie într-un acord, dar aceasta trebuie să fie consecinţa

unei înţelegeri politice mai vaste.

2) Ducele, ca şi contele Ciano, doresc ca înţelegerea cu România să fie „solidă

şi constructivă“. Sunt dispuşi să lucreze cât mai activ la încheierea ei. Ciano nu a

examinat aprofundat chestiunea, dar la prima vedere i se pare că un acord politic între

noi ar putea să conţină cam aceleaşi elemente ca cel încheiat cu Iugoslavia. O clauză

de respectare a frontierelor nu ar avea raţiune între două state care nu au frontieră

comună. În schimb, în locul ei s-ar putea insera o clauză de neagresiune, de

neasistenţă a agresorului, o interdicţie a recursului la forţă ca instrument de politică

naţională, în fine, o clauză consultativă în felul articolului 2 din acordul de la Belgrad,
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subînţeles înlesnirile economice reciproce, o colaborare comercială, o linie aeriană ar

putea completa clauzele politice. O repunere în vigoare pur şi simplu a tratatului 1927,

nu i s-ar părea oportună la prima vedere, dat fiind şi necesitatea unei înţelegeri cu

Ungaria. Acelaşi rezultat se poate obţine în altă formă. În principiu nu ar avea însă

nimic contra sugestiei noastre şi este dispus să examineze în ce măsură elementele

pactului din 1927 pot fi examinate. 

3) O înţelegere româno-ungară nu este o condiţie a unui acord cu Italia. Ea nu

trebuie să fie prealabilă. Este numai un element al unui acord cu Italia, şi poate

interveni ulterior acestuia.

Raporturile Italiei cu Ungaria o obligă să considere ameliorarea raporturilor

româno-ungare, dar Ciano consideră acest lucru în interesul nostru, căci altfel politica

Budapestei ar putea lua o direcţie mai puţin favorabilă României şi chiar Italiei.

În ce priveşte conţinutul pozitiv al unei înţelegeri între Bucureşti şi Budapesta,

Ciano ezită să se pronunţe, chestiunea privind pe unguri. Va lua contact cu ei la

Budapesta, cu ocazia vizitei suveranului, probabil între 23 şi 25 mai. Până atunci se

va pune în legătură cu Kánya. În orice caz, ne asigură că va lucra realist, în sensul unei

apropieri. Singura precizare ce a consimţit să dea, este că i se pare greu ca ungurii să

renunţe principial la revizionism. Politica revizionistă trebuie pusă în acţiune (?)

printr-o înţelegere, încheiată, după Ciano, pe un termen nelimitat. Ministrul s-a abţinut

de la precizări, dar am impresia că s-a gândit la eventualitatea unui pact de

neagresiune, cu ocazia unei eventuale acordări a parităţii de drepturi Ungariei, din

partea noastră, căci sunt pozitiv informat că italienii cunosc hotărârea Consiliului

Micii Înţelegeri în privinţa acestei chestiuni.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Italia (1937), vol. 17, f. 116 – 119
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 780, din 13 aprilie 1937, ora 18.37

Înreg. la nr. 21 904, din 14 aprilie 1937

Londra

Copie

Discursul de ieri al domnului A. Eden, transmis prin serviciul de presă al

Legaţiei, conţine un pasaj extrem de însemnat despre Mica Înţelegere. Făcând apologia

deciziilor Conferinţei de la Belgrad şi citând pasaje întregi din comunicat, însoţite de

comentarii măgulitoare, ministrul Afacerilor Străine a urmărit scopul de a ridica

prestigiul Micii Înţelegeri şi de a-i consolida astfel trăinicia, ce a fost pusă la îndoială

de anumiţi factori. Am impresia că cuvintele domnului A. Eden sunt în mare parte

rostite la adresa Belgradului şi au menirea de a menţine Iugoslavia în limitele politicii

tradiţionale. Ar fi şi mai greu pentru Belgrad să se îndepărteze de la Mica Înţelegere,

după această glorificare a ei. Impresia mea este confirmată de informaţii din izvor
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sigur francez, că guvernul francez a cerut Foreign Office o intervenţie energică la

Belgrad, în sensul politicii lui Alexandru I, fostul rege al Iugoslaviei. A. Eden a refuzat

intervenţia la Belgrad, dar a ales o altă cale spre a veni în ajutorul diplomaţiei franceze.

Grigorcea

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1920 – 1944), vol. 40, f. 83 – 84
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 103, din 13 aprilie 1937, ora 19.15

Înreg. la nr. 21 905, din 14 aprilie 1937

Belgrad

Aseară, la recepţia organizată în onoarea miniştrilor turci, primul ministru

turc a ţinut special a avea o convorbire cu mine, pentru a confirma, în termeni foarte

călduroşi, impresia excelentă lăsată de vizita Excelenţei Voastre la Ankara, care 

„a consolidat amiciţia tradiţională între cele două ţări”. 

Domnia sa, ca şi domnul Rüştü Aras, m-au asigurat că vizita aici are un

caracter de curtenie, bazat pe prietenia intimă ce uneşte cele două ţări: programul

iugoslav prevedea, într-adevăr, vizite la uzine şi la instalaţii cu caracter militar, ceea

ce denotă că manifestaţia turco-iugoslavă are un sens mai profund, subliniat de altfel

în discursurile pronunţate.

Ismet Inönü mi-a mai spus că nu înţelege atitudinea unor mari puteri, în

legătură cu ultimele acorduri balcanice, şi că o dată mai mult statele balcanice trebuie

să strângă rândurile, pentru a-şi întări situaţia prin forţele proprii.

Aluzia primului ministru turc se referă în special la atitudinea Franţei, care se

arată tot mai nemulţumită de Belgrad şi de Ankara. Se pregătesc noi tulburări în

Sangeacul Alexandretta, turcii refuzând cererea francezilor de a se prelungi mandatul

comisarilor trimişi de Societatea Naţiunilor, expirat la 15 martie. Guvernul turc propune

o comisie mixtă turco-franceză şi cred că nu ar ezita a pătrunde cu forţa în Sangeac, dacă

se vor produce mişcări violente. Turcii atribuie şi francezilor faptul că raporturile lor cu

Moscova nu mai au cordialitatea de altă dată, şi Tevfik Rüştü Aras va vizita în curând

Moscova, în scopul de redresare a situaţiei. Pentru atitudinea viitoare a Bulgariei, Ismet

Inönü mi-a spus că în conversaţia avută cu Kiosseivanov, la trecerea prin Sofia, a putut

constata bunăvoinţa premierului bulgar, de a ajunge la o înţelegere. 

În ceea ce priveşte eventuala înţelegere turco-italiană, în care Iugoslavia ar avea

un rol de jucat, chestiunea mai trebuie controlată şi va face obiectul unui raport separat. 

Cădere

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 14.4.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 298 – 299
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 114.K., din 14 aprilie 1937

Înreg. la nr. 22 923, din 19 aprilie 1937

Belgrad

Raport pe luna martie 1937

Domnule Ministru,

[...] În cursul lunii martie, domnul Stojadinović a fost nevoit să se urce de

două ori la tribună, întâi în Cameră şi pe urmă la Senat, pentru a expune şi apăra

politica externă dusă de guvernul domniei sale. La 4 martie, la discutarea bugetului

Ministerului Afacerilor Străine, preşedintele Consiliului a luat cuvântul şi, într-un

discurs extrem de lung, a trecut în revistă raporturile Iugoslaviei cu fiecare ţară în

parte. Este de remarcat că de data aceasta domnia sa a căutat să repare impresia lăsată

prin expunerea pe care o făcuse exact cu o lună înainte, subliniind raporturile

Iugoslaviei cu Franţa. Cu scopul, probabil, de a scuza omisiunea din discursul de la

4 februarie, domnul Stojadinović, când a vorbit de Franţa, în discursul de la 4 martie,

a spus: „Prietenia cu Franţa nu se poate măsura prin măsurile diplomatice obişnuite,

şi nu este nevoie de declaraţii diplomatice dese şi speciale. Această prietenie are

rădăcini adânci în inimile popoarelor noastre.” În linii generale, expozeul de la 

4 martie nu aduce însă nici un element nou faţă de cel de la 4 februarie.

În discursul ţinut la Senat în ziua de 23 martie, găsim, în schimb, unele

chestiuni care nu fuseseră atinse la Cameră. Astfel, vorbind de raporturile eventuale

cu Rusia Sovietică domnul Stojadinović îşi rezervă oarecum o posibilitate de discuţie

cu URSS, „dacă Sovietele ar da garanţia că nu se vor amesteca în afacerile interne ale

Iugoslaviei”.

Vorbind de raporturile cu Ungaria, preşedintele Consiliului de Miniştri declară

că niciodată nu a avut intenţia de a încheia un acord separat cu Ungaria. Pentru a

atenua însă această afirmaţie, domnul Stojadinović s-a ridicat, în ceea ce priveşte

Iugoslavia, hotărât contra manifestaţiilor antirevizioniste.

Cu toate declaraţiile de mai sus ale preşedintelui Consiliului de Miniştri, au

avut loc, tocmai în cursul lunii martie, unele manifestaţii care dovedesc o apropiere

ungaro-iugoslavă. Astfel, ministrul Ungariei de aici a făcut mai multe călătorii

precipitate la Budapesta, în urma întrevederilor ce a avut cu domnul Stojadinović,

iar senatorul Frangesch a ţinut la Budapesta conferinţe, după semnarea noului acord

comercial ungaro-iugoslav. În declaraţia făcută la întoarcerea sa, domnul Frangesch

a spus, între altele: că „există de ambele părţi bunăvoinţa de a stabili între Iugoslavia

şi Ungaria o prietenie cordială”.

De asemenea, oficiosul Uniunii Radicale, „Samouprava”, publică un articol

consacrat politicii externe ungare, în care autorul se bucură că de la venirea la putere

a domnului Darány, a fost creată o atmosferă nouă şi că din ce în ce presa ungară
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subliniază necesitatea unei apropieri de ţările vecine. Pentru a demonstra bunele

intenţii de care este animată Ungaria faţă de Iugoslavia, sus numitul ziar citează un

articol apărut recent în ziarul ungar „Ujkor”, care este foarte elogios pentru persoana

domnului Stojadinović.

Domnul Popov, noul ministru al Bulgariei la Belgrad, a prezentat scrisorile

sale de acreditare principelui regent, în ziua de 13 martie. După această ceremonie,

domnia sa a făcut presei unele declaraţii, prin care a preamărit realizarea pactului

bulgaro-iugoslav, care „deschide cele mai largi orizonturi pentru colaborarea sinceră

a celor două popoare şi constituie în acelaşi timp o contribuţie puternică la eforturile

făcute pentru menţinerea păcii în Balcani”. La sfârşitul declaraţiei, ministrul Bulgariei

a făcut apel la presă, rugând-o să-şi dea contribuţia pentru a lucra la apropierea

bulgaro-iugoslavă.

Principala manifestaţie de politică externă ce a avut loc în această lună este,

fără îndoială, călătoria la Belgrad a ministrului Afacerilor Străine italian şi semnarea

acordurilor politice şi economice italo-iugoslave.

Ca şi în cazul pactului de amiciţie bulgaro-iugoslav, acordurile italo-iugoslave

au fost ratificate a doua zi după semnare, astfel că s-a pierdut minimul de timp pentru

intrarea lor în vigoare.

Cu ocazia ratificării, domnii Stojadinović şi Ciano au ţinut câte o mică

cuvântare, prin care s-au felicitat reciproc de rezultatul obţinut, domnul Ciano adăugând:

„sunt convins că nu va scăpa din vedere nimănui precisa semnificaţie a acordurilor

pentru raporturile viitoare între Iugoslavia şi Italia, raporturi care sunt plasate de acum

înainte pe principii care corespund perfect intereselor comune ale celor două ţări şi la

dorinţa de pace şi renovare”, iar domnul Stojadinović: „acordurile vor fi profitabile nu

numai celor două state, dar şi păcii în această parte a Europei şi a lumii”.

Probabil că pentru a proba lumii că aceste acorduri nu au fost încheiate fără

ştirea guvernului german, domnul Hitler s-a crezut obligat să trimită celor două

guverne, prin reprezentanţii săi diplomatici din Roma şi Belgrad, felicitările sale.

(ss) Victor Cădere

[Note marginale:]

Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; 19.4.1937; Văzut 21.IV.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 98, 100 – 104
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

ŞI MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA

T. nr. 21 979, din 14 aprilie 1937

[Bucureşti]

Vă rog, comunicaţi din partea mea domnului Delbos, că ministrul Italiei la

Bucureşti mi-a exprimat bunele sentimente de care guvernul său este însufleţit faţă de

ţara noastră şi dorinţa sa de a ajunge la o strângere a relaţiilor româno-italiene.

De asemenea, domnul Stojadinović m-a informat că, cu prilejul recentei sale

vizite la Belgrad, contele Ciano îi împărtăşise dorinţa sa de a ajunge la o apropiere

italo-română.

La rândul meu, am însărcinat pe ministrul nostru la Roma să exprime aceleaşi

sentimente de prietenie guvernului italian.

Lucrurile se opresc aici, pentru moment.

Dacă intenţiile manifestate de guvernul italian ar lua o formă precisă şi dacă

am ajunge la negocierea unui text, voi ţine la curent guvernul francez/britanic, dorind

înainte de toate ca politica pe care o ducem faţă de Italia să se încadreze în politica

noastră faţă de Franţa/Anglia.

Victor Antonescu

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 39 (Relaţii cu România, 1920 – 1937)
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 498, din 14 aprilie 1937, ora 14.20

Înreg. la nr. 21 975, din 14 aprilie 1937

Roma

La 12 aprilie, ambasadorul Turciei, conform instrucţiunilor primite de la

guvernul său, a invitat pe contele Ciano la Ankara, sugerând pentru vizită a doua

jumătate a lunii noiembrie. Ciano a acceptat în principiu această sugestie. Motivele

unei vizite atât de îndepărtate sunt diversele deplasări ale miniştrilor italian şi turc: La

23 aprilie, Ciano întâlneşte pe Schuschnigg, la Veneţia; la sfârşitul lunii aprilie merge

la Tirana; în jurul lui 20 mai, însoţeşte la Budapesta pe Suveranul Italiei. Între timp,

va primi pe Göring la Roma, şi poate alte personalităţi germane, între care probabil

von Neurath, pentru botezul principelui de Neapole, şi pe Stojadinović, pentru

semnarea pactului cultural.

Ministrul Afacerilor Străine al Turciei merge în cursul lunii mai la Geneva;

în cursul lunii iunie la Bagdad şi Teheran, pentru a semna pactul în 4 oriental, parafat
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dar nesemnat din cauza diferendului între Iran şi Irak; în cursul verii la Moscova; în

fine, în cursul lunii octombrie, pentru sărbătoarea naţională, aşteaptă la Ankara vizita

primului ministru român.

Lugoşianu

[Note marginale:]

M.S. Regele; Pr. al Consil.; Dir. Politică, 14.4.1937; Văzut 15.IV.1937. Descifrat de

Barcianu.

AMAE, Fond 71 Turcia (ianuarie – iunie 1937), vol. 4, f. 173
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 113, din 14 aprilie 1937, ora 17.45

Înreg. la nr. 21 988, din 15 aprilie 1937

Belgrad

În convorbirea avută cu Tevfik Rüştü Aras, aseară, ministrul de Externe turc

m-a asigurat că pentru moment nu se tratează nimic special cu Italia, raporturile între

cele două ţări continuând pe baza convenţiilor reînnoite în anul 1933.

Nu este cazul de a se adăuga nimic; nici de a se lua în considerare pactul

mediteraneean, care va fi discutat numai în raport cu pactul italian. În ceea ce priveşte

aderarea Italiei la Convenţia Strâmtorilor, ministrul Afacerilor Străine turc mă asigură

că Italia şi-a dat adeziunea principială, dar că se aşteaptă, pentru semnătură, ca

chestiunea etiopiană să fie regulată de Societatea Naţiunilor.

Tevfik Rüştü Aras accentuează mai ales foarte recenta stabilizare a situaţiei

balcanice, fără a permite amestecul marilor puteri: „dacă Franţa forţează anumite declaraţii,

i se va răspunde că Înţelegerea Balcanică nu va lua nici drumul Berlinului, dar nici pe cel

al Parisului; politica turcească se găseşte mai apropiată de linia politicii engleze”.

Totuşi, impresia mea personală este că Tevfik Rüştü Aras încearcă, prin

Stojadinović, anumite aranjamente la Roma, cu ocazia vizitei acestuia în capitala

Italiei, dar că Premierul iugoslav nu este dispus (sau nu se simte încă destul de bine

plasat) pentru a juca rolul de curtier onest, chiar dacă rămâne cu aceasta dator

domnului Tevfik Rüştü Aras.

Ministrul de Externe turc se va duce la Moscova, în cursul lunii iulie, ca etapă

finală a călătoriei sale în capitalele ţărilor asiatice amice Turciei. Miniştrii turci, după ce

au asistat azi, alături de A. S. Regală Principele Paul al Iugoslaviei, la vernisajul expoziţiei

de artă turcă modernă, pleacă pe coasta dalmată, iar la 19 aprilie, pleacă înapoi la Ankara;

la 20 aprilie se vor opri la Sofia, ca invitaţi ai M.S. Regele Boris al Bulgariei, cu care

ocazie vor avea loc şi discuţii politice. Miniştrii turci vor rămâne la Sofia numai cinci ore.

Cădere

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 15.IV.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 303 – 304
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, 

ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 2 523, din 14 aprilie 1937

Înreg. la nr. 22 635, din 17 aprilie 1937

Varşovia

Sosită prin curier

Confidenţial!

Urmare la telegrama mea nr. 2 522

1

: domnul Beck m-a poftit azi la o convorbire

care a durat o oră şi jumătate, în decursul căreia domnia sa a trecut în revistă situaţia

generală, în legătură cu problemele care interesează Polonia şi România. Domnia sa a

subliniat faptul că, deşi suferind la Cannes, a putut avea schimburi de vederi interesante

cu membrii guvernului francez şi, de asemenea, cu domnul Eden şi numeroase

personalităţi engleze. Domnul Beck a insistat mai cu seamă asupra acestui din urmă

punct, m-a întrebat dacă Excelenţa Voastră merge la Londra cu prilejul încoronării.

Domnia sa mi-a spus apoi că a acceptat să reprezinte ţara sa la această ceremonie,

deoarece consideră că va fi un prilej binevenit pentru schimburi de vederi cu oamenii de

stat britanici. Apoi mi-a confirmat intenţia guvernului polonez, de a continua să facă o

politică naţională, în afară de blocuri. În legătură cu această politică, domnul Beck mi-a

împărtăşit credinţa sa că însăşi Societatea Naţiunilor s-ar fi lăsat prea mult influenţată de

unul dintre cele două blocuri, motiv pentru care domnia sa crede că chiar Marea Britanie

ar tinde actualmente să limiteze angajamentele ei faţă de această instituţie, şi în orice

caz caută să compenseze înrâurirea Genevei, printr-o apropiere de acele state care, deşi

pe linia naţionalistă, au păstrat o desăvârşită libertate de acţiune. 

Cam după 3/4 de oră de convorbire, ministrul de Externe polonez mi-a spus,

în mod spontan, că toate veştile răspândite de ziare, relativ la diferite proiecte de

vizite, sunt cu totul neîntemeiate. Cu sfială şi ton interogator, a adăugat: „în afară de

participarea la încoronare, aş avea doar intenţia de a întoarce domnului ministru 

V. Antonescu, vizita sa”. Apoi m-a întrebat de epoca cea mai potrivită şi, ca concluzie,

a ajuns să spună că ar fi dispus să înapoieze vizita Excelenţei Voastre înainte de 

8 mai, rezervându-şi dreptul de a consulta pe preşedintele Republicii şi pe mareşal,

şi a-mi da răspunsul definitiv poimâine, vineri. Nu a menţionat celelalte vizite polono-

române, astfel încât am înţeles că şi-a rezervat să vorbească de ele la Bucureşti.

Domnul Beck m-a rugat, de asemenea, a aştepta până vineri, spre a întreba pe

Excelenţa Voastră dacă vizita sa ar fi agreată în epoca susmenţionată.

Zamfirescu

[Note marginale:]

M.S. Regele; Pr. al Consil.; Dir. Politică; 17.4.1937; Descifrat de Barcianu.

AMAE, Fond 71 Polonia (decembrie 1936 – 25 aprilie 1937), vol. 57, f. 227 – 228

1

Document neidentificat.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 101, din 15 aprilie 1937

Înreg. la nr. 22 158, din 15 aprilie 1937

Belgrad

Confidenţial

Constatări în jurul vizitei preşedintelui Beneš la Belgrad

Domnule Ministru,

În succesiunea rapidă a evenimentelor de la Belgrad, vizita domnului Beneš

a fost o manifestaţie necesară şi întrucâtva clarificatoare a situaţiei cam confuze creată

în ultima vreme aici.

În afară de cele raportate Excelenţei Voastre prin telegramele nr. 1 039 şi 

nr. 1 047, situaţia Micii Înţelegeri se poate considera mult consolidată, chiar dacă

toate obiectivele urmărite nu au fost atinse.

Este cert că astăzi „flirtul” cu Ungaria este oprit în loc şi ar fi greu de închipuit

cum ar putea fi reluat în galopul rapid al celorlalte două acorduri încheiate de domnul

Stojadinović.

Calea Belgradului la Budapesta rămâne deschisă totuşi, în sensul celor

hotărâte la ultima conferinţă a Micii Înţelegeri, dar pentru a ajunge la ceva pozitiv şi

în sensul unităţii tratativelor, nu va fi suficientă arta domnului Stojadinović, ci va

trebui încă înţelegerea momentului actual de către guvernul ungar, şi mai ales multă

abilitate din partea Budapestei, care, cedând în sensul celor stabilite în Conferinţa

Micii Înţelegeri din 2 aprilie, ar putea oferi încă un succes domnului Stojadinović.

Chestiunea lărgirii pactului Micii Înţelegeri a rămas să se discute mai târziu;

însuşi domnul Beneš constatând că chestiunea mai trebuie încă lucrată. Ori, nu se

întrevăd încă evenimentele care ar putea determina o schimbare în atitudinea luată de

guvernul iugoslav. 

Desigur, aceasta nu mulţumeşte Parisul; ministrul Franţei aici se arată chiar

surprins că ceea ce oferă Franţa „est tout de même quelque chose”, şi totuşi Belgradul

nu se mai arată atât de impresionat ca altădată de sprijinul eventual al Franţei. Se miră

chiar că guvernul român nu insistă şi el mai mult în sensul dorit de Quai D’Orsay. Însă

şi contele Dampierre conchide că nu este bine a brusca lucrurile.

Cred că vizita domnului Beneš n-a plăcut la Berlin. Ministrul Germaniei a

făcut chiar o mică demonstraţie, absentând cu personalul superior al Legaţiei de la

parada militară. Wilhelmstrasse consideră pe domnul Beneš ca unul dintre principalii

autori ai izolării Germaniei, prin încercuirea sa atât prin pacte regionale sau de

securitate colectivă, cât şi pe terenul economic, prin planul de colaborare dunăreană.

În ceea ce priveşte Roma, vizita domnului Beneš şi Conferinţa Micii

Înţelegeri au urmat prea de aproape vizita domnului Ciano, pentru a nu fi fost deja

luate în considerare înainte de sosirea ministrului de Afaceri Străine italian la Belgrad.
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Asigurările date domnului Beneš aici nu contrazic în fond acordul italo-iugoslav, din

contră, lasă speranţa unei apropieri a Italiei de Mica Înţelegere, pentru o colaborare

economică şi eventual pentru o consultare politică contra tendinţelor expansioniste

germane... atunci când s-ar accentua prea mult.

Dar vizita domnului Beneš a avut un efect foarte bun, din punct de vedere

interior, mai întâi pentru că a dat prilejul principelui regent de a lua contact cu unii

şefi ai opoziţiei. De asemenea, domnul Beneš i-a văzut – cred – pe toţi în timpul

recepţiei de la Legaţia cehoslovacă, însă efectul scontat a fost vizibil contrar, deoarece

conducătorii opoziţiei au dezamăgit pe domnii Beneš şi Krofta, atât prin lipsa lor de

informaţie obiectivă, cât şi prin absenţa de demnitate de care au dat dovadă, criticând

stările de lucruri interioare din Iugoslavia...

Este adevărat că opoziţia pregătea o mare manifestare publică pentru domnul

Beneš, care a fost oprită de domnul Stojadinović, atât din motive de siguranţă, cât mai

ales din cauză că manifestanţii erau instruiţi să strige: „Trăiască Beneš, trăiască Mica

Înţelegere, trăiască Franţa, jos guvernul domnului Stojadinović”. Ori, înalţii oaspeţi

s-au putut întreba, cu drept cuvânt, dacă manifestele răspândite, manifestaţia

proiectată etc. erau într-adevăr o manifestaţie pentru ei sau mai curând un prilej pentru

o manevră cu scop de politică internă?

Chestiunea s-a repetat la Zagreb, cu ocazia trecerii trenului prezidenţial prin

acel oraş.

De aceea, public pe străzi a fost puţin, şi în afară de entuziasmul juvenil al

şcolarilor, nu au fost alte manifestaţii.

Însă discuţiile pe care domnul Beneš le-a putut avea cu principele regent şi cu

domnul Stojadinović i-au dat posibilitatea de a-mi spune, în momentul plecării, că

confirmă în totul impresiile bune cu care a părăsit Belgradul.

Alătur, pentru arhiva documentară a Ministerului, textul discursurilor

schimbate cu ocazia acestei vizite, din care trebuie remarcat că domnul Beneš a

accentuat partea tradiţională a politicii Micii Înţelegeri, aşa cum a fost trasată de

defunctul rege Alexandru I; comunicatul oficial publicat aici, precum şi programul

detaliat al vizitei preşedintelui Republicii Cehoslovace.

Victor Cădere

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică;

15.4.1937; Văzut 17.IV.1937.

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 2 (General, 1936 – 1943), f. 239 – 243
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3 778, din 15 aprilie 1937, ora 19.05

Înreg. la nr. 22 286, din 16 aprilie 1937

Berlin

Călătoria domnului Schacht la Bruxelles depăşeşte cadrul obişnuit. Ea este

prima tentativă sinceră a Germaniei de a ieşi din izolarea în care se găseşte şi a reintra

în circuit. După cât mi se spune, conversaţiile pe care preşedintele Reichsbank-ului

le va avea cu domnul Van Zeeland nu se vor mărgini la căutarea unui nou modus

vivendi al schimburilor dintre cele două ţări, dar mai ales a găsi baze largi ale unei

noi colaborări economice a Germaniei cu celelalte ţări. Domnul Van Zeeland pare

dispus a juca pe acest plan un rol de onest curtier. În cazul când negocierile de la

Bruxelles ar avea oarecare sorţi de izbândă, se va fixa data unei noi călătorii a

domnului Schacht la Paris. Domnia sa va fi însoţit de ambasadorul Franţei la Berlin,

domnul Poncet, care va participa la negocieri.

Comnen

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Consil.; Romanoleg Paris pentru informarea (...)

personală; Dir. Politică; 16.4.1937; Văzut; 20.IV.1937; Secţia Occidentală; Cifrat în

ziua de 16.IV.1937 de Burillianu; Descifrat de Burillianu.

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 58 (Relaţii cu Argentina, Austria, Belgia, Brazilia,
Bulgaria, Cehoslovacia, Chile, Croaţia, 1926 – 1944), f. 158
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, RADU T. DJUVARA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 787, din 16 aprilie 1937, ora 13.14

Înreg. la nr. 22 391, din 16 aprilie 1937

Bruxelles

„Vizită de curtenie pentru a întoarce vizita guvernatorului Franc şi a vedea

totodată pe Van Zeeland, cu care sunt foarte legat”, a declarat Schacht unui coleg al

meu. Nu a negat însă că a trecut în revistă situaţia, îndeosebi posibilităţile de apropiere

economică belgiano-germană, şi a declarat că Germania e gata să intre în circuitul

economic şi să colaboreze la orice iniţiativă economică. Trebuie însă să se înţeleagă

situaţia specială a Germaniei. Schacht a pus în relief mai ales: 

1) Chestiunea monetară, care e de interes primordial şi prezintă două feţe,

una internaţională: stabilitatea monetară internaţională a creanţelor naţionale; punerea

la adăpost a monedei germane de presiunea străină.



1

Vezi documentul nr. 136.
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2) Chestiunea datoriilor. Nici nu se gândeşte la un împrumut, dar Germania

nu mai poate duce povara dobânzilor strivitoare.

3) Chestiunea materiilor prime. 

4) Chestiunea coloniilor şi chestiunea prestigiului. O ţară ca Germania trebuie

să aibă posibilitatea procurării şi plăţii în monedă germană a materiilor prime.

Deocamdată ar fi vorba numai de Togo şi Camerun.

Schacht e opus unei conferinţe în genul celei de la 1932. Totul trebuie să fie

deja hotărât şi pus la punct, pentru a se putea ajunge repede la semnare. A vorbit chiar

faţă de reprezentantul Angliei, cu oarecare iritare contra politicii britanice, acuzând-o

că stăvileşte posibilităţile de aranjament economic.

Aplicarea sancţiunilor a tulburat atmosfera, apoi chestiunea evreiască şi

bisericească, unde Anglia face rău Germaniei.

Faţă de mine, Schacht s-a arătat foarte mulţumit de întâlnirea la Berlin cu

guvernatorul B.N.R., pe care îl apreciază deosebit. Mi-a spus că va veni la toamnă în

România.

Djuvara

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Consil.; Dir. Politică; Dir. Economică, 17.4.1937;

Văzut; 17.IV.1937; 19.IV.1937 Secţia Occidentală; Descifrat de Barcianu.

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 58 (Relaţii cu Argentina, Austria, Belgia, Brazilia,
Bulgaria, Cehoslovacia, Chile, Croaţia, 1926 – 1944), f. 159 – 160
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GHEORGHE PARASCHIVESCU, DIRECŢIA AFACERILOR

ADMINISTRATIVE ŞI CONSULARE A MINISTERULUI AFACERILOR

STRĂINE, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, 

VASILE GRIGORCEA

T. nr. 22 288, din 16 aprilie 1937

[Bucureşti]

Într-o convorbire pe care domnul ministru Pella, pe care l-am însărcinat a

urmări la Montreux lucrările Conferinţei capitulaţiilor, a avut-o cu Nahhas Paşa,

acesta i-a declarat că în principiu este favorabil punctului de vedere românesc privitor

la egalitatea de tratament între cetăţenii puterilor capitulare.

A adăugat însă că nu-şi poate lua nici un angajament deoarece, dacă un număr

prea mare de puteri vor cere acelaşi lucru sau dacă între ele se vor găsi state cărora

Egiptul, pentru diverse motive, nu le poate face asemenea concesii, este posibil să se

fixeze limitarea regimului numai la puterile capitulare.

Declaraţia preşedintelui Consiliului egiptean este cu totul contrară angajamen -

telor formale pe care guvernul egiptean şi le-a luat şi care v-au fost confirmate de

Foreign Office, după cum m-aţi informat cu telegrama nr. 1 387 din 1 martie

1

şi cu

raportul nr. 386 din 27 februarie

2

.
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Socot necesar să faceţi un nou demers pe lângă guvernul britanic, reamintind

asigurările ce ne-au fost date şi stăruind asupra gravelor urmări ce le-ar avea o astfel

de decizie asupra raporturilor dintre România şi Egipt.

Paraschivescu

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9 (Telegrame din Londra, 1935 – 1937), f. 274 – 275
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GHEORGHE PARASCHIVESCU, DIRECŢIA AFACERILOR

ADMINISTRATIVE ŞI CONSULARE A MINISTERULUI AFACERILOR

STRĂINE, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA, 

VESPASIAN PELLA, DELEGAT AL ROMÂNIEI LA CONFERINŢA 

DE LA MONTREUX

Nr. 22 288, din 17 aprilie 1937

Anexe: 6

[Bucureşti]

Domnule Ministru,

Referindu-mă la telegrama dumneavoastră nr. 277

1

, am onoarea a vă comunica

următoarele:

Deşi repetatele demersuri făcute pe lângă guvernul egiptean, în vederea

invitării României la Conferinţa de la Montreux, au rămas infructuoase, totuşi, sub

presiunea acestor stăruinţe şi a unui demers al guvernului britanic provocat de Legaţia

noastră din Londra, guvernul egiptean a adresat, la 5 februarie a.c., alăturata „notă

explicativă circulară” (I), tuturor Puterilor Capitulare, în care, la punctul 5, se prevede

că România, împreună cu alte şapte state, va beneficia de interpretarea cuvântului

„străin” din viitorul regulament de organizare judiciară.

Viitoarea egalitate de tratament pentru supuşii români ne-a fost confirmată şi

de Guvernul britanic, prin alăturata scrisoare (II), însoţită de un memoriu, adresată de

Foreign Office domnului ministru Grigorcea.

De asemenea, atât prin declaraţii verbale, cât şi prin alăturata notă (III) din 

26 februarie a.c., penultimul aliniat, ministrul Afacerilor Străine al Egiptului şi-a luat

angajamentul de a asimila, din punctul de vedere jurisdicţional, pe supuşii români cu

supuşii ţărilor invitate la Conferinţă.

În sfârşit, prin nota verbală nr. 125 din 15 februarie a.c. (aliniatul II), de

asemenea aici anexat în copie (IV), însărcinatul cu Afaceri al Egiptului în Bucureşti,

în numele guvernului său, a asigurat guvernul român că în viitorul regim tranzitoriu

supuşii români vor beneficia de egalitate de tratament cu supuşii ţărilor capitulare.

Din cele de mai sus rezultă că eventualitatea unui refuz de a acorda egalitate

de tratament supuşilor români, despre care v-a vorbit Nahhas Paşa, preşedintele

Consiliului de Miniştri al Egiptului, nu poate fi considerată de guvernul român decât
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ca o încălcare a unor angajamente formale, de natură a aduce o gravă atingere

relaţiilor dintre România şi Egipt.

Guvernul român nu poate admite ca România, după ce a beneficiat până în

prezent de toate avantajele regimului capitular, să fie pusă în acelaşi rând cu statele

care nu au beneficiat decât în parte sau deloc de acest regim.

Dreptul nostru la capitulaţii are o puternică bază juridică, consfinţită de starea

de fapt, de la existenţa României ca stat şi până azi, iar în ceea ce priveşte relaţiile

comerciale şi numărul supuşilor, România se plasează în Egipt înaintea multora dintre

ţările invitate azi la Conferinţa de la Montreux ca având tratate capitulare cu Egiptul.

Dacă nu am da proporţii deosebite incidentului provocat de refuzul guvernului

egiptean de a ne invita, mărginindu-ne a ne abţine să adresăm guvernului egiptean

invitaţia de a-şi pune candidatura la societatea Naţiunilor, deşi fusesem solicitaţi 

să-i adresăm o atare invitaţie, aceasta se datorează numai asigurărilor formale mai sus

arătate, ce ni s-au dat cu privire la viitoarea egalitate de tratament a supuşilor noştri.

Nerespectarea însă a angajamentelor luate de guvernul egiptean, prin

prejudiciul grav ce l-ar pricinui intereselor supuşilor noştri şi prestigiului ţării, nu ar

mai fi privită de guvernul român în acelaşi mod şi, în acest caz, am considera

atitudinea guvernului egiptean ca inamicală şi am da incidentului toată amploarea ce

o comportă. 

Vă rog să binevoiţi, la lumina celor de mai sus, a expune punctul nostru de

vedere atât delegaţiei egiptene, cât şi delegaţiilor amice de la Conferinţa de la

Montreux, şi a mă ţine la curent cu evoluţia lucrărilor Conferinţei.

Vă trimit, totodată, spre documentarea dumneavoastră, copiile a două note

(anexe V şi VI) remise ministrului Afacerilor Străine al Egiptului de către domnul

Cutzarida, însărcinatul nostru cu Afaceri la Cairo, cuprinzând teza guvernului român

în ceea ce priveşte drepturile capitulare ale României. 

P. Ministru

(ss) G. Paraschivescu

[Note marginale:]

283/20 aprilie 1937.

AMAE, Fond 71 Geneva, vol. 241 (Conferinţa privind regimul capitulaţiilor,
Montreux 1937, 1937), f. 1 – 2
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 813/A-2, din 17 aprilie 1937

Înreg. la nr. 27 124, din 11 mai 1937

Londra

Copie

O conversaţie cu domnul Eden 

Domnule Ministru,

Ca urmare la telegrama mea nr. 807

1

.

Conform instrucţiunilor Excelenţei Voastre, am comunicat astăzi domnului

Eden că guvernul italian, printr-un demers al ministrului său la Bucureşti, a manifestat

dorinţa de a strânge legăturile cu România. Guvernul român a răspuns printr-un mesaj

de politeţe, transmis de ministrul nostru la Roma. La Bucureşti nu se ştie cu precizie

ce scop a urmărit Italia prin acest gest. Guvernul român nu ia nici o iniţiativă, ci

aşteaptă eventualele sugestii ale Ducelui. Pentru cazul când s-ar ajunge la oarecare

tratative, guvernul englez va fi ţinut la curent de noi.

Domnul Eden m-a ascultat cu o atenţie încordată, fără însă a face nici cea mai

mică observaţie asupra fondului chestiunii. Abia când i-am spus că guvernul englez

va fi ţinut la curent cu eventualele tratative, domnia sa şi-a părăsit rezerva şi s-a arătat

vizibil satisfăcut, mulţumindu-mi în termeni cordiali pentru această promisiune.

Domnia Sa a arătat apoi mult interes pentru rezultatele Conferinţei de la

Belgrad. Am crezut momentul potrivit pentru a-i face unele „destăinuiri”, conform

autorizaţiei Excelenţei Voastre (telegrama nr. 20 637 din 10 aprilie)

2

.

Am vorbit deci de incompleta informare a României şi Cehoslovaciei, din

partea Iugoslaviei, în chestiunea pactului cu Italia, şi am adăugat că s-a înscris în

procesul verbal al Conferinţei un pasaj destinat să evite ca această procedare, dictată

de împrejurări urgente, să creeze un precedent pentru viitor. Domnul Eden a găsit că

înscrierea unui astfel de pasaj a fost un lucru foarte înţelept şi că, într-adevăr,

Iugoslavia ar fi fost obligată să se concerteze cu aliatele sale, înainte de semnarea

pactului de la Belgrad.

Am arătat, în continuare, că Cehoslovacia n-a făcut nici o presiune pentru

încheierea unui pact nou al Micii Înţelegeri. Însuşi domnul Krofta a propus un text

care arată că înainte de încheierea pactelor cu Bulgaria şi cu Italia situaţia a fost

dificilă pentru Iugoslavia şi că încheierea unor pacte similare din partea celorlalţi doi

membri ai Micii Înţelegeri ar putea crea o situaţie mai favorabilă pentru transformarea

Micii Înţelegeri într-un pact de garanţie generală. Domnul Eden m-a întrebat la ce

pacte similare a putut să se gândească domnul Krofta. I-am răspuns că ministrul de
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Externe cehoslovac a avut în vedere în prima linie încheierea unui pact de neagresiune

cu Germania. Ideea domniei sale a fost probabil aceasta, că un pact „erga omnes”,

încheiat între statele Micii Înţelegeri înainte de semnarea unui acord cehoslo va co-ger-

man, ar putea produce la Berlin impresia unei încercuiri, ceea ce ar avea drept rezultat

o încordare gravă a relaţiilor între Germania şi Cehoslovacia. Ar fi deci mai util să se

înceapă cu încheierea unui pact de neagresiune cehoslovaco-german, pe care domnul

Krofta speră să-l obţină într-un viitor nu prea îndepărtat.

Trebuie să menţionez că domnul Eden s-a arătat cam surprins de această

speranţă a domnului Krofta şi nu şi-a ascuns scepticismul.

Ministrul de Externe mi-a vorbit apoi de dificultăţile ce stau în calea încheierii

aşa-zisului „pact nou” al Micii Înţelegeri, combinat cu alianţa franceză. Domnia sa

părea bine informat asupra atitudinii rezervate a Iugoslaviei, şi a adăugat că nu şi-a

făcut niciodată prea mari iluzii în ceea ce priveşte şansele încheierii acestui pact.

Am încercat aici să pun o „sondă”, pentru a vedea reacţia domnului Eden. Am

spus deci că Cehoslovacia şi România s-ar putea decide eventual să încheie un astfel de

pact cu Franţa, lăsând la o parte Iugoslavia, astăzi atât de recalcitrantă. Aceasta ar însemna

însă spargerea Micii Înţelegeri şi sfârşitul acestei grupări. Nu este deci mai înţelept – am

întrebat eu – să procedăm cu prudenţă şi să aşteptăm ziua de mâine, care va fi poate mai

favorabilă ca cea de astăzi? Domnul Eden nici nu m-a lăsat să-mi termin fraza, ci m-a

întrerupt, spunându-mi cu multă căldură că nu trebuie în nici un caz să riscăm o spărtură

în Mica Înţelegere, ci să ne arătăm extrem de prudenţi, salvând viitorul.

Din reacţia imediată a interlocutorului meu, am putut constata ce preţ mare

pune domnia sa pe existenţa şi menţinerea Micii Înţelegeri.

Pasajul din procesul verbal al Conferinţei, privitor la egalitatea militară a

Ungariei, a interesat foarte mult pe domnul Eden, care a găsit că spiritul conciliant al

Micii Înţelegeri este un „lucru excelent”. Domnia sa a întrebat dacă cunosc punctul

de vedere al Ungariei în această chestiune. Am arătat că până în prezent Ungaria a

cerut, prin gura domnului Kánya, egalitatea militară ca un drept natural, fără nici o

compensaţie. Dar atitudinea aceasta a Ungariei face imposibilă orice înţelegere.

Statele Micii Antante nu pot accepta să obţină şi să producă impresia că au fost

complet „învinse” pe chestiunea aceasta. Numai un compromis, din care nimeni n-ar

ieşi învingător, nici învins, va putea rezolva acest diferend.

Am avut impresia că domnul Eden, pus în faţa intransigenţei ungare şi a

conciliaţiei Micii Înţelegeri, s-a raliat tezei noastre – cu excepţia poate a condiţiei

suprimării tribunalelor arbitrale mixte, care n-a avut aerul să-i placă prea mult – şi că

va sonda guvernul ungar prin legaţia sa la Budapesta. Ţin însă să constat că nu i-am

cerut nici o intervenţie.

Ministrul de Externe m-a întrebat apoi dacă la noi s-a remarcat pasajul din

discursul său de la Liverpool, privitor la Mica Înţelegere. „România” – am răspuns

eu – nu poate să fie decât încântată de această aprobare, dată cu atâta autoritate, a

politicii pe care dânsa o duce în comun cu aliaţii ei din Mica Înţelegere. Impresia

produsă la Bucureşti de acest pasaj a fost excelentă şi adâncă. Prestigiul Micii

Înţelegeri a fost întărit, prin greutatea cuvintelor dumneavoastră.”

„Aceasta a fost şi intenţia mea” – mi-a replicat domnul Eden – sunt încântat de

impresia produsă la Domnia Voastră şi sper că ea va fi tot atât de adâncă şi la Belgrad. 
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Din aceste cuvinte citate textual, cred că se poate trage, cu drept cuvânt,

concluzia că domnul Eden a făcut o apologie atât de călduroasă a Micii Înţelegeri 

fiindcă se răspândiseră zvonuri despre slăbirea ei prin „semi-defecţiunea Iugoslaviei”. În

timpul în care Mica Înţelegere a fost în floarea puterii sale, Anglia n-a găsit necesar să-i

dea astfel de certificate strălucite. Astăzi însă, tocmai în momentul când Mica Antantă

pare mai slabă, Anglia crede că trebuie să o susţină cu tot prestigiul ei. Avertismentul dat

Belgradului (care a fost reclamat de altfel şi de Franţa) este – cred – străveziu!

La sfârşitul conversaţiei noastre, domnul Eden, devenit din ce în ce mai cordial,

mi-a vorbit de şansele ameliorate ale păcii. Reînarmarea Angliei a dat de gândit

diferiţilor amatori de cuceriri. Germania se arată mult mai puţin agresivă, parcă şi

ameninţările ei contra Cehoslovaciei s-au mai atenuat. Şi Italia s-a potolit mult.

Evenimentele din Spania şi insuccesele trupelor sale „voluntare” i-au tăiat avântul şi

au apropiat-o de realitate. Primejdia întinderii conflictului din Spania asupra altor state

europene este astăzi mult mai mică, deşi nu se poate spune că ea a trecut cu totul.

Situaţia reclamă o prudenţă extremă. Astfel, în cazul blocării portului Bilbao de către

forţele generalului Franco, Anglia ar avea dreptul să înlăture minele flotante prin vase

speciale, chiar şi în apele teritoriale, întrucât blocarea nu există în drept. Dar o

operaţiune în zona teritorială a apelor spaniole ar putea fi considerată de anumite state

o acţiune militară în teritoriul spaniol şi invocată ca un precedent pentru intervenţii

directe de natură cu totul diferită. Ori, guvernul englez preferă să închidă puţin ochii

şi să se lase chiar atacat de opoziţie în Parlament, decât să creeze precedente

primejdioase. Acordul de neintervenţie a dat roade bune şi acţiunea trebuie continuată.

Dacă se va ajunge la retragerea voluntarilor străini, se vor mări şi şansele (...).

Vasile Grigorcea

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 7 (General, 1937), f. 68 – 72

222

MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 510, din 17 aprilie 1937

Înreg. la nr. 23 881, din 24 aprilie 1937

Roma

Domnule Ministru,

Am onoarea a înainta Excelenţei Voastre alăturatul raport lunar, relativ la

politica internă, situaţia economică şi financiară şi politica externă a Italiei în

intervalul de timp de la 20 martie la 17 aprilie 1937.

Primiţi, va rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

Ministru

(ss) I. Lugoşianu 

[...]
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POLITICA EXTERNĂ

În cursul lunii expirate, diplomaţia italiană a înregistrat o singură realizare

pozitivă: încheierea acordurilor cu Iugoslavia. Ea nu a fost însă mai puţin activă în

cele trei sectoare principale ale politicii externe italiene: în Mediterana, în Europa

Centrală şi dunăreană, în fine, în câmpul acţiunii anticomuniste.

a) În Marea Mediterană, călătoria Ducelui în Libia, inaugurarea „litoraneei”

libice, proclamarea „urbi et orbi” a politicii panislamice a Italiei, în fine, rolul

strategic atribuit coloniei italiene din Africa Septentrională au provocat reacţii destul

de vii în Franţa şi Regatul Unit, care au întreţinut şi uneori agravat tensiunea dintre

Roma, pe de o parte, Parisul şi Londra, de cealaltă parte.

Politica de protecţie a Islamului, anunţată de domnul Mussolini, n-a făcut o

bună impresie nici celor două mari puteri musulmane, Franţa şi Anglia, nici în Turcia,

vechea detentoare a Califatului, până la reforma Gaziului, nici în lumea arabă şi Egipt.

S-a remarcat, nu fără ironie, pretenţia Italiei, care are 3 – 4 milioane de supuşi

musulmani, din cele 300 de milioane care există în lume, în special în imperiile

coloniale ale Marii Britanii şi Franţei, de a proteja Islamul. S-a observat, cu drept

cuvânt, în special în lumea arabă, că musulmanii nu au nevoie de protecţie, ci de

suveranitate, [nu] de supunere, ci de libertate.

Politica italiană, de a acorda Islamului o protecţie de care nu are nevoie, nu pare

destinată să aibă sorţi de izbândă în lumea musulmană, într-un timp când Marea Britanie

acordă suveranitatea deplină Irakului şi Egiptului, care, cel din întâi a devenit – cel de al

doilea va deveni – membru al Societăţii Naţiunilor, ambele în calitate de state suverane.

Politica panislamică a Italiei nelinişteşte totuşi, căci se adresează îndeosebi unei lumi

arabe în perpetuă efervescenţă, care-şi caută sprijinul acolo unde-l poate găsi şi poate fi

unul din elementele de discordie între Italia şi Marea Britanie, care prezintă astăzi două

puncte nevralgice în Asia: în Palestina, unde conflictul sângeros evreo-arab este oricând

gata să izbucnească; în Indii, unde punerea în vigoare a noii Constituţii şi alegerile pentru

Congres au creat o fermentaţie, în care o propagandă abilă anti-engleză poate găsi un

teren prielnic de dezvoltare.

Faţă de Egipt, Italia face de asemenea o politică de amiciţie ostentativă, în parte

din cauza intereselor pe care le au în această ţară cei 60 000 de emigranţi italieni, în parte

ca reacţie faţă de interesele considerabile pe care le are Marea Britanie pe malurile

Nilului. Prin presă şi prin atitudinea lor în conversaţiile diplomatice, italienii au afirmat

simpatiile lor pentru cauza Egiptului, şi delegaţii italieni la Montreux au primit cuvântul

de ordine să sprijine călduros revendicările egiptene la Conferinţa Capitulaţiilor.

În fine, faţă de celelalte două state din Mediterana Orientală, Grecia şi Turcia,

politica italiană se menţine neschimbată.

Cea dintâi ar fi mai degrabă perplexă, dacă o iniţiativă diplomatică italiană ar

pune-o în situaţia de a trebui să facă o alegere între Roma şi Londra. O asemenea

iniţiativă, de altfel, nu ar avea aproape nimic de adăugat la conţinutul actualului pact

de amiciţie italo-grec. Raporturile între cele două ţări rămân deci corecte şi aproape

cordiale, dacă n-ar fi zelul italianizant şi fascist al guvernatorului italian al

Dodecanesului, contele De Vecchi di Val Cismon, care ţine să aducă, cu orice preţ,

populaţiile din Rodi şi Kio sub semnul lictorului.
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Cât despre raporturile italo-turce, ele se menţin în faza de destindere în care 

le-au lăsat conversaţiile de la Milano. Convorbirile diplomatice n-au avut încă, până

acum, urmări pozitive. Italia n-a aderat încă la Convenţia Strâmtorilor, aşa cum spera,

după Milano, ministrul de Externe turc. Dar se scontează, de ambele părţi, rezultate mai

concrete, într-un termen apropiat. Într-adevăr, la 12 aprilie, contele Ciano a fost invitat

la Ankara, pentru a doua jumătate a lunii noiembrie, şi a acceptat în principiu invitaţia.

b) În sectorul anticomunist, presa şi diplomaţia italiană au dat dovadă, în

cursul lunii trecute, de o foarte vie activitate. Pe coloane întregi de articole de fond

sau reportaje, venind îndeosebi de la Berlin, Varşovia sau Riga, ziarele italiene au

pus zilnic în relief conflictul lui Stalin cu troţkiştii, divergenţele Armatei Roşii cu

G.P.U., arestarea lui Iagoda, ascendentul progresiv pe care Voroşilov îl ia asupra

dictatorului de la Kremlin, falimentul politicii economice a Sovietelor, revoltele din

Turkestan. O asemenea activitate de presă ar fi trebuit să aibă, pe terenul diplomatic,

o repercusiune favorabilă asupra unei repezi înţelegeri între Japonia şi Italia, care au

angajat conversaţii în urma acordului nipono-german din noiembrie 1936, cu

obiectivul politic de a ajunge la recunoaşterea „de jure” a Imperiului etiopian, şi cu

obiectivul economic de a încheia un tratat comercial relativ la Abisinia. Deşi substanţa

lor este foarte redusă, tratativele progresează însă foarte încet. Se pare că noul guvern

japonez şi ministrul de Externe Sato sunt mai puţin însufleţiţi decât predecesorii lor

pentru o acţiune internaţională anticomunistă şi că viitoarea înţelegere italo-japoneză

nu va îmbrăca acest aspect. În cercurile diplomatice japoneze se afirmă că acordul

comercial pentru Etiopia se va încheia numai după ce italienii vor fi definit regimul

economic al Africii Orientale. Cu acelaşi prilej, prin preambulul acordului, Japonia

va accepta titulatura de Împărat al Etiopiei a suveranului Italiei, ceea ce va fi

interpretat ca o recunoaştere „de jure” a Imperiului.

Preocupările anticomuniste ale Italiei rămân însă dominante şi determină

atitudinea diplomaţiei romane faţă de Franţa şi Cehoslovacia, semnatare ale pactelor

de asistenţă cu Sovietele, şi faţă de guvernul din Valencia. Nici o critică nu este cruţată

activităţii guvernului Blum. Cele mai episodice evenimente de ordin intern din Franţa

iau, în presa italiană, proporţii senzaţionale, de dezagregare politică sau de prodrom

revoluţionar. Stabilizarea francului este ameninţată. Oficioasele italiene numără în

detalii toate transporturile de voluntari şi materiale făcute pentru Spania şi pun în

relief toate criticile presei de opoziţie franceze, care semnalează contravenţiile

guvernului francez la politica de neintervenţie.

În chestiunea spaniolă, nereuşita acţiunii militare de la Guadalajara şi Brihuega,

pentru cucerirea Madridului, a provocat o gravă încordare a raporturilor Italiei cu Franţa

şi cu Marea Britanie şi a pus în mare perplexitate politica italiană. Deşi se pare că şefii

militari italieni care conduceau acţiunea din Spania au pus în gardă pe şeful guvernului

asupra dificultăţilor unei cuceriri a Madridului, Ducele a decis personal ofensiva, din

motive politice. Rezultatele ei nefavorabile au fost, la un moment dat, pe punctul de a

determina o intervenţie masivă a Italiei în războiul civil spaniol.

S-au făcut, fără îndoială, preparative considerabile, s-au trimis în Spania

efective destul de importante, cadre de ofiţeri şi de specialişti, material militar şi în

special avioane. Opinia publică italiană a trăit multe săptămâni sub obsesia războiului.
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Fermitatea şi totodată moderaţia guvernului britanic par a fi făcut însă impresie

conducătorilor politicii italiene, care şi-au dat seama că a împinge mai departe acţiunea

de intervenţie în Spania ar însemna să se creeze riscul unui război general.

La data acestui raport, oficialitatea italiană înclina mai de grabă spre

moderaţie. Palatul Chigi şi Palatul Venezia nu par a mai fi departe de ideea unui

compromis onorabil, care să evite însă bolşevizarea Spaniei. Care ar fi modalităţile

practice pentru o asemenea soluţie tranzacţională, este încă greu de prevăzut. 

Ultimul discurs al domnului Eden, pronunţat la 12 aprilie la Liverpool, pare

a fi dat de gândit conducătorilor diplomaţiei italiene. Ministrul englez a pus în relief,

cu vigoare, infracţiunile comise, din toate părţile, la acordul de neintervenţie. A arătat

că acesta a fost totuşi de natură să impună limite imixtiunii străine în Spania şi să

evite riscurile unui război general. Şi-a exprimat încrederea că aplicarea controlului,

care va avea loc, după toate probabilităţile, la 19 aprilie, va pune capăt perioadei atât

de prelungite de polemici, atacuri, acuzări şi contra-acuzări fără dovezi. A ţinut însă

să arate că trimiterea de noi contingente în Spania „ar crea cabinetului englez cea mai

gravă nelinişte şi ar produce noi şi grave situaţii, pe care toate forţele pacifice ale

Regatului Unit ar fi determinate să le înlăture”.

Acest limbaj hotărât şi prudent a fost cântărit cu grijă la Roma. Guvernul

fascist, în Consiliul de Miniştri din 13 aprilie, a aprobat proiectul de decret-lege prin

care se interzic înrolările de voluntari pentru Spania, şi se pare că ordine în acest sens

au şi fost date comandamentelor provinciale ale miliţiilor. Unele editoriale inspirate

ale presei italiene, ca şi cercurile politice romane, par a pregăti opinia publică şi pe

reprezentanţii diplomaţiei străine pentru eventualitatea unei soluţii de moderaţie.

Varietăţile politicii italiene nu ne îngăduie, desigur, o certitudine în această privinţă.

Este însă vizibil, după informaţiile cele mai autentice, că dispoziţiile actuale ale

şefului guvernului italian sunt mai puţin intransigente decât în cursul ultimelor

săptămâni şi lasă o margine destul de largă pentru o înţelegere.

c) Dezinteresarea progresivă a Reich-ului faţă de războiul civil din Spania,

valoarea practică qvasi-nulă a concursului pe care Germania îl poate da Italiei în

Mediterana, progresele influenţei germane în bazinul dunărean, în timp ce Italia era

angajată în alte sectoare ale politicii internaţionale, au determinat diplomaţia italiană

să iasă din pasivitatea ei în Europa Centrală şi Răsăriteană, care apărea ca o politică

de renunţare în faţa Germaniei. Palatul Chigi a reînceput o vie acţiune diplomatică în

această regiune a Europei, pe care o neglijase timp de câteva luni, după semnarea

Protocoalelor de la Berchtesgaden.

În ceea ce priveşte Austria, este vizibil că necesitatea înţelegerii cu Belgradul,

în primul rând, şi a menţinerii axei Roma–Berlin, în al doilea rând, au determinat

Italia să-şi modifice atitudinea faţă de restauraţia Habsburgilor. Cancelarul

Schusschnigg, care se întâlneşte cu Ducele şi cu contele Ciano la Veneţia, la 22 şi 

23 aprilie, va afla desigur de la aceştia că, întrucât independenţa Austriei este garantată

de acordul austro-german din 11 iulie 1936, restauraţia, care era concepută ca o soluţie

contra Anschluss-ului, nu mai este actuală. E mai puţin probabil să afle că cercurile

conducătoare italiene încep să se resemneze la progresia influenţei germane în

Austria, care le apare ca o fatalitate istorică.
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Între asemenea teze şi cele expuse de cancelarul austriac în discursul său din

14 aprilie, în faţa delegaţilor frontului patriotic, diferenţa este foarte mare. După

previziunile cercurilor diplomatice germane din Roma, italienii vor oferi cancelarului

federal avantaje economice încă mai largi decât în trecut şi îi vor da asigurări că

preferinţele acordate Iugoslaviei nu vor aduce atingere exportului austriac.

Ungaria va redeveni de actualitate în cursul lunii mai, când, probabil între 22

şi 25, va avea loc vizita la Budapesta a Suveranilor Italiei, care vor fi însoţiţi de

contele Ciano. Acest prilej va fi folosit, desigur, de acesta, spre a examina cu guvernul

maghiar posibilităţile unor modus vivendi între Ungaria, Iugoslavia şi România, care

vor fi urmate de o vizită apropiată la Roma a domnului Stojadinović, spre a încheia

un nou tratat de comerţ şi poate a semna un pact cultural.

Acordurile de la Belgrad, despre care am referit pe larg în raportul nostru nr. 482

din 8 aprilie 1937

1

, şi asupra cărora nu mai este cazul să revenim în raportul de faţă, au

netezit într-adevăr drumul, în concepţia italiană, spre o înţelegere între Italia şi România.

O asemenea înţelegere ar trebui să comporte în principal un acord politic, al cărui conţinut

ar fi analog cu acel al recentei înţelegeri politice de la Belgrad. El ar putea fi urmat de un

pact cultural, după cum a fost precedat de un tratat de comerţ. Procedura lui ar fi bilaterală.

Încheierea lui s-ar face în afară de Societatea Naţiunilor, şi cu excluderea ideii de siguranţă

colectivă. Dacă în raporturile dintre România şi Italia un asemenea acord n-ar prezenta

dificultăţi, în schimb obstacolele exterioare ar fi considerabile: el ar pune problema unei

reconcilieri cu Ungaria, care nu consimte să renunţe principial la revizionism; ar exclude

Cehoslovacia, prin caracterul său bilateral; ar pune în chestiune, pe o scară poate mai largă

decât acordurile de la Belgrad, orientarea şi consistenţa Micii Înţelegeri.

În politica italiană, lucrurile se desfăşoară însă ca şi cum Austria şi Cehoslovacia

ar fi destinate definitiv expansiunii germane, într-un timp mai mult sau mai puţin

îndepărtat. Deşi germanii au refuzat, după informaţii din cel mai bun izvor, să consimtă

la împărţirea în zone de influenţă italiană şi germană a Europei Orientale, se pare că

aplicarea practică a înţelegerii dintre Roma şi Berlin a dus la acelaşi rezultat.

Până în prezent, transversala italo-germană se menţine deci pe chestiunile

Europei Centrale şi dunărene, deşi în cercurile guvernamentale austriece, bine situate

spre a cunoaşte realitatea, se socoteşte că „in der Axe kracht es”. Italienii, ca şi

germanii, fac neîncetat manifestaţii ale solidarităţii lor. La data acestui raport, 

Dr. Robert Ley, şeful frontului muncii germane, parcurge toată Italia spre a studia

organizarea regimului corporativ. A avut cu acest prilej şi conversaţii politice. Acestea

vor căpăta însă o deosebită importanţă cu prilejul vizitei generalului Göring, care va

sta în Italia mai multe săptămâni, din motive de sănătate, şi a generalului Blomberg,

ca şi a ministrului de Externe, von Neurath, a căror vizită se dă ca sigură pentru sfârşitul

lunii mai, cu prilejul botezului principelui de Napoli. O vizită a domnului Mussolini

la cancelarul Hitler, decisă în principiu pentru vara sau începutul toamnei, ar încorona

această serie de călătorii politice. Este greu de văzut, de pe acum, care este obiectivul

lor politic, dar simpla lor enumerare – pe o perioadă de timp relativ lungă – dovedeşte

clar intenţia diplomaţiei italiene, ca şi a celei germane, de a consolida o înţelegere

dintre Roma şi Berlin şi de a continua colaborarea politică pe liniile de până acum.
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Vom fi făcut, în fine, o expansiune sumară, dar completă, a acţiunii de politică

externă a Italiei, dacă vom adăuga, în încheiere, că în luna care a trecut Palatul Chigi

a putut înregistra două noi recunoaşteri „de jure” ale Imperiului italian în Etiopia:

cea dintâi, a guvernului iugoslav, care, cu prilejul acordului politic din Belgrad, a

consacrat titulatura de Împărat al Etiopiei a regelui Italiei; cea de a doua, a Sfântului

Părinte, care, cu ocazia remiterii solemne a „Rozei de aur”, supremă distincţie

onorifică destinată suveranilor, în cei doi „Brevi apostolici” adresaţi regelui şi reginei

Italiei a folosit în repetate rânduri titulatura imperială, ceea ce, pentru Suveranul

Pontif, care nu face parte din Societatea Naţiunilor, înseamnă recunoaşterea de drept

a Imperiului italian în Etiopia, printr-o declaraţie de voinţă unilaterală.

Ministru 

(ss) I. Lugoşianu

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; Dir.

Economică; 26.IV.1937; Partea privitoare la politica externă – Buletin; 27.IV.1937;

Secţia Occidentală; A se comunica şi Secţiei Eur. Centrală.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA RIGA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 162, din 17 aprilie 1937, ora 15.08

Înreg. la nr. 22 654, din 18 aprilie 1937

Riga

După toate informaţiile pe care le-am putut obţine la Riga şi Kovno, ştirea

lansată din Varşovia că între Lituania şi URSS s-ar fi încheiat, cu ocazia vizitei

mareşalului Jegorov la Kovno, un tratat de alianţă militară, nu corespunde adevărului.

Însuşi ministrul Germaniei la Kovno, care are tot interesul să fie, şi în general este,

bine informat, mi-a declarat că nu a constatat absolut nimic despre încheierea unui

asemenea tratat şi că are convingerea fermă că un astfel de tratat nu există.

Este de asemenea inexactă afirmaţia că ofiţeri şi ingineri sovietici ar construi

fortificaţii în Lituania, care ar urma să fie transformată în centru de operaţiuni contra

Poloniei şi Germaniei. Afară de ataşatul militar, nu se găseşte în Lituania nici un ofiţer

sovietic. Fortificaţii nu se construiesc nicăieri. Singurele lucrări militare sunt unele

tranşee betonate, în câteva puncte din zona frontierei germane şi polone, care însă se

execută de trupe lituaniene sub conducerea ofiţerilor lituanieni, unii absolvenţi ai

Şcolii din Versailles.

Adaug că lituanienii, deşi în strâmtoarea lor de către polonezi şi germani,

menţin foarte bune raporturi cu URSS, totuşi nu au încredere în ruşi şi sunt foarte

precauţi. La întrebarea mea, dacă în caz de necesitate Lituania ar face apel la armata

sovietică, şeful Statului Major, colonelul Cernius, în 2 martie, mi-a răspuns: „Vom
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face apel la propriile noastre forţe, apoi la Societatea Naţiunilor şi în special la marile

puteri occidentale Franţa şi Anglia. În ruşi nu putem avea multă încredere; în afară de

faptul că ar aduce bolşevismul şi deci ruina ţării, s-ar putea de altfel, cum s-a întâmplat

în trecut, ca o dată instalaţi la noi, să refuze a mai pleca”. 

Stoica
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 3 781, din 17 aprilie 1937, ora 15.40

Înreg. la nr. 22 645, din 18 aprilie 1937

Berlin

Foarte confidenţial!

Răspuns la telegrama Excelenţei Voastre, nr. 21 985

1

.

Instrucţiunile domnului Titulescu erau precise: România este dispusă a încheia

un pact de asigurare mutuală cu Germania, dacă aceasta ar garanta integritatea

teritorială a României şi a ţărilor aliate ei. Linia călăuză a politicii României, conform

instrucţiunilor domniei sale scrise, este aceea a unei egale amiciţii cu toate marile

puteri, de la care nu înţelegem ca Germania să fie exclusă (vezi telegrama cifrată

nr. 4 361, din iulie 1935)

1

. Ori de câte ori am deschis vorba asupra acestei chestiuni

cu reprezentanţii oficiali responsabili ai politicii externe a Reich-ului, şi anume cu

domnii von Neurath şi Bulow, am primit cel puţin răspunsuri evazive, dacă nu chiar

categoric negative. Dacă această atitudine s-ar fi putut explica, când am vorbit nu

numai de garantarea hotarelor noastre, dar şi de acelea ale aliaţilor noştri, ea nu mai

poate găsi nici o justificare când conversaţiile purtau exclusiv asupra hotarelor

noastre. Ori, reamintesc că domnul Göring a luat iniţiativa de a face, încă în octombrie

1934, la Belgrad, declaraţii extrem de favorabile, eram în drept a crede că politica

„oficială” a Reich-ului s-a modificat. Cu toate că declaraţiile de la Belgrad ne-au fost

reiterate faţă de martori de domnul Göring, atât colegului meu iugoslav, cât şi mie,

atitudinea Auswärtiges Amt-ului a rămas neschimbată, chiar ultimele declaraţii făcute

în tot cursul anului trecut, fie de domnul Göring, fie chiar de Hitler domnilor Goga,

Gh. Brătianu, subsemnatului şi chiar în public, în februarie trecut, delegaţilor foştilor

combatanţi, au fost obiectivul tentativelor constante ale Auswärtiges Amt de a le

minimaliza, dacă nu chiar de a le anula.

Este exact că suprema autoritate şi în materie de politică externă, ca şi în materie

de politică internă o constituie Führer-ul şi că preşedintele Göring mi-a propus să cer o

audienţă domnului Hitler, pentru ca acesta să-mi confirme personal propunerile pe care

domnia sa mi le-a transmis oficial şi din ordinul domnului Hitler, la 4 decembrie trecut.

Reamintesc că Excelenţa Voastră a fost de părere însă, ca pentru motive de oportunitate,
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să amânăm această precizare de atitudine. Dacă facem distincţie, prin urmare, între

politica domnilor Hitler, Göring şi Rosenberg şi aceea a domnului von Neurath, trebuie

să constatăm că până în acest moment nu a ieşit din atitudinea sa negativă.

Pentru ca Excelenţa Voastră să aibă o oglindă completă a chestiunii, îmi permit

a o ruga să consulte următoarele telegrame şi rapoarte ale subsemnatului, din 1934, 

nr. 3 327 din 24 octombrie

1

, 3 347 din 25 octombrie, 3 574 din 15 noiembrie şi în special

3 829 din 11 decembrie. În 1935: la 6 aprilie, şi în 1936, importanta telegramă cifrată

3 643 din 25 februarie, nr. 3 644 din 27 februarie, nr. 3 682 şi 3 683 din 18 noiembrie,

3 691 şi 3 692 din 24 noiembrie, 3 689 din 4 decembrie, 3 600 şi 3 601 din 11 decembrie,

şi raportul meu 3 941 din 14 decembrie. În 1937, raportul meu nr. 3 756 din 25 martie

1

.

Comnen
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 

NICOLAE PETRESCU-COMNEN

T. nr. 22 645, f.d.

[Bucureşti]

Cu referinţă la telegrama dumneavoastră nr. 3 781

2

.

Vă rog să binevoiţi a-mi transmite telegrafic cifrat textul telegramei cifrate

nr. 4 361

1

din iulie 1935, precum şi textul tuturor instrucţiunilor ce v-au fost date de

domnul Titulescu în această chestiune.

Victor Antonescu

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936 – 1937), f. 307
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 136, din 17 aprilie 1937, ora 19.40

Înreg. la nr. 22 651, din 18 aprilie 193

Atena

Pentru verificarea diverselor informaţii despre tratativele ce s-ar duce în

vederea unui acord mediteraneean, între Italia, Iugoslavia, Turcia şi Grecia, am văzut
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azi pe Mavrudis. Mi-a declarat categoric că nici o propunere sau sugestie nu a fost

făcută guvernului grec în acest sens.

Despre vizita lui Ismet Inönü şi R. Aras la Belgrad este informat, atât din

Belgrad, cât şi din Ankara, că a avut numai un caracter de curtenie şi că întrevederile

nu au avut nici un obiect concret.

Ismet Inönü a declarat ministrului Greciei la Belgrad că a procedat cu domnul

Stojadinović la un schimb de vederi general în cadrul politicii Înţelegerii Balcanice,

constatând deplinul său acord cu prim-ministrul iugoslav. A adăugat că e satisfăcut de

lămuririle domnului Stojadinović, asupra recentei sale acţiuni politice. Ismet Inönü

a dezminţit că în convorbirile de la Belgrad s-ar fi vorbit despre un pact mediteraneean

cu Italia. În privinţa Bulgariei, Turcia şi Iugoslavia par de acord că nu se poate aştepta

adeziunea ei la Înţelegerea Balcanică, dar că trebuie depuse eforturi pentru a

determina Bulgaria la o înţelegere cu România şi Grecia.

Filotti

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Consil.; Dir. Politică, 18.IV.1937; Văzut; 20.IV.1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 289, din 17 aprilie 1937, ora 22.22

Înreg. la nr. 22 655, din 18 aprilie 1937

Moscova

Nu este un secret pentru nimeni că politica Turciei, de mai multă vreme, nu

satisface în întregime pe Soviete. Domnul Litvinov, fără să meargă până a-l acuza pe

Rüştü Aras de duplicitate, nu gustă prea mult abilităţile acestuia. Dar în public sau în

presă, în afară de perioada Conferinţei Strâmtorilor, de la Montreux, nu a apărut

niciodată vreo notă discordantă.

De aceea, articolul de azi din „Pravda”, asupra vizitei turceşti la Belgrad, este

chemat a face senzaţie şi va indispune desigur Ankara. Prezentând în ironie Belgradul

ca o Mecca diplomatică şi criticând din nou pactul italo-iugoslav, ziarul sovietic

afirmă contribuţia lui Rüştü Aras la încheierea acestui pact, ca şi a pactului bulgaro-

iugoslav, anunţând totodată că Ministerul de Externe turc pregăteşte un pact

mediteraneean italo-iugoslavo-turco-grec, lucru discutat acum la Belgrad. O încercare

făcută în acest sens acum câţiva ani s-a izbit de domnul Titulescu care, văzând în ea

slăbirea Înţelegerii Balcanice, a cerut turcilor a sprijini participarea şi a României,

ceea ce a adus abandonarea proiectului, prin opoziţia Italiei. Faţă de slaba şi

nehotărâta diplomaţie actuală a României, Rüştü Aras crede a putea neglija interesele

României, considerând zâmbetele obligate ale lui Mussolini ca o garanţie suficientă

pentru securitatea Turciei.
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Citind cuvintele rostite de Atatürk la 24 martie, cu prilejul vizitei Excelenţei

Voastre, asupra imposibilităţii localizării conflictelor internaţionale, constată că

punctul de vedere atât de clar şi de logic expus atunci de şeful statului nu este

compatibil cu „manevrele prea complicate şi peste măsură de încurcate ale domnului

Rüştü Aras care, căutând apropierea de statele agresoare, împinge Turcia pe calea

aventurii”.

Ciuntu

AMAE, Fond 71 Turcia (ianuarie – iunie 1937), vol. 4, f. 180 – 181
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 157, din 18 aprilie 1937

Înreg. la nr. 22 915, din 19 aprilie 1937

Belgrad

Confidenţial

Reflecţii engleze în legătură cu activitatea diplomatică a Iugoslaviei

Domnule Ministru,

Surprinsă de rapida dezvoltare a Italiei fasciste, de succesul campaniei în

Abisinia, dar mai ales de constatarea neputinţei sale momentane de a-şi impune

punctul său de vedere, Anglia are nevoie de reculegere, pentru a se înarma la nivelul

impus de evenimentele de astăzi şi, în consecinţă, politica sa urmăreşte cu tenacitate

atenuarea oricărei neînţelegeri internaţionale, pentru ca să nu fie din nou în situaţia

de a se înclina în faţa faptului împlinit.

În dorinţa sa de a organiza baza navală în orientul mediteraneean, a uitat

Montreux, pentru a ajunge astăzi în excelente raporturi cu Turcia.

Aceeaşi politică şi faţă de Grecia, mai ales după reîntronarea regelui George... iar –

probabil – pentru a reacţiona contra zvonurilor persistente care circulă în ultimul timp în

Balcani despre o eventuală încercare a slavilor balcanici de a ieşi la Marea Egee, ministrul

Angliei la Atena a declarat, cu ocazia distribuirii unor decoraţii, că „oricine este de partea

Greciei este, prin aceasta, un sprijinitor al intereselor Angliei”.

Tot ca partizani ai destinderii între diversele state, englezii au salutat cu

satisfacţie încheierea acordului iugoslavo-bulgar şi, până la un oarecare punct, şi pe

acela iugoslavo-italian.

Dar agitaţia diplomatică a domnului Stojadinović, tempo rapid în care au fost

duse tratativele cu Roma, ca şi încercările de a lărgi acordurile existente până la un pact

mediteraneean nu par a fi tocmai pe placul conducătorilor politicii externe britanice.

Într-adevăr, reprezentantul lor aici consideră că a sosit vremea unei „pauze”

în activitatea debordantă a Belgradului din ultima vreme; este necesar ca lucrurile să
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intre în cadrul lor normal, pentru a se vedea rezultatele concrete, şi mai ales este

indispensabil ca să nu se meargă cu nimic mai departe.

Relativ la discursul domnului Eden la Liverpool şi la impresia favorabilă

produsă aici, ministrul Angliei mi-a spus că e mulţumit să ştie că domnul Stojadinović

este satisfăcut, deşi sensul discursului este tocmai pentru a marca acest „temps
d’arrêt”, care a fost caracteristica principală a conferinţei ultime a Micii Înţelegeri –

şi care trebuie să fie „nota zilei” pentru încă o bună bucată de vreme.

La fel faţă de alte planuri în centrul Europei şi chiar în raporturile eventuale

cu Ungaria, Belgradul ar trebui să adopte o linie de conduită cât mai moderată.

Aducând cele ce preced la cunoştinţa Excelenţei Voastre, nu pot decât să

constat că discuţiile ultime între turci şi iugoslavi au ţinut evident seamă de aceste

deziderate ale diplomaţiei engleze.

(ss) Victor Cădere

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică,

19.IV.1937; O copie prin curier la Leg. Londra, Praga, Budapesta, Paris, Ankara,

Atena, Roma şi Sofia; 21.IV.1937; Secţia Eur. Centrală.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 156, din 18 aprilie 1937

Înreg. la nr. 22 917, din 19 aprilie 1937

Belgrad

Strict confidenţial

Convorbire cu domnul Stojadinović

Domnule Ministru,

În timpul vizitei miniştrilor turci în capitala Iugoslaviei, am avut prilejul să am

o lungă convorbire cu domnul Stojadinović, din care rezum următoarele:

1. Raporturile în interiorul Micii Înţelegeri sunt excelente şi este deosebit de

satisfăcut de vizita domnului Beneš, care a plecat mulţumit de la Belgrad.

Regretă că dirigenţii politicii ungare nu au înţelegerea necesară a împrejură -

rilor şi nu fac nici un gest sau propunere efectivă de apropiere de statele Micii

Înţelegeri. Din partea sa, nu va face nimic mai mult; dar am avut impresia că domnul

Stojadinović regretă de a nu mai fi liber să ducă până la capăt înţelegerea sa cu

Budapesta...

Dacă însă i s-ar da prilejul – ca în limitele celor hotărâte la Belgrad – să se

poată spune că graţie domniei sale s-a ajuns la o înţelegere, ar fi totuşi foarte mulţumit.
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Numai că aceasta depinde şi de Budapesta, şi aici este poate cauza pentru care domnul

Stojadinović se arată cam decepţionat de încăpăţânarea guvernului maghiar de a

rămâne pe vechile sale poziţii.

2. În Înţelegerea Balcanică – iarăşi – domnul Stojadinović constată că

lucrurile merg foarte mulţumitor, iar vizita miniştrilor turci este un prilej de a

manifesta adânca prietenie ce leagă cele două ţări.

Nu se va aborda în conversaţii nici un subiect nou; din contră, domnul

Stojadinović lasă oarecum să se înţeleagă că vizita celor doi miniştri turci pe coasta

dalmată este de natură a arăta Italiei că adevăratele prietenii ale Iugoslaviei rămân

nealterate de acordul italo-iugoslav.

3. În ceea ce priveşte acordul cu Italia, domnul Stojadinović precizează, o

dată mai mult, că nu este un pas al Iugoslaviei spre axa Berlin–Roma..., din contră,

prin clauza sa consultativă, oferă mai curând o modalitate de a separa Italia de Berlin,

într-o anumită ipoteză. În nici un caz Iugoslavia nu a avut intenţia ca prin acest acord

să iasă din cadrul Societăţii Naţiunilor şi nici să dea posibilitatea la alte angajamente

decât acelea ce decurg din pactul Briand–Kellog.

Dar, în ceea ce priveşte raporturile economice atât cu Italia cât şi cu Germania,

domnul Stojadinović înţelege să le intensifice, considerând de datoria sa, de şef al

guvernului, de a crea cât mai bune posibilităţi economice pentru Iugoslavia.

4. Dar domnul Stojadinović este tot mai nemulţumit de atitudinea guvernului

francez, care ar fi trebuit cel dintâi să salute cu satisfacţie acordul iugoslavo-italian...

Ori, din contră, atât pe cale diplomatică, dar mai ales prin presă, acţiunea domniei sale

este supusă unei critici injuste, severe şi necorespunzătoare situaţiei actuale a

Iugoslaviei.

Domnia sa mi-a declarat că asemenea „atacuri” nu vor rămâne fără ripostă...

şi, într-adevăr, după trei zile a apărut în „Slovenetz”, din 15 aprilie, un editorial

intitulat: „Cine acoperă de noroi Iugoslavia”, şi în care se începe o polemică aspră cu

jurnalele franceze şi în particular cu domnii Tabouis şi Pertinax.

Dacă tonul presei franceze va continua, este sigur că din partea guvernului

iugoslav se va răspunde tot mai tare, ceea ce nu poate fi decât profund regretabil

pentru raporturile franco-iugoslave, care şi aşa nu sunt prea bune.

Alătur articolul din „Slovenetz”.

5. Domnul Stojadinović se felicită, o dată mai mult, de raporturile excelente

dintre România şi Iugoslavia şi dintre guvernele respective.

Aducându-i aminte şi de data aceasta de atâtea chestiuni pendinte, domnia

sa, ca în atâtea alte ocazii, mi-a promis că nu există nici o chestiune românească care

să nu fie rezolvată cât mai grabnic şi mai satisfăcător... Rămâne să vedem cât va mai

trece până ce voi ajunge efectiv la rezolvarea lor…

(ss) Victor Cădere

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică,

19.IV.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 105 – 107
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 4 286, din 18 aprilie 1937, ora 03.15

Înreg. la nr. 22 642, din 18 aprilie 1937

Paris

În referire la telegrama Excelenţei Voastre, nr. 21 979 din 15 curent

1

. 

Am adus azi la cunoştinţa ministrului Afacerilor Străine conţinutul ei. Domnia

sa nu a fost surprins de demersul reprezentantului Italiei la Bucureşti, căci de

posibilitatea unei atari propuneri s-a mai vorbit când şi când, iar de rândul acesta domnia

sa a fost prevestit prin reprezentantul Franţei la Belgrad. De altfel, a adăugat domnia sa,

atare pact nu strică, cu condiţia însă să nu fie îndreptat contra cuiva, şi nici nu poate fi

interpretat ca o detaşare a României de Franţa sau ca o ruinare a Micii Înţelegeri.

Domnia sa mi-a mulţumit pentru încrederea amicală arătată Franţei de

guvernul român, cât şi a felului de a proceda, dacă ar fi cazul.

Ca încheiere, domnia sa a veştejit procedura prin surprindere a preşedintelui

Consiliului de Miniştri iugoslav, care de altfel, dacă se va încrede cu adevărat în

amiciţia italiană, va constata curând cât valorează, iar dacă înţelege a se bizui pe forţa

italiană, ar însemna că nu cunoaşte nici istoria marelui război, uită că armata italiană,

chiar aşa cum este, ea aflându-se parte în Abisinia, pe îndelungată vreme, parte în

Spania şi încă pentru un timp, iar restul ar avea la nevoie altă menire, chiar internă,

decât a fi altora în ajutor sau folos.

Cesianu

AMAE, Fond 71 Italia (1937 – mai 1938), vol. 64, f. 89 – 90
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 202, din 19 aprilie 1937

Înreg. la nr. 24 296, din 26 aprilie 1937

Berlin

Domnule Ministru,

Vineri, 16 aprilie, domnul deputat Atta Constantinescu, în trecere prin Berlin,

a făcut o vizită domnului ministru preşedinte, generalul Göring, cu care se pare că ar

avea relaţii personale mai vechi.

În aceeaşi zi, domnul Constantinescu a binevoit a mă pune la curent cu con -

ver saţia sa.

În cursul convorbirii ce a urmat, domnul Göring nu a lipsit să reitereze

compatriotului nostru cunoscutele sale declaraţii amicale faţă de România, insistând



1

Vezi documentul nr. 168.

318

Institutul Diplomatic Român

mai ales asupra temerii ce există în cercurile conducătoare ale Reich-ului că România

ar putea semna un nou acord cu actualii săi aliaţi, care să o arunce în câmpul

adversarilor Germaniei.

Domnul Constantinescu îmi spune că ar fi răspuns că în realitate România este

serios solicitată în acest sens de aliatele sale. Pentru a înlesni însă poziţia celor ce

socotesc în România că o asemenea modificare a alianţelor noastre nu ar fi în interesul

ţării, Germania ar trebui să dea un semn (ein Wink) care să dovedească că declaraţiile

făcute în noiembrie de domnul Hitler domnului Gh. Brătianu sunt încă valabile. 

Domnul Constantinescu s-a plâns apoi că, după informaţiile pe care le are de la

domnul Brătianu, Auswärtiges Amt-ul, prin domnul Fabricius, ar fi căutat din nou să

minimizeze, la Bucureşti, declaraţiile făcute astă toamnă de domnul Hitler domnului 

Gh. Brătianu. Ceva mai mult, chiar cu câteva zile mai înainte ca domnul Constantinescu

să părăsească Bucureştiul, domnul von Pockhammer i-a declarat că Germania nu se

poate dezinteresa de soarta Ungariei. În fine, domnia sa a pus la dispoziţia domnului

Göring traducerea articolului domnului Stelian Popescu, din „Universul” de la 15 aprilie tr.,

arătând că echivocul creat de Auswärtiges Amt formează la noi o atmosferă de

neîncredere, neprielnică unei politici de apropiere cu Germania.

Domnul Göring a recunoscut temeinicia spuselor domnului Constantinescu,

şi a răspuns că, „chiar cu riscul ca domnul von Neurath să spună încă o dată că este

un porc de câine”, va chema pe noul secretar de Stat de la Auswärtiges Amt, von

Mackensen, pentru a-l pune la curent cu politica Führer-ului. „Dacă eu nu sunt destul

de mare Sfânt, adăugă domnia sa, mai mare Sfânt ca Hitler nu există.” Mai departe,

domnia sa a făgăduit că va lua măsurile cuvenite pentru a se ajunge la realizări,

repetând că domnul Hitler doreşte cu orice preţ o înţelegere cu România.

Ca „semn” exterior al bunelor intenţii ale Germaniei, domnul Göring a

făgăduit să facă să apară, într-unul din cele mai importante ziare germane, un nou

articol, din care să reiasă, încă odată, în mod luminos, că Germania nu sprijină

revizionismul unguresc.

Referindu-se apoi la conversaţia ce avusese cu mine la 20 martie tr. (cf.

raportului meu nr. 37 056

1

din 25 martie a.c.), ministrul preşedinte i-a confirmat că,

pentru a se evita orice confuzie, eu avusesem precauţia ca să-i citesc un rezumat al

conversaţiei mele cu domnia sa, de la 4 decembrie tr., şi că domnia sa se declarase de

acord cu cuprinsul acelui rezumat. Domnul Göring a adus însă în discuţie un nou

punct, care, după domnia sa, urmează a fi precizat între noi: „ce se întâmplă, întreba

domnia sa, în ipoteza reîntoarcerii Habsburgilor la Viena? În acest caz, Germania va

ocupa Austria. Acest lucru este sigur şi e bine să se ştie. Am dori însă să ştim ce veţi

face dvs., dacă, bunăoară, prin aplicarea articolului 16 al Pactului Societăţii Naţiunilor,

areopagul de la Geneva ar hotărî sancţiuni împotriva noastră?”. La această chestiune,

am avut impresia că domnul Constantinescu nu a dat vreun răspuns precis. Domnul

Göring a adăugat însă, numaidecât, că este încredinţat că în cursul viitoarelor

conversaţii se va găsi o formulă de înţelegere, pentru a se evita orice dificultate.

Domnia sa a reînnoit apoi asigurările că Germania este dispusă a ne da „eine
ganze Garantie der Integralität Rumäniens”, pe toate graniţele, împotriva tuturor,

„CUM A DAT ŞI SÂRBILOR”. 

Ministrul preşedinte s-a ferit însă, şi de data aceasta, să dea mai ample

precizări asupra formei şi fondului acordului germano-iugoslav. Vorbind însă despre
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Iugoslavia, domnia sa a făcut afirmaţia senzaţională că sârbii voiau încă de mult să

părăsească Mica Înţelegere, că însă Germania i-a oprit, deoarece nădăjduieşte să

ajungă la o înţelegere cu toate statele componente. După câte am înţeles, domnia sa

părea a crede că dezmembrarea Micii Înţelegeri ar fi atras în mod automat, şi pentru

multă vreme, pe unii dintre membrii aceştia, în tabăra adversarilor Germaniei.

Domnul Göring a spus apoi interlocutorului său că va da ordin Legaţiei Reich-ului

de la Bucureşti să se abţină pe viitor de la orice atitudine sau apreciere favorabilă

Ungariei şi şi-a exprimat părerea că ar fi nimerit ca viitoarele conversaţii să fie duse

la Berlin, între domnia sa şi Legaţia noastră, Legaţia Germaniei din Bucureşti părând

a nu-i oferi garanţii suficiente de capacitate şi discreţie.

În fine, într-altă linie de idei, vorbind despre Italia, domnia sa trăda oarecare

îngrijorare faţă de influenţa crescândă pe care aceasta încearcă să o câştige în bazinul

Dunării.

Trimit, fără comentarii, Excelenţei Voastre, această scurtă dare de seamă,

astfel cum mi-a fost făcută de domnul Constantinescu, care m-a asigurat că a întocmit

un memorandum destinat domnului Gh. Brătianu, şeful său politic, care nu va lipsi,

fără îndoială, a-l prezenta atât Majestăţii Sale Regele, cât şi Excelenţei Voastre. 

În cazul în care Excelenţa Voastră ar constata vreo nuanţă între cele expuse

mai sus de subsemnatul şi memorandumul domnului Constantinescu, rog pe Excelenţa

Voastră să binevoiască a mi-o semnala, pentru a evita astfel orice neînţelegere.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

(ss) N. P. Comnen

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Domnului

director, Dir. Politică; 28.IV.1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 105, din 19 aprilie 1937

Înreg. la nr. 23 955, din 24 aprilie 1937

Budapesta

Raporturile maghiaro-germane

Domnule Ministru,

Politica externă ungară a fost mereu şi în mod tradiţional îndreptată spre

Germania. Încă de la semnarea tratatului din Trianon, ungurii au avut ochii aţintiţi asupra

Berlinului, de unde aşteptau zorii unei învieri. Legându-şi soarta de cea a Reich-ului,

Ungaria spera să beneficieze, odată cu dânsul şi prin dânsul, de avantajele unei eventuale
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întorsături favorabile a evenimentelor. Şi trebuie constatat că, atât în politica generală

din primii ani ai păcii, cât şi mai târziu, la Societatea Naţiunilor, reprezentanţii germani

fuseseră fără şovăire alături de reprezentanţii unguri, fie spre a-i ajuta în diferitele

împrejurări ce se înfăţişau, fie spre a susţine principial politica lor revizionistă.

Astfel se explică cum, chiar în clipa în care s-au făurit legăturile noi cu Roma,

guvernul din Budapesta nu a înţeles să renunţe la vechea şi mai trainica prietenie

germană. În opinia cercurilor conducătoare, ca şi a păturilor mai largi ale populaţiei,

politica italofilă a contelui Bethlen a avut răsunet mai puţin adânc ca politica de

tradiţională germanofilie dusă de generalul Gömbös, cu colaborarea domnului Kánya,

fost ministru al Ungariei la Berlin.

Cu toate acestea, se observă, de câtva timp, că în rivalitatea dintre Germania

şi Italia, pentru câştigarea simpatiilor ungureşti, această din urmă ţară câştigă, aparent,

teren în detrimentul celei dintâi.

Motivele îndepărtării opiniei publice maghiare de Reich-ul al treilea – căci nu

este vorba de Germania în sine, ci de regimul ei actual – sunt numeroase. În primul

rând, trebuie ţinut seama de faptul că, în afară de organizaţiile de extremă-dreaptă,

relativ puţine la număr şi de abia în curs de organizare, marea majoritate a factorilor

politici determinanţi sunt categoric ostili oricărei formule de regim autoritar. Încă

ieri, primul ministru Darány a declarat, la Seghedin, că naţiunea ungară refuză să aibă

alt „Führer” decât şeful statului: regentul Horthy. Astfel fiind situaţia, se înţelege că

guvernul şi acea parte din opinia publică care-l urmează nu pot rămâne nepăsători

faţă de conivenţa dintre naţional-socialiştii germani şi formaţiunile de extremă dreaptă

din Ungaria. Recenta tentativă de putsch a fost atribuită influenţei şi chiar ajutorului

financiar al partidului naţional-socialist german. Numele domnului von Hahn,

reprezentantul agenţiei Deutscher Korrespondenz Bureau, a fost amestecat, pe drept

sau pe nedrept, în această afacere, şi unele ziare au mers până a ataca şi pe ministrul

Germaniei, domnul von Mackensen.

Alt motiv de nemulţumire al ungurilor este dezinteresarea crescândă a

oficialităţii germane faţă de revendicările lor, care ar confirma întrucâtva zvonul despre

împărţirea zonelor de influenţă în bazinul dunărean între Berlin şi Roma (Ungaria

trecând în zona atribuită Italiei). Într-adevăr, Reich-ul s-a reînarmat, fără a impune, sau

măcar a cere, recunoaşterea aceluiaşi drept pentru Ungaria. Apoi, în chestiunea

revizionistă, articolele domnului Rosenberg din „Völkischer Beobachter” şi „Der

Angriff”, în care descuraja veleităţile ungare, au produs aici o adâncă tulburare în toate

straturile populaţiei, tulburare sporită încă după reproducerea de către presă a

declaraţiilor similare pe care cancelarul Hitler le-ar fi făcut delegaţiei foştilor combatanţi

români. S-a generalizat, la Budapesta, convingerea că revizionismul maghiar nu mai

este susţinut în aceeaşi măsură de politica germană, care pare a avea acum ţeluri noi.

Pe de altă parte, încordarea relaţiilor dintre guvernul din Berlin şi Sfântul

Scaun a avut o mare repercusiune printre catolicii din Ungaria, care reprezintă peste

jumătate din totalul populaţiei. Răspunsul german la nota Vaticanului a produs o

impresie foarte defavorabilă în cercurile politice catolice de aici. Domnul Csilléry,

şeful „crucilor albastre”, care conduce pe catolicii „hitlerizanţi”, a amânat sine-die

congresul ce convocase, simţind că n-ar mai avea asentimentul aderenţilor săi.
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În sfârşit, în diferite consilii judeţene (cum este acela din Seghedin) s-au

ridicat proteste contra agitaţiilor pe care agenţii hitlerişti le-ar pune la cale printre

minoritarii germani din Ungaria. Primul redactor al ziarului Magyarság, dr. Josif

Ajtay, a arătat, într-o conferinţă ţinută la Pecs, că la Berlin se visează unirea tuturor

germanilor despărţiţi de patria-mumă. S-a pretins chiar că ar circula hărţi în care

graniţa de sud a Reich-ului ar atinge lacul Balaton. Atâtea indicii despre scăderea

„cotei germane” la bursa politică din Budapesta.

Simptomatică a fost şedinţa comisiei financiare a Camerei, în care s-a discutat

bugetul Ministerului Afacerilor Străine, şi despre care am avut onoarea a raporta

Excelenţei Voastre, sub nr. 1 068 din 17 aprilie. Reprezentanţi ai unor curente atât de

diferite, cum sunt contele Bethlen, domnul Tibor Eckhardt (partidul ţărănesc

independent) şi domnul Buchinger (socialist), au adus învinuiri guvernului din Berlin,

pentru atitudinea pe care o are faţă de Ungaria, atât pe planul intern, cât şi pe cel extern.

Din cele ce preced nu trebuie trasă concluzia că Ungaria a întors definitiv

spatele politicii germane. Dimpotrivă, este mai mult ca sigur că, în ceasul hotărârilor

mari, Budapesta va face tot posibilul spre a nu-şi despărţi soarta de cea a Berlinului.

Domnul Kánya nu se sfieşte a declara intimilor că, pe deasupra oricăror divergenţe

trecătoare, el „joacă carta germană”. Nu este mai puţin adevărat însă că, în momentul

de faţă, legăturile dintre Ungaria şi Germania trec printr-o fază de răceală, ce

corespunde, desigur, cu noile contacte pe care Wilhelmstrasse caută să le stabilească.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

(ss) R. Bossy

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică;

26.IV.1937; văzut; Secţia Eur. Centrală; Buletin; 27.IV.1937. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 297, din 20 aprilie 1937, ora 20.10

Înreg. la nr. 22 943, din 20 aprilie 1937

Paris

Confidenţial

Interesându-mă îndeaproape în legătură cu zvonurile unei eventuale schimbări

a politicii externe a Sovietelor în favoarea sau la apelul Berlinului, ministrul Afacerilor

Străine al Franţei mi-a declarat: Nimic serios în totul ce s-a spus de rândul acesta

despre URSS, şi am confirmarea în acest sens şi de la ambasadorul nostru sosit de

câteva zile aici. Care ar fi, de altfel, interesul Sovietelor de a se apropia de duşmanii

evidenţi şi a se îndepărta de Franţa, de care nimic nu le desparte? Cât priveşte

generalisimul armatei sovietice, el este absolut devotat lui Stalin şi în plus ostil
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Germaniei hitleriste. Sovietele, în fond, sunt pacifice şi ele purced dintr-un sentiment

de prudenţă, de la politica ţaristă, adică a nu remite poporului armele. Un atare gest 

nu-l vor face decât absolut constrânse, şi pericolul acesta (pentru ele) nu pare încă

eventual, căci Reich-ul se teme de o posibilă intervenţie a Franţei, în cazul izbucnirii

unui conflict germano-sovietic, care ar însemna imediata conflagraţie europeană.

O părere similară mi-a exprimat şi ministrul Apărării Naţionale, a cărui

antipatie pentru comunişti şi politica lor este certă. Amintind că comuniştii francezi

cântă chiar regulat, sau pentru a manifesta existenţa lor activă, „Internaţionala”,

domnia sa a parafrazat o vorbă a lui Napoleon: „să cânte internaţionala, dar să meargă

la frontiere când le-o vom cere”, şi a adăugat: „vor merge, vă asigur”.

Cesianu

AMAE, Fond 71 URSS (1933 – 1944), vol. 57 (Relaţii cu Franţa), f. 236 – 237
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 111, din 20 aprilie 1937

Înreg. la nr. 23 718, din 22 aprilie 1937

Anexe: 1

Budapesta

Discursul primului ministru Darány, la Seghedin

Domnule Ministru, 

Ca urmare la telegrama mea cifrată nr. 1 071

1

de ieri, am onoarea a înainta,

aici alăturat, Excelenţei Voastre, traducerea franceză a discursului ţinut alaltăieri, în

Seghedin, de primul ministru Darány.

Cuvântarea a avut caracterul unei largi dări de seamă a activităţii trecute a

guvernului, precum şi a programului său de viitor.

În afară de chestiunile economice şi sociale, şeful guvernului a atins trei

probleme esenţiale: politica externă, mişcările de extremă dreaptă, chestiunea evreiască.

În materie de politică externă, domnul Darány a accentuat, ca de obicei,

solidaritatea dintre statele legate prin protocoalele din Roma şi, referindu-se la poziţia

Ungariei faţă de celelalte ţări din bazinul dunărean, a declarat:

„Suntem gata să pregătim calea unor relaţii corecte cu statele de care suntem

deocamdată despărţiţi prin diferende mai mult sau mai puţin importante. Înţelegem să

reglăm chestiunile în suspensie pe baza unui acord comun cu aceste state, cu condiţia

ca şi ele să dovedească o bunăvoinţă egală, şi ca exigenţele naturale ale Ungariei să

găsească din partea lor comprehensiunea necesară. Nimeni nu poate contesta că Ungaria

are tot atâtea drepturi la securitatea naţională ca şi oricare alt stat suveran şi că nu poate
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fi menţinută o stare de lucruri care primejduieşte interesele vitale ale naţiunii noastre.

De aici rezultă că Ungaria nu poate examina vreun proiect relativ la colaborarea cu

statele dunărene, decât pe baza egalităţii juridice complete. În afară de aceasta, cerem

hotărât – o spun deschis şi limpede – asigurarea, prin mijloace legale, a apărării

minorităţilor maghiare. Fără o reglementare satisfăcătoare a soartei minorităţilor, între

Ungaria şi statele Micii Înţelegeri nu s-ar putea stabili relaţii normale.”

Domnul Darány a amintit, în treacăt, şi de „relaţiile amicale cu Reich-ul,

bazate pe comunitatea noastră de interese”. 

Cât priveşte mişcările de extremă dreaptă, preşedintele Consiliului a arătat

că ele nu au nici un rost în Ungaria, unde poporul nu caută dictatori după model străin,

ci vrea un singur conducător şi şef: pe regentul Horthy.

Trecând la chestiunea evreiască, a declarat că trebuie examinată şi rezolvată cu

sânge rece, fără ură, făcându-se o distincţie între evreii stabiliţi de mult în ţară şi cei

sosiţi din Galiţia în anii din urmă. „Nu evreii sunt cauza tuturor nenorocirilor noastre”,

a observat domnul Darány, „ci faptul că suntem o ţară mutilată, un stat agrarian lipsit

de capitaluri, cu o populaţie prea mare şi prost repartizată, fără materii prime”. 

Discursul acesta programatic face obiectul comentariilor presei şi ale cercurilor

politice şi diplomatice. Se vede în el o poziţie luată de guvernul ungar, în aceste

momente de răscruce, atât faţă de opinia publică internă, cât şi faţă de străinătate.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

(ss) R. Bossy

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică;

22.IV.1937; văzut 6.V.1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 3 687, din 20 aprilie 1937, ora 16.16

Înreg. la nr. 23 408, din 21 aprilie 1937

Berlin

Răspuns la telegrama nr. 22 645

1

. Am onoarea a transmite Excelenţei Voastre

textul telegramei primite de la domnul Titulescu, la 27 iulie 1935, purtând nr. 43 161

2

:

Până azi nu s-a deschis niciodată vorba între Soviete şi noi asupra unui pact de

asigurare mutuală. Prin urmare, toate ştirile apărute în presă, şi în special în cea

germană, sunt fanteziste şi de rea credinţă, având mai adeseori ţinta să facă un

asemenea acord imposibil. Poziţia noastră geografică faţă de Soviete ne obligă a lua
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în serioasă consideraţie realitatea rusă, după cum am luat totdeauna în serioasă

considerare realitatea germană. Câtă vreme nu ar fi avut loc un schimb de vederi între

conducătorii politicii externe sovietice şi cei ai politicii externe a României, poziţia

noastră este că noi nu putem nici accepta, nici refuza pacte de asistenţă mutuală cu

Sovietele. Dacă din convorbirile eventuale cu Sovietele, şi pentru care nu s-a fixat nici

o dată, ar reieşi că Sovietele sunt dispuse a garanta integritatea pe toate frontierele

noastre, în plus şi pe acelea ale aliaţilor noştri, un pact de asigurare mutuală ar fi

posibil. El nu va fi însă îndreptat împotriva nimănui, ci împotriva agresorului, oricare

ar fi el. Bineînţeles că un asemenea acord s-ar face (aici urmează patru cifre

indescifrabile) în orice caz el ar rămâne deschis şi adeziunii celorlalţi.

În consecinţă, dacă eventual am încheia un pact de asigurare mutuală cu

Sovietele, suntem dispuşi a încheia unul identic şi cu Germania, cu condiţia ca şi ea,

la rândul său, să ne garanteze integritatea noastră teritorială, şi a ţărilor aliate nouă.

Veţi uza cu mult tact de directivele ce vă comunic, insistând asupra ideii, linia

călăuză a politicii externe româneşti, şi anume aceea a unei egale amiciţii cu toate

marile puteri, amiciţii de la care nu înţelegem ca Germania să fie exclusă. Semnat:

Titulescu.

Comnen

[Note marginale:]

Cretzeanu; IV.1937; IV.1937; Descifrat de Onişor.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, CĂTRE

MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 839, din 20 aprilie 1937, ora 18.54

Înreg. la nr. 23 411, din 21 aprilie 1937

Londra

Referindu-mă la telegrama Excelenţei Voastre, nr. 22 288 din 16 aprilie

1

.

La Foreign Office

2

mi s-au dat azi asigurări verbale că drepturile României la

un tratament egal cu statele capitulare vor fi menţinute şi că nu trebuie să dăm

importanţă celor spuse de Nahhas Paşa, care a vorbit fie în necunoştinţă de cauză a

celor convenite cu reprezentantul englez, fie din obiceiul oriental de a nega ceea ce

s-a fixat în ajun. Mi-a promis şi un răspuns scris peste câteva zile.

Grigorcea

[Note marginale:]

Dir. Pol.; Dir. Adm. 21.IV.1937.

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 9 (Telegrame din Londra, 1935 – 1937)
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 892, din 22 aprilie 1937, ora 19.55

Înreg. la nr. 23 741, din 22 aprilie 1937

Praga

Rog binevoiţi a comunica domnului prim-ministru Tătărescu.

Convorbirile Hodža–Schuschnigg au avut de obiect următoarele trei puncte:

I. Hodža fusese informat din Budapesta că, cu prilejul întrevederii Darány–

Schuschnigg, acesta din urmă ar fi propus primului ministru ungar constituirea unui

triunghi Praga–Viena–Budapesta. Hodža, fiind mirat că Schuschnigg a putut să facă

o astfel de propunere fără consimţământul prealabil al guvernului cehoslovac, a ţinut

să verifice informaţia primită din Budapesta. Schuschnigg a declarat lui Hodža că 

n-a făcut niciodată primului ministru ungar o astfel de propunere şi că a menţionat

Cehoslovacia numai în legătură cu raporturile între Praga şi Viena. Schuschnigg a

întrebat pe Darány care ar fi atitudinea acestuia faţă de o colaborare economică şi

politică între Ungaria şi statele Micii Înţelegeri. Darány a răspuns că acceptă o

colaborare economică, însă că terenul nu este încă destul de pregătit pentru o

colaborare politică. Primul ministru ungar a adăugat că în vederea unei astfel de

colaborări politice s-ar putea încerca, pentru moment, realizarea unei apropieri între

Ungaria şi Iugoslavia. Schuschnigg a răspuns că Austria, din partea ei, a încercat

acum un an o apropiere între Viena şi Praga, care a dat cele mai bune rezultate. Hodža

a ţinut să spună domnului Schuschnigg că Cehoslovacia nu va negocia niciodată în

mod separat o înţelegere cu statele protocoalelor de la Roma, fără a avea alături de

sine pe România şi Iugoslavia. 

II. Domnul Wiesner declarând la Paris şi la Londra că restauraţia Habsburgilor

mai curând formează baza cea mai solidă pentru realizarea planului dunărean al

domnului Hodža, acesta a ţinut să confirme domnului Schuschnigg punctul de vedere

al Micii Înţelegeri, care fusese de altfel amintit şi în comunicatul final dat după vizita

Excelenţei Voastre la Praga, la 25 martie trecut. Schuschnigg a răspuns domnului

Hodža că el personal este monarhist, însă că nu va întreprinde nimic în privinţa acestei

chestiuni care s-ar putea izbi de opoziţia vecinilor Austriei, precum şi de a României

şi Iugoslaviei.

3) Schuschnigg a declarat domnului Hodža că va face tot ce îi va sta în putere

pentru a menţine independenţa Austriei, şi că acest punct constituie baza convorbirilor

de la Veneţia, cu Mussolini.

Cu privire la vizita sa la Bucureşti, Hodža nu poate încă fixa data exactă.

După părerea sa, această vizită trebuie să aibe loc după vizita domnului Stojadinović

la Roma, fixată pentru 25 mai. Hodža ţine a se întreţine cu Excelenţa Voastră, asupra

rezultatului şi consecinţelor acestei vizite pentru ţările noastre.

Cât despre manevrele comune, răspunsul domnului Hodža este: „Da, dorim

din toată inima şi am considera aceasta ca cea mai puternică manifestaţie de

solidaritate între cele trei state”. În ceea ce priveşte relaţiile între Cehoslovacia şi
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Germania, Hodža mi-a spus că atât dânsul, cât şi Krofta au preferat „Via facti” unui

act scris care ar fi asigurat „une trève” între Germania şi Cehoslovacia, deoarece s-a

temut că stipulaţiile unui asemenea act n-ar putea fi ţinute. Prin convorbirile care au

avut loc la Berlin între ministrul Cehoslovaciei şi persoane neoficiale, s-a stabilit că

Germania va înceta campania în presă contra Cehoslovaciei, iar aceasta va interzice

atacurile în contra lui Hitler şi a guvernului Reich-ului, care pornesc de la socialiştii

de aici, din ură contra regimului din Germania, şi de la emigranţii germani care

abuzează aici de ospitalitatea acordată.

Aurelian

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937 – 1940), vol. 5, f. 86 – 88
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CONSILIERUL DE PRESĂ LA LEGAŢIA ROMÂNIEI 

DE LA WASHINGTON, JACOB ROSENTHAL, CĂTRE DIRECTORUL

DIRECŢIEI DE PRESĂ ŞI A INFORMAŢIILOR 

DIN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 418, din 23 aprilie 1937

Înreg. la nr. 02 428, din 6 mai 1937

New York

Domnule Director,

În ziua sosirii domnului ministru Beck la Bucureşti, s-au transmis aici, de la

Varşovia, două telegrame asupra cărora am onoarea a atrage atenţie specială.

Ambele telegrame redau punctul de vedere al cercurilor politice din Polonia

asupra rostului acestei vizite, precum şi asupra politicii pe care România urmează s-o

adopte, alături de Polonia.

În primul rând se accentuează că relaţiile româno-polone, care în timpul

domnului Titulescu erau foarte încordate, sunt acum, în urma vizitei domnului

ministru Victor Antonescu, cât se poate de prieteneşti. Ultimele vizite au avut drept

urmare o consolidare a alianţei dintre România şi Polonia, în locul neînţelegerilor

care au existat în timpul când domnul Titulescu conducea Ministerul de Externe.

Cooperarea militară a celor două naţiuni este mai armonizată decât oricând.

Cercurile politice din Varşovia declară că România, după căderea domnului

Titulescu, a adoptat exemplul Poloniei, urmând o politică menită să-i asigure mai

multă independenţă diplomatică. Aceste cercuri văd o înclinaţie, din partea ţărilor

mai mici, de a se elibera de influenţa marilor puteri, aşa cum a indicat declaraţia de

neutralitate a Belgiei. Pactul dintre Italia şi Iugoslavia este citat ca o dovadă a acestei

noi politici.

Colonelul Beck, un înfocat susţinător al acordurilor bilaterale şi bun prieten

al ungurilor, încearcă să realizeze o apropiere între Ungaria şi România, ca un început
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al unei înţelegeri generale în bazinul Dunării, bineînţeles în sensul protocolului de la

Roma.

O telegramă de la Bucureşti spune că domnul colonel Beck va discuta la

Bucureşti chestiunea relaţiilor dintre România şi Rusia.

O altă telegramă din Italia, aici anexată, menţionează că domnul Mussolini,

după ce şi-a asigurat concursul Iugoslaviei, caută să obţină acum cooperarea României,

în blocul în care ar urma să intre: Italia, Austria, Ungaria, Albania şi Iugoslavia. Se

adaugă că domnul Schuschnigg ar fi insistând ca să fie inclusă şi Cehoslovacia.

(ss) J. Rosenthal

Consilier de presă
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA RIGA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 181, din 23 aprilie 1937

Înreg. la nr. 25 924, din 5 mai 1937

Riga

Domnule Ministru,

Precum am avut onoarea a raporta cu nr. 107 din 19 martie

1

, domnul

V. Munters, ministrul de Externe al Letoniei, avea să facă în aprilie o vizită oficială

în capitala Finlandei.

Această vizită a avut loc în zilele de 12–16 crt.

În ajunul sosirii domnului Munters la Helsinki, domnul R. Holsti, ministrul

de Externe al Finlandei, declarase corespondentului Agenţiei Telegrafice Polone, ca

un fel de program al conferinţelor ce aveau să urmeze cu reprezentantul Letoniei şi

apoi cu ai statelor scandinave, că Finlanda doreşte să întreţină cele mai bune relaţii

cu toate statele, dar înainte de toate cu vecinii săi, că Finlanda rămâne loială Societăţii

Naţiunilor, că Finlanda şi Letonia evită să adere la anumite blocuri ideologice – aluzie

la acordul antisovietic germano-japonez – dar că ele cred că deşi regimurile în ţările

baltice, în Germania şi în Uniunea Sovietică sunt fundamental deosebite, o colaborare

cu aceste state şi a acestor state între ele este posibilă. 

Domnul Munters a fost primit în Helsinki cu multă căldură, atât de preşedintele

Republicii şi de guvern, cât şi de presă şi marele public.

Comunicatul despre conferinţele celor doi miniştri de Externe, publicat în

15 crt., declară:

„Cu ocazia vizitei pe care domnul Salnajs, ministrul de Externe al Letoniei,

a făcut-o în 1934 domnului Hackzell, colegul său finlandez, se convenise că miniştrii
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de Externe ai Letoniei şi Finlandei îşi vor face în viitor, din când în când, vizite, spre

a trata chestiunile care interesează cele două ţări.

În anul trecut, domnul Hackzell s-a dus la Riga, iar în anul acesta, domnul

Munters a venit, în 12 aprilie, spre a întoarce vizita domnului Holsti. În cursul petrecerii

sale în Helsinki, cei doi miniştri de Externe au avut mai multe întrevederi, în care au

examinat situaţia politică internaţională, precum şi diferite chestiuni care interesează

direct relaţiile celor două state, şi care au permis să se constate că guvernele leton şi

finlandez sunt de acord cu privire la necesitatea de a dezvolta colaborarea între cele

două ţări, spre a asigura pacea înainte de toate în Europa de Nord, şi spre a contribui

astfel la sforţările Societăţii Naţiunilor, de a menţine pacea mondială.

În ce priveşte relaţiile dintre cele două ţări, aceste întrevederi au permis să se

constate că colaborarea lor a dat până astăzi rezultate pozitive, care au folosit atât

unuia cât şi celuilalt, mai ales în domeniul comercial, colaborare reglementată de un

acord de compensaţie încheiat în martie 1936.

S-a considerat necesar ca această colaborare să fie dezvoltată şi mai mult în

viitor, continuând a organiza întrevederi între miniştrii de Externe ai celor două state.”

Domnul Munters a invitat totodată pe domnul Holsti, în numele guvernului

leton, ca după sesiunea de toamnă a Adunării Societăţii Naţiunilor, să facă o vizită

oficială la Riga.

Cu ocazia dineului oferit de domnul Holsti în 14 crt., domnia sa a declarat,

între altele:

Interesele comune ale statelor noastre, amândouă riverane ale Mării Baltice şi

amândouă membre ale Societăţii Naţiunilor, constituie o bază solidă pentru o înţelegere

mutuală şi pentru o colaborare efectivă în toate ramurile vieţii politice şi culturale. Cred

că viitorul va apropia şi mai mult statele noastre pe această bază, căci situaţia mondială

constrânge statele mici la o colaborare mai efectivă. Este deci natural că Finlanda a fost

aleasă acum nouă ani membră a Consiliului Societăţii Naţiunilor, ceea ce atestă

încrederea marilor puteri în micile popoare nordice, şi este de asemenea natural că

Letonia este, din toamna trecută, paznica înaltelor tradiţii ale membrilor Consiliului

Societăţii Naţiunilor. Este însă o condiţie indispensabilă, imutabilă, pentru favorizarea

colaborării noastre armonice în actuala situaţie internaţională: ca pacea să continue.

Trebuie deci să căutăm cu toate puterile noastre consolidarea păcii, deoarece

aceasta trebuie să fie, înainte de orice, scopul activ al politicii noastre comune.”

În răspunsul său, domnul Munters, după ce a amintit colaborarea din trecutul

recent al celor două ţări şi situaţia de la război până acum, în care „Societatea

Naţiunilor a stabilit noi metode de asigurare a păcii, care de repetate ori au ferit

Europa de conflicte periculoase”, a zis:

„De la politica de apărare care ne-a fost dictată de rezultatele războiului, noi

trecem acum la o politică constructivă de pace. E un drum anevoios şi nu putem

înainta decât încet, deoarece sunt necesare anumite condiţii preliminare, materiale şi

psihologice. Sunt fericit de a putea constata că între Letonia şi Finlanda nu există nici

cea mai mică divergenţă cu privire la necesitatea unei politici de pace, şi observăm

acelaşi lucru la multe alte popoare. De aceea, între ţările noastre va domni totdeauna

încrederea şi ele totdeauna vor colabora, precum de asemenea noi totdeauna ne vom

înţelege când va trebui să cântărim interesele vitale ale statelor noastre şi elementele
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care favorizează pacea în această parte a Europei unde ne găsim. Vom participa astfel

într-o largă măsură la opera preparatoare psihologică, fără de care o pace durabilă

este inconceptibilă. Ca membri ai Societăţii Naţiunilor, noi nu putem duce o politică

exclusivă, care ar tinde să revină la sistemul părăsit al blocurilor, fie în afară sau chiar

în sânul Societăţii Naţiunilor. În orice caz, trebuie să ştim că politica păcii nu este o

abstracţie care poate fi promovată numai cu vorba, ci că ea cere să fie susţinută cu

sforţări neîntrerupte în toate direcţiile în care ne permite acest lucru puterea noastră

politică. Iar dacă în aceste sforţări găsim camarazi de luptă, trebuie atunci să facem

totul pentru a stabili cu ei o colaborare care să fie împinsă la maximul său. Acest

lucru l-au făcut Finlanda şi Letonia până acum, şi nu fără succes.”

Domnul Munters s-a reîntors la Riga în 16 crt., seara, exprimându-şi imediat

după sosire, într-un entuziast interviu despre Finlanda, mulţumirea de rezultatul

conferinţei. 

De remarcat este, atât în comunicat cât şi în schimbul de discursuri, rolul

important pe care cele două state îl dau Societăţii Naţiunilor, ceea ce corespunde nu

numai politicii lor prudente, ci totodată atât părerilor exprimate la Moscova, cât şi

celor accentuate la Londra.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

(ss) V. Stoica

[Note marginale:]

Dir. Politică; 6.V.1937; văzut 8.V.1937; 11.V.1937, Secţia Orientală, Eventual Buletin.

AMAE, Fond 71 Letonia (1923 – 1940), vol. 7 (Relaţii cu Anglia, Argentina,
Bulgaria, Cehoslovacia, China, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa,
Germania, Grecia, Italia), f. 95 – 98
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA RIGA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 182, din 23 aprilie 1937

Înreg. la nr. 25 874, din 5 mai 1937

Riga

Domnule Ministru,

Ca urmare la raportul meu nr. 181

1

, am onoarea a raporta următoarele:

Am avut astăzi o întrevedere cu domnul V. Munters, ministrul de Externe al

Letoniei.

Domnia Sa mi-a făcut o expunere a felului cum au decurs întrevederile sale

cu domnul Holsti, în Helsinki, în 12 – 16 crt., repetându-mi mai pe larg cele conţinute

în comunicatul publicat în 15 crt.



A adăugat însă două chestiuni care n-au fost menţionate în comunicat: 

a) relaţiile Finlandei cu URSS, în urma călătoriei domnului Holsti la Moscova, şi 

b) relaţiile Letoniei, şi în general ale ţărilor Înţelegerii Baltice, cu ţările grupului

scandinav, în ajunul conferinţei miniştrilor de Externe ai acestora din urmă, care avea

să se ţină în 20 – 22 crt.

Cu privire la relaţiile fino-sovietice, domnul Munters a fost informat de domnul

Holsti că acestea, în urma vizitei sale, s-au ameliorat foarte mult. Simpatiile finlandezilor

faţă de Germania, pentru ajutorul pe care aceasta le-a dat cu ocazia înlăturării dominaţiei

ruseşti – bolşevice – şi acţiunea abilă a propagandei germane în Finlanda, pe de altă parte

dureroasele amintiri ale trecutului, ţarist şi bolşevic deopotrivă, chestiunea Careliei

locuită de populaţie finică şi acţiunea comunistă în centrele finlandeze nu numai au

menţinut până acum o mare neîncredere, ci din când în când au provocat chiar o oarecare

tensiune între cele două state vecine. Finlanda se temea de bolşevizare, pacostea pe care

o avuse în 1918 – 1919, iar Uniunea Sovietică se temea că Finlanda, în cazul unui conflict

germano-sovietic, va deschide porţile sale oştilor germane şi va facilita sau chiar va

executa, printr-o înaintare spre Marea Albă, ocuparea liniei ferate a Murmansk-ului,

tăindu-i astfel singura comunicaţie cu marea liberă. Conversaţiile pe care domnul Holsti

le-a avut cu domnul Litvinov au înlăturat orice neînţelegere în aceste privinţe, stabilind

că ambele ţări în realitate doresc păstrarea cea mai scrupuloasă a păcii, că nici una n-are

intenţii agresive, că Finlanda, dornică a-şi feri teritoriul de încălcări, este departe de a se

preta unei acţiuni militare antiruseşti şi că o intensificare a legăturilor economice mutuale

este posibilă şi profitabilă ambelor părţi. Ca o urmare a acestor explicaţii şi a declaraţiilor

făcute, atacurile dintr-o parte şi din alta au încetat, încrederea s-a restabilit şi cercurile

răspunzătoare sunt gata să înceapă acum o politică de mai intensă colaborare. 

Au contribuit la această întorsătură pe de o parte sugestiile amicale şi discrete ale guvernelor

scandinave – guverne de orientare socialistă – care, în interesul păcii în Nordul Europei,

vor să evite orice atitudini provocatoare faţă de Rusia sovietică, pe de altă parte întărirea

şi victoria grupărilor de stânga în Finlanda, care, deşi ele însele anti-bolşevice, considerau

că politica de încredere faţă de Germania, dar de totală rezervă, şi chiar de duşmănie, faţă

de Uniunea Sovietică, poate aduce grave neajunsuri ţării.

Cu privire la relaţiile dintre Înţelegerea baltică şi grupul scandinav – din care

face parte şi Finlanda nescandinavă – domnul Munters şi domnul Holsti au constatat

că acestea trebuie să se limiteze la urmarea unor principii identice, în politica

internaţională, în special în sânul Societăţii Naţiunilor, şi la favorizarea, în limitele

posibile, a comerţului reciproc. Ţările grupului scandinav nu sunt ele însele într-atât

de unite ca să constituie o forţă politică rezistentă. În timp ce Suedia şi Finlanda pot

fi expuse atât pericolului german, cât şi celui sovietic, şi astfel ar dori completarea

acordului scandinav cu stabilirea unei alianţe militare, Danemarca nu simte decât

pericolul german, căruia, cu slaba ei organizare militară, nu i-ar putea opune nici o

rezistenţă, iar Norvegia nu se vede ameninţată nici de unul, nici de altul, ci se simte

ţară atlantică, apărată de aripile Marii Britanii. Grupul deci, în realitate, n-are alte

elemente de coeziune decât principiile care sunt la baza Societăţii Naţiunilor şi

colaborarea economică preconizată prin acordul de la Oslo. În aceste împrejurări,

Înţelegerea baltică, ai cărei membri au de înfruntat aceleaşi două pericole, german şi

sovietic, şi deci sunt mai uniţi între dânşii, nu poate avea legături de acelaşi caracter
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şi de aceeaşi intensitate cu toate patru ţările grupului scandinav; ea va urma, fără nici

un acord deosebit, aceleaşi principii generale în viaţa internaţională ca şi aceste ţări,

dar va căuta, încet şi cu prudenţă, să-şi creeze legături strânse, reale, cu ţările care, ca

şi ea, vor independenţa Mării Baltice: cu Suedia şi Finlanda.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

(ss) V. Stoica

[Note marginale:]

Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; 6.V.1937; văzut 8.V.1937;11.V.1937,

Secţia Orientală; Buletin.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 899, din 23 aprilie 1937, ora 21.15

Înreg. la nr. 23 879, din 24 aprilie 1937

Praga

Domnul Hodža fiind bolnav, directorul politic, Vierlinger

1

, m-a rugat să vin

la minister pentru a-mi comunica conţinutul unor rapoarte ale ministrului

Cehoslovaciei la Roma, asupra chestiunilor următoare:

1) Chwalkovski comunică guvernului său că atitudinea guvernului italian faţă

de Austria s-a schimbat. Italia nu va mai apăra cu armele independenţa Austriei. În

cazul în care Austria va lua armele pentru a se apăra contra Anschluss-ului, Italia se

va mărgini de a interveni pe cale amicală la Berlin. Schuschnigg ar fi fost informat

de această schimbare de atitudine. De aceea el a propus întrevederea de la Veneţia cu

Mussolini, pentru a lămuri atitudinea Italiei.

2) Ciano ar considera pactul italo-iugoslav ca lovitura de graţie dată Micii

Înţelegeri. Von Hassell ar fi felicitat pe Mussolini pentru succesul obţinut şi ar fi arătat

Ducelui via satisfacţie a lui Hitler faţă de faptul că „două puteri amice ale Germaniei

au ajuns la o înţelegere”. Ministrul Ungariei la Roma ar fi făcut un demers analog.

3) Cu prilejul vizitei sale la Belgrad, contele Ciano ar fi declarat lui Stojadinović

că Italia este gata a semna un pact analog cu România.

4) Italia ar vedea cu ochi buni o apropiere între Ungaria şi România, cu condiţia

ca acest act să fie precedat de o înţelegere prealabilă între Roma şi Bucureşti. Guvernul

italian ar fi sfătuit chiar Guvernul ungar a păstra atitudinea conciliantă actuală şi de a nu

arăta intransigenţă faţă de România. Vierlinger mi-a comunicat aceste rapoarte pentru a

mă convinge că Italia nu este sinceră şi că, după ce a încheiat pactul cu Iugoslavia, ea

urmăreşte înţelegerea separată cu România pentru a distruge Mica Înţelegere. Guvernul

cehoslovac speră că România nu va urma pilda Iugoslaviei şi că, în cazul când Italia 

i-ar face propuneri, guvernul român nu va intra, fără înţelegere prealabilă cu aliaţii săi.
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Zdeněk Fierlinger (Vierlinger), om politic cu vederi de stânga şi diplomat cehoslovac, fost şef al Legaţiei

de la Bucureşti, apropiat al lui Beneš, viitor prim-ministru al Cehoslovaciei între 1944 şi 1946.
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Dânsul mi-a comunicat că Koreck a făcut demers în acest sens pe lângă domnul preşedinte

al Consiliului de Miniştri, Tătărescu. Noi ne dăm toate silinţele, a adăugat domnia sa,

pentru a dezvolta planul economic al Micii Înţelegeri, iar Iugoslavia s-a angajat a acorda

Italiei toate avantajele economice acordate altor ţări. Vierlinger mi-a spus că guvernul

cehoslovac este informat că un grup german este pe cale de a cumpăra uzinele de la

Hunedoara. În cazul acesta, colaborarea între industriile cehoslovace, care participă la

industriile noastre industriale, cu uzinele Hunedoara, ar deveni imposibilă, deoarece

industriile cehoslovace nu ar putea supune unei administraţii germane caietul de sarcini

al lor. Guvernul şi comandamentul militar cehoslovac cred de datoria lor a atrage atenţia

guvernului român asupra acestui punct. Vierlinger mi-a vorbit despre atitudinea

schimbătoare a lui Rüştü Aras, care ar face acum politică antifranceză, profitând de

tensiunea actuală a raporturilor italo-franceze. Ministrul Cehoslovaciei la Berlin a

comunicat guvernului său că atitudinea guvernului Reich-ului faţă de Cehoslovacia şi de

Rusia este mult mai conciliantă. Din partea lui, ministrul Cehoslovaciei la Moscova

semnalează atitudinea mai binevoitoare a Sovietelor faţă de Germania. Vierlinger m-a

asigurat că convorbirile ministrului Cehoslovaciei la Berlin, cu Göring şi Goebbels, n-au

avut decât caracterul unui schimb de vederi, ca şi cele între Beneš şi Eisenlor, la Praga.

Nu ar fi deci vorba de adevărate negocieri, deoarece un plan nu există încă pentru aceasta.

Aurelian

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937 – 1940), vol. 5, f. 90 – 92
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NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE DIRECTORUL DE CABINET 

ŞI AL CIFRULUI ÎN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, 

VICTOR RĂDULESCU POGONEANU, ŞI CONSILIERUL DE LEGAŢIE

DE LA LEGAŢIA POLONIEI LA BUCUREŞTI, A. PONINSKI,

CONSILIERUL MINISTERIAL S. VETULANI 

ŞI ATAŞATUL MILITAR ADJUNCT, CĂPITANUL T. ZIMNAL

25 aprilie 1937

[Bucureşti]

Însoţind delegaţia polonă care a depus o coroană pe mormântul regelui

Ferdinand I, la Curtea de Argeş, am avut cu domnii A. Poninski, consilier al Legaţiei

Poloniei la Bucureşti, S. Vetulani, consilier ministerial şi căpitan T. Zimnal, ataşat

militar adjunct, o serie de conversaţii pe care le rezum mai jos:

1) Zvonurile despre o apropiere ruso-germană.

Întrebând pe delegaţii poloni care este opinia lor în ce priveşte zvonurile,

înregistrate şi de presa polonă, despre o apropiere germano-rusă, ei au ţinut să afirme,

cu multă insistenţă, netemeinicia acestei „ştiri interesate”, izvorâtă, după domniile

lor, din cercuri sovietice, dacă nu şi franceze.

Domnul Poninski susţinea că acordul germano-rus este „mort” încă din 1928,

că Germania nu mai e azi în situaţia de izolare din momentul încheierii tratatelor de

la Rapallo şi Berlin, că poziţia luată faţă de comunism şi de Rusia Sovietică de către
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regimul naţional-socialist n-ar îngădui o schimbare atât de radicală a politicii 

Reich-ului, că spiritul de disciplină al germanului exclude orice curent de opinie

publică preconizând o altă politică decât cea oficială.

Căpitanul Zimnal a abundat şi el în acelaşi sens. După domnia sa, o reînviere a

prieteniei germano-ruse ar fi lipsită de scop; ea a avut o utilitate atâta timp cât Rusia şi-a

creat, cu tehnicieni şi capital german, industriile actuale, iar Germania, dezarmată prin

tratatele de pace, şi-a putut pregăti material şi oameni în ramurile militare ce-i erau

interzise. Astăzi însă, în afară de absenţa unor obiective politice comune, căpitanul Zimnal

nu vede nici interesul militar ce ar îndemna Germania la o apropiere de Rusia, al cărei

concurs ar fi probabil neînsemnat, aşa cum a fost şi pentru aliaţi în cursul războiului

mondial. În ceea ce priveşte pretinsele simpatii ale şefilor armatei germane pentru o

politică de apropiere cu Rusia, căpitanul Zimnal le consideră fără valoare practică, pentru

domnia sa absenţa oricărui rol politic al armatei în Germania fiind un lucru cert.

Domnul Vetulani a remarcat, pe de altă parte, că o apropiere germano-rusă ar

întâmpina o serioasă opoziţie în Rusia însăşi, unde şi politica deseori conciliantă a lui

Bismark se izbea de unele antipatii profunde. Domnia sa a amintit, de asemenea, că

multe din punctele propuse de domnul Hitler în „Mein Kampf” s-au realizat şi că e

foarte probabil că acelea dintre ele care sunt rezervate viitorului nu vor înceta a

preocupa politica germană; la întrebarea mea, dacă printre aceste din urmă puncte

trebuie socotită şi „duşmănia ireductibilă” faţă de Franţa, domnul Vetulani a răspuns,

după o oarecare ezitare, că aceasta e, desigur, o chestiune de oportunitate.

Cât despre o eventuală schimbare sau evoluţie a regimului în Rusia Sovietică,

toţi interlocutorii mei au fost de acord în a afirma că, în afară de neprevăzut – inclusiv

războiul – ea n-ar putea fi decât foarte lentă, căpitanul Zimnal relevând că şefii militari

„dispar” în mod subit şi adesea misterios, de câte ori par a câştiga prea multă

autoritate, şi că, deci, nici domnul Voroşilov nu are sorţi de a fi „omul de mâine”.

Rămas un moment singur cu domnul Vetulani, acesta, revenind spontan

asupra conversaţiilor precedente, mi-a mărturisit sentimentul său că o eventuală

apropiere germano-rusă ar fi de natură să îngrijoreze cu deosebire Polonia şi România,

ca principale ameninţate.

2) Alianţa franco-rusă.

Întrebând la un moment dat pe domnul Poninski, dacă vede vreo relaţie între

existenţa alianţei franco-ruse şi posibilitatea unei apropieri germano-ruse, domnia sa

mi-a replicat, mai întâi, că în orice caz alianţa franco-rusă a împiedicat o înţelegere

franco-germană. A adăugat apoi că alianţa franco-rusă nu trebuie să primească nici o

nouă dezvoltare (am înţeles: nici o convenţie militară), de pe urma căreia Franţa n-ar

ieşi decât „înşelată”, cum a fost şi în războiul trecut.

Mai măsurat, domnul Vetulani a ţinut să-mi afirme, în urmă, că alianţa 

franco-rusă constituie, desigur, un obstacol la o rupere a echilibrului european, prin

faptul unei apropieri germano-ruse.

3) Cehoslovacia.

O aluzie a domnului Poninski la situaţia Cehoslovaciei, aliată a Rusiei, dar ale

cărei regiuni industriale şi miniere cele mai bogate sunt în mâinile minorităţii

germane, a rămas fără urmare, poate şi fiindcă n-am socotit util a o releva.
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4) Armata sovietică.

Cerând căpitanului Zimnal impresia sa asupra armatei ruse, domnia sa mi-a

spus că, în ce priveşte materialul de care aceasta dispune, el pare a fi bun în ramura

aviaţiei de vânătoare, care şi-a făcut probele în luptele din Spania. Ruşii nu şi-au

dezvoltat însă reţeaua de drumuri, iar minele şi industriile lor de război constituie

ţinta Japoniei. Am ridicat obiecţia că, pe de o parte, precaritatea comunicaţiilor poate

fi ceva voit, în vederea unui război de rezistenţă, şi că, pe de altă parte, industriile de

război ar fi greu de atins fără sacrificarea unui număr considerabil – dată fiind şi

perfecţionarea artileriei anti-aeriene – de avioane de bombardament. Căpitanul

Zimnal mi-a replicat că sacrificiul unui număr de piloţi şi de avioane e un risc de pe

acum prevăzut, cum e orice sacrificiu de război; că în mai mare măsură decât

inamicul, ruşii şi-ar vedea acţiunea armatei lor afectată de lipsa unei bune reţele de

drumuri, având în vedere necesitatea aprovizionărilor şi a mişcărilor de trupe şi

material; că, de altfel, un război nu se poate concepe defensiv şi că inamicul ar face

tot ce i-ar sta în putinţă spre a-l termina repede; că ruşii n-ar avea în nici un caz să se

bată pe un singur front, nici în eventualitatea unui război european şi nici în aceea a

unui război mondial. Căpitanul Zimnal, care în prima ipoteză părea a face aluzie la

jocul alianţei polono-române, a precizat-o pe cea de a doua, zicând că nu e sigur că

un război în Extremul Orient ar atrage neapărat un război european, dar că domnia sa

e convins că, dimpotrivă, un conflict în Europa ar declanşa o acţiune japoneză.

În ceea ce priveşte valoarea combativă a armatei ruse, căpitanul Zimnal se arată

deosebit de sceptic: forţa ei morală ar suferi atât de lipsa unei idei care s-o însufleţească,

făcând-o să ştie „pentru ce luptă”, cât şi de nemulţumirile populaţiei, din care cei

mobilizaţi n-ar avea motivele de satisfacţie materială – şi aceea problematică în timp de

război – a clasei privilegiate, ce formează militarii de carieră, iar cei rămaşi în interiorul

ţării ar fi repede expuşi deprimării. Trupe inculte, cu greu şi rudimentar instruite, ar fi

comandate de şefi care, deşi adesea plini de râvnă (literatura militară e foarte dezvoltată

în Rusia), sunt de obicei de un nivel intelectual scăzut şi incapabili de a fi cu adevărat

şefi; dându-şi seama de această slăbiciune, ruşii şi-au stabilit scheme amănunţite pentru

ipotezele de război, ceea ce prezintă nu numai riscul ca, odată cunoscute de inamic

schemele, toată acţiunea militară sovietică să fie iremediabil compromisă, dar şi pe

acela al lipsei elementului dinamic pe care-l imprimă tocmai şeful, cu iniţiativa lui

individuală, de care, la un moment dat, poate depinde totul.

5) Armata germană.

Am întrebat apoi pe căpitanul Zimnal ce crede despre armata germană. Asupra

acesteia, domnia sa are opinii mult mai puţin defavorabile, însă socoteşte că ea are

nevoie de câţiva ani încă, spre „a se pune la punct”. Într-adevăr, efectivele armatei

germane, pe lângă că nu sunt suficient încadrate de ofiţeri şi subofiţeri, cuprind o

serie importantă de contingente neinstruite. Pentru materialul tehnic al armatei

germane, căpitanul Zimnal pare să aibă în schimb o reală admiraţie, domnia sa

neacordând prea mare însemnătate ştirilor ce s-au putut culege din războiul civil

spaniol, despre inferioritatea unora dintre maşinile germane de război; dimpotrivă,

domnia sa mi-a spus că avioanele germane Heinckel, de vânătoare, s-au arătat tot atât

de bune ca şi cele ruseşti, după ce motorul lor a fost înzestrat cu compresor pentru
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mărirea vitezei, iar avioanele germane de bombardament s-au dovedit excelente. De

altfel, a adăugat căpitanul Zimnal, nici una din părţile interesate n-a aruncat, probabil,

în luptele din Spania, tot ce au mai bun sau mai nou ca armament.

În aceeaşi ordine de idei, am întrebat pe căpitanul Zimnal dacă este adevărat

că fortificaţiile construite de Germania la frontiera dinspre Polonia reprezintă un

sistem diferit de cel aplicat de Franţa pentru linia Maginot. Domnia sa mi-a confirmat

această informaţie, adăugând că e firesc să fie aşa, din moment ce ele sunt concepute

pentru ofensivă.

6) Armata italiană.

Venind vorba de armata italiană, căpitanul Zimnal şi-a exprimat opinia,

curentă de altfel, că nici campania din Etiopia, nici acţiunea trupelor italiene în Spania

nu sunt concludente pentru valoarea combativă a armatei italiene. Tonul domniei sale

lasă însă a se înţelege, pe cât mi-a făcut impresia, un accentuat scepticism în privinţa

soldatului italian.

7) Chestiunea construirii unui pod sau ferry-boat pe Dunăre, spre Bulgaria.

Domnul Vetulani mi-a vorbit în două rânduri de interesul pe care-l are Polonia

de a vedea construindu-se, dacă nu chiar un pod, un ferry-boat pe Dunăre, spre

Bulgaria. Domnia sa a insistat asupra argumentelor cunoscute, şi de altfel îndreptăţite,

ce pledează pentru această realizare. I-am răspuns că România speră să poată ajunge

la o înţelegere cu Bulgaria în această chestiune, îndată după încheierea Convenţiei

Aeriene, încă în curs de negociere, şi odată cu rezolvarea celorlalte chestiuni pendinte.

Am recunoscut că guvernul domnului Kiosseivanov face o politică moderată şi

cuminte. La rândul său, domnul Vetulani a admis că valoarea unei legături care ar

uni Europa Centrală şi Nordică de cea Orientală şi Sudică este, în toate privinţele, în

funcţie de sinceritatea Bulgariei şi, între altele, de dorinţa acesteia de înţelegere cu

Grecia – dorinţă ale cărei probabilităţi sunt însă minime.

Am socotit util să relatez toate aceste conversaţii, care mi se par interesante

nu atât prin ceea ce ar conţine ele ca inedit, dar prin indicaţiile ce pot sugera în ce

priveşte, dacă nu politica polonă, cel puţin vederile Legaţiei Poloniei la Bucureşti.

Trebuie să subliniez că, tot timpul, convorbirile au decurs în tonul cel mai amical.

Aerul detaşat, dar şi unele răspunsuri mai puţin controlate ale domnului Poninski,

ponderaţia amabilă a domnului Vetulani, vioiciunea mai mult spontană a căpitanului

Zimnal – interesat la discuţia chestiunilor militare şi poate şi cu mai puţină experienţă

dialectică – nu mi-au înlăturat întotdeauna impresia că, accentuând de repetate ori că

„vorbim între prieteni”, le era plăcut a face şi oarecare operă de convingere.

(ss) Victor R. Pogoneanu

[Note marginale:]

văzut 26.IV.1937.

AMAE, Fond 71 Polonia (decembrie 1936 – 25 aprilie 1937), vol. 57, f. 288 – 295
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 890/A, din 26 aprilie 1937

Înreg. la nr. 27 125, din 11 mai 1937

Londra

Vizita domnului Daladier

În cursul săptămânii trecute, domnul Daladier a stat două zile în Anglia, unde

a fost primit cu multă căldură. Pretextul vizitei a fost invitaţia lordului Derby,

cunoscutul preşedinte al Societăţii Anglo-Franceze, de a ţine un discurs la

Manchester.

Scopul vizitei a fost dorinţa de a manifesta solidaritatea colaborării anglo-

franceze în momentul când Mussolini este pe cale de a se întreţine cu Schuschnigg

şi Göring. Cordialitatea relaţiilor între Franţa şi Anglia, astăzi mai mare decât oricând,

şi-a găsit expresia voită prin felul în care a fost primit domnul Daladier şi prin atenţia

specială care i s-a dat. Domnia sa nu a fost tratat ca un simplu membru de cabinet, ci

a primit onoruri mult mai mari.

În afară de aceste manifestări politice internaţionale, domnul Daladier a

urmărit, cred, şi oarecare scopuri politice personale.

Se pare că domnia sa se crede chemat să ia succesiunea domnului Blum.

Activitatea energică dezvoltată la resortul armatei a creat domnului Daladier multe

simpatii în cercurile moderate din dreapta şi a şters întrucâtva amintirea zilelor fatale

din februarie 1934. Astăzi, dânsul a devenit un preşedinte de Consiliu posibil, al unui

guvern de concentraţie. Or, un viitor şef de guvern francez are nevoie de simpatia şi

sprijinul Angliei, mai ales dacă dânsul este destinat să ia succesiunea unui om atât de

bine văzut de Foreign Office, ca Léon Blum.

În cursul şederii sale aici, domnul Daladier a avut ocazia să intre în contact

cu personalităţi engleze de prim plan şi să-şi creeze relaţii preţioase pentru viitor.

Discursul pe care l-a ţinut la Manchester a fost şi el un „succes”. Domnul Daladier a

ştiut, cu multă abilitate, să spună englezilor tot ce le place să audă: colaborarea

democraţiilor, reînarmarea ca mijloc de a ajunge în ultima linie la înţelegerea

popoarelor, asigurarea că nu există pericol comunist în Franţa, unde ordinea publică

este pe deplin asigurată.

După părerea unanimă, domnul Daladier a făcut o impresie foarte bună aici.

Domnia sa a reuşit atât în misiunea sa politică, cât şi în scopurile sale personale.

După cât am putut afla, ştirea că în cursul vizitei domnului Daladier ar fi fost

încheiate acorduri de Stat-Major, dictate de modificarea situaţiei internaţionale a

Belgiei, nu corespunde adevărului. S-a fixat numai cadrul pentru acordurile viitoare,

care vor fi negociate în timpul săptămânii de încoronare, când căpeteniile forţelor

militare franceze de uscat, marină şi aer se vor afla la Londra ca membri ai delegaţiei

guvernului francez. Momentul acesta, consacrat în aparenţă serbărilor de Curte, va fi
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de fapt foarte prielnic pentru negocieri confidenţiale, care în timpuri normale n-ar

putea avea loc fără a produce vâlvă mare.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

(ss) V. Grigorcea

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică;

11.V.1937; Secţia Occident.

AMAE, Fond 71 Franţa (1920 – 1944), vol. 57, f. 286 – 288
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 303, din 26 aprilie 1937, ora 18.45

Înreg. la nr. 24 647, din 27 aprilie 1937

Paris

Confidenţial

Până acum, vizita în România a ministrului Afacerilor Străine al Poloniei nu

a provocat în cercurile politice reacţie demnă de semnalat, afară de manifestaţiile de

presă care vi s-au transmis zi cu zi de Luculescu, şi de altfel comunicatul nu a fost

cunoscut decât azi.

Reamintesc că, în genere, ministrul Afacerilor Străine al Poloniei nu inspiră

aici încredere, iar cercurile extremiste de stânga mai ales au dezlănţuit campanii

violente împotriva lui ori de câte ori se iveşte un prilej ca cel al vizitei la Bucureşti,

pentru a denunţa atitudinea Poloniei faţă de Cehoslovacia, a cărei izolare, Polonia de

acord cu Reich-ul, ar dori-o din cauza Pactului cu Sovietele, şi faptul că Varşovia nu

a dat multe amănunte asupra obiectului precis al convorbirilor între miniştrii Beck şi

Antonescu a făcut ca vizita la Bucureşti a ministrului Afacerilor Străine al Poloniei

să nu fie privită ca deplin asigurătoare pentru Franţa, cu toate că ministrul Afacerilor

Străine francez, în discursul pronunţat la Carcassonne, se felicita de a fi câştigat

amiciţia Poloniei. De abia, se spune aici, s-a obţinut ca atacurile împotriva Franţei să

amuţească.

În genere, se poate afirma că cercurile responsabile recunosc legitimitatea

unei politici de echilibru, prinsă cum este România între ameninţarea sovietică, pe de

o parte, şi tendinţele Germaniei de coborâre spre Sud-Estul european, pe de altă parte.

Singura grijă este ca alianţa polono-română, reîntărită în ultimele luni, să nu se

transforme într-un pact bilateral gen italo-german. Consecinţele, deci, care vor

decurge de pe urma vizitei la Bucureşti a ministrului Afacerilor Străine al Poloniei,

privitor la Mica Înţelegere, la alianţa franco-poloneză cât şi la raporturile franco-

române şi, în sfârşit, privitor la întregul sistem al securităţii colective, sunt aşteptate

aici cu un deosebit interes. Numai atunci vom cunoaşte, în plenitudinea ei, reacţia de

aici faţă de raporturile polono-române întărite azi. Nimeni din cercurile responsabile
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nu crede aici că ministrul Afacerilor Străine polon, care în curând va merge şi la

Roma, nu a atins şi problema relaţiilor româno-maghiare. Se urmăreşte deci, cu

atenţie aici, evoluţia încercărilor stabilirii unui acord italo- ... (lipsă în text) Cercurile

politice fiind pesimiste cu privire la posibilitatea unei reale îmbunătăţiri a relaţiilor

româno-ungare, fără de care un pact cu Italia, pretind ele, nu ar putea ispiti România.

Cesianu

AMAE, Fond 71 Franţa (1935 – 1937), vol. 2, f. 302 – 304
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

27 aprilie 1937

Berlin

[...]

POLITICA EXTERNĂ

Germania şi Mica Înţelegere.

Cu prilejul întrunirii de la Belgrad a Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri,

am putut constata, o dată mai mult, interesul deosebit pe care îl acordă conducătorii

Reich-ului politicii statelor din bazinul dunărean. Întreaga presă germană a consacrat

acestei reuniuni lungi articole de fond, care prezintă Mica Înţelegere pe primul plan

al actualităţii politicii germane. Cu toate reticenţele cuprinse în articolele apărute în

Berliner Börsen-Zeitung şi Deutsche Allgemeine Zeitung din 3 aprilie, Berliner

Tageblatt şi Kölnische Zeitung din 4 aprilie, Frankfurter Zeitung din 5 aprilie şi

Berliner Börsen Zeitung din 7 aprilie, tonul adoptat faţă de lucrările acestui organism

politic este nou. Am putut chiar înregistra un articol apărut în oficiosul Frankfurter

Zeitung din 4 aprilie, a cărui concluzie era următoarea:

„Este cert că cei trei miniştri de Externe nu s-au dus la Belgrad pentru a semna

acolo testamentul Micii Înţelegeri. Dimpotrivă, ei au dat publicităţii un certificat de

sănătate sortit să aibă o valabilitate de lungă durată. Din acest certificat se poate vedea

că starea sănătăţii pacientului depinde de observarea unui regim deosebit de precaut.”

Cunoscând regimul la care este supusă presa germană, aceste manifestări sunt

concludente.

Este poate întâia oară când, în liniile sale generale, politica Micii Înţelegeri

este privită astfel la Berlin.

Cu toate că este îndeobşte cunoscută acţiunea guvernului german faţă de

„politica de independenţă” a Belgradului, câştig tot mai mult impresia că acordul

italo-iugoslav începe a nu mai fi privit aici cu simpatie, date fiind mai ales

perspectivele favorabile ce se deschid Italiei în detrimentul intereselor germane.
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Germania şi Cehoslovacia

Duse cu mult tact şi discreţie, conversaţiile între cele două guverne continuă.

Unul dintre punctele cele mai delicate ce formează în momentul de faţă obiectul

tratativelor este problema refugiaţilor germani în Cehoslovacia. Atitudinea acestor

refugiaţi îngrijorează în mod deosebit pe guvernul german. Se pare că acesta ar fi fost

informat chiar că în cercurile refugiaţilor s-ar fi pus la cale atentate împotriva

conducătorilor germani. Guvernul din Praga încearcă, fără îndoială, să găsească

modalitatea de a rezolva această dificultate, căutând a se scăpa, cu încetul, de aceste

elemente primejdioase, capabile să creeze între ambele ţări incidente ale căror urmări

nu se pot prevedea. Această acţiune va fi serios stânjenită însă de puternica influenţă

a social-democraţiei cehoslovace şi de înseşi majorităţile politice pe care se sprijină

actualul guvern al Cehoslovaciei, în frunte chiar cu preşedintele Beneš. Pentru reuşita

tratativelor duse în momentul de faţă, guvernul din Praga va fi nevoit, în prealabil, să

pregătească cu multă băgare de seamă în special opinia sa publică. Fără a fi excesiv

de optimist, colegul meu cehoslovac nădăjduieşte că se va putea găsi o formulă de

înţelegere cu guvernul Reich-ului, asupra acestei chestiuni. Pentru moment, cum

ziceam mai sus, aceasta este problema asupra căreia se poartă îndeosebi tratativele

între cele două Capitale. Este evident că mai rămân însă de discutat celelalte două

mari chestiuni care au divizat în momentul de faţă cele două guverne: aceea

permanentă, a problemei minorităţii germane din Cehoslovacia, şi cea de oportunitate

politică, a relaţiilor dintre Praga şi Moscova. Principiul adoptat în discuţiile în curs

pare deci a fi o seriere a chestiunilor şi crearea unei atmosfere de destindere, prielnice

continuării negocierilor.

Germania şi Ungaria

Deşi declaraţiile succesive de simpatie şi gesturile de prietenie faţă de noi par

destul de categorice, se cuvine totuşi să subliniem vizita la Berlin a generalului

Roedel, ministrul de Război ungar, care a avut loc în urma invitaţiei generalului 

von Blomberg. Dacă punem acest gest în legătură cu vizita secretarului de Stat al Aviaţiei,

generalul Milch, la Budapesta, de anul trecut, vizitele stăruitoare ale ofiţerilor din

Statul Major german la Budapesta şi ale ofiţerilor unguri la Berlin din ultimii doi ani,

schimburile de vizite între miniştrii de Interne, Culte, Justiţie etc. respectivi,

afirmaţiile de amiciţie adresate nouă trebuie primite cu atât mai multă rezervă, cu cât

în mod constant acestea au fost anulate de reprezentanţii tehnici oficiali ai politicii

externe a Reich-ului: am numit pe baronul von Neurath şi pe defunctul secretar de stat,

von Bülow.

În ceea ce priveşte această vizită, am până în momentul de faţă anumite

informaţii, care urmează însă a fi verificate.

Relaţiile germano-italiene

Schimbul de vizite ce continuă a avea loc între conducătorii fascişti şi

naţional-socialişti s-a intensificat în ultima vreme. Vom înregistra în special acelea ale

generalului de aviaţie italian, Cat, la Berlin, şi ale domnilor von Neurath, Göring şi

Ley – semnalate prin rapoartele noastre anterioare – în Italia.
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Cu toate aceste vizite ni se confirmă tot mai mult credinţa că axa Roma–Berlin

este mai mult un act de oportunitate decât o realitate organică corespunzând intereselor

permanente ale ambelor state. În privinţa atitudinii celor două guverne faţă de războiul

din Spania, în cursul luni aprilie s-a simţit o divergenţă tot mai accentuată. Într-adevăr,

opoziţia ireductibilă a Reichswehr-ului a determinat pe cancelarul Hitler să respingă

cererile insistente ale domnului Mussolini, de a trimite noi contingente în Spania,

ultimul contingent fiind, după informaţiile noastre, compus numai din 70 specialişti

care au părăsit Hamburgul la 20 martie tr. cu vasul „M. S. Monte Pascoal” al liniei

Hamburg–America-Sud. Se zvoneşte chiar, că dezamăgirea domnului Hitler cu privire

la perspectivele războiului din Spania este considerabilă. Domnia sa îşi dă azi seama

că informaţiile optimiste pe care ambasadorul său, Faupel, le trimisese din Spania,

erau eronate şi tendenţioase. Înfrângerea italiană de la Guadalajara a fost un motiv mai

mult pentru a determina pe cancelar să stăruiască în lipsa sa de simpatie şi de

consideraţie pentru Italia şi armata sa. Un apropiat al domnului Hitler spunea zilele

trecute, cu o satisfacţie rău ascunsă, că soldatul german s-a dovedit încă odată superior

celui italian, deoarece s-a constatat că formaţiunile care au zdrobit diviziile italiene la

Guadalajara erau în majoritate alcătuite din refugiaţi germani.

Guvernul Reich-ului, după cum spuneam mai sus, nu pare încântat de dezvoltarea

actuală a relaţiilor italo-iugoslave. Acest sentiment l-am putut constata nu numai din tonul

specialiştilor din Ministerul Economiei Naţionale, dar încă, atât din informaţiile ce le deţin

de la colegul meu iugoslav, cât şi din declaraţiile făcute de preşedintele Göring domnului

deputat Constantinescu (conform raportului meu nr. 1 202, din 19 aprilie a.c.)

1

. 

Relaţiile germano-polone

În cursul unei întruniri politice care a avut loc la Grudziadz, în Polonia, la 

3 aprilie, primarul acelei localităţi, care este în acelaşi timp deputat, domnul

Michalowsky, a rostit un discurs prin care a cerut în mod vehement realipirea la Ţara

Mamă a tuturor ţinuturilor poloneze care nu se află încă sub stăpânirea ei. Tonul

acestui discurs, ţinut în cadrul unei manifestaţii cu caracter net antigerman, a produs

în Germania o reacţie lesne de înţeles.

Întreaga presă a atacat guvernul polonez, prin articole extrem de vehemente.

Ambasadorul Germaniei la Varşovia a făcut un demers pe lângă guvernul polonez, în

urma căruia agenţia „Pat” a dat un comunicat destul de evaziv, care constata că

manifestaţii asemănătoare celei de la Grudziadz sunt inoportune. Concluzia acestui

comunicat, în care se reaminteşte situaţia minorităţii poloneze în Germania şi

activitatea Ligii germane „Bund deutscher Osten”, departe de a fi calmat spiritele, a

fost primită aici cu o vie neplăcere. Acest incident nu trebuie însă considerat ca

inaugurând o nouă etapă în relaţiile polono-germane, ci mai degrabă ca un reflex

trădând adevăratele sentimente reciproce.

Relaţiile germano-austriece

Iniţiativele politice franceze în Europa Centrală constituie în cercurile politice

şi diplomatice de aici obiectul unui interes permanent. Pentru jocul politicii externe
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germane, orice acţiune politică în bazinul dunărean, care nu ar fi patronată de Reich,

este considerată ca neavând deloc sorţi de izbândă. Din toate conversaţiile pe care

le-am avut, am obţinut convingerea că guvernul german nu înţelege nici o clipă să

renunţe la influenţa sa în această regiune sau să admită a fi handicapată de o altă

putere. În această ordine de idei, activitatea cancelarului Schuschnigg, până la

călătoria domnului Gleise-Horstenau la Berlin, inspira o serioasă preocupare. Astfel,

domnia sa era suspectat de îngăduinţă faţă de Franţa şi amicii acesteia. Atitudinea sa

echivocă faţă de Cehoslovacia şi faţă de problema habsburgică, cât şi ultimele sale

conversaţii cu Budapesta au alarmat guvernul german, confirmându-i impresia că

domnul Schuschnigg duce în realitate o politică potrivnică intereselor germane.

Această îndoială a fost în ultimele vremuri atenuată, în urma întrevederilor de la

Veneţia şi a vizitei domnului Gleise-Horstenau la Berlin, despre care vom vorbi mai

la vale. 

Atât de puţin respectatul acord din iulie 1936, a fost, de altfel, din nou violat

de presa germană, cu prilejul incidentului Brűckner. Acest fost funcţionar, de

naţionalitate austriacă şi naţional-socialist convins, a crezut de cuviinţă să depună,

acum vreun an, o coroană pe mormântul părinţilor cancelarului Hitler, de la Leonding,

în numele comunei Morag. El fusese anterior condamnat pentru agitaţie naţional-socia-

listă în Austria şi i se pusese în vedere că, în caz de recidivă, îşi va pierde pensia de

care beneficia. În urma acestei recidive, autorităţile austriece i-au aplicat o amendă,

suprimându-i şi pensia. Această condamnare a fost denunţată de unanimitatea presei

germane ca un act de „barbarie” şi „ruşine a culturii”, şi considerată ca un gest

neamical şi ofensator pentru Reich. Nota austriacă de protest, care nu a întârziat, în

urma injuriilor adresate „ţării surori”, a fost redactată în termeni măsuraţi, dar

energici, Berlinul a fost nevoit să dea înapoi, explicând această campanie ca

„rezultatul unei greşite interpretări a unui incident care a fost exagerat”.

Vizita la Berlin a domnului Gleise-Horstenau, ministru de Interne austriac,

având loc a doua zi după acest incident, a avut darul să însenineze atmosfera. Ceva

mai mult, acordul asupra participării naţional-socialiştilor austrieci la „frontul

patriotic” – pe care se sprijină guvernul domnului Schuschnigg – se pare că ar fi

primit forma definitivă în timpul lungii întrevederi care a avut loc aici, între domnul

Gleise-Horstenau şi Führer. Cu prilejul acestei întrevederi, domnul Hitler a expus din

nou punctul său de vedere relativ la restauraţie, declarând categoric că orice încercare

de reîntronare a Habsburgilor ar fi urmată de intrarea trupelor germane în Austria. 

Acest avertisment a avut răsunetul cuvenit şi la Veneţia. 

Relaţiile germano-sovietice

Ştirile care au circulat în ultimul timp cu privire la o încercare de înţelegere

între Germania şi Rusia Sovietică, înţelegere preconizată îndeosebi de cercurile

militare şi economice germane, au fost categoric dezminţite de întreaga presă

germană. Versiunile despre presupusa intenţie a Germaniei de a căuta o apropiere cu

Sovietele sunt atribuite Moscovei şi Parisului, care le-ar fi lansat în scop de a alarma

Polonia, Mica Înţelegere şi statele baltice, şi a le determina să se grăbească a încheia

pacte de neagresiune cu Sovietele.
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Presa şi oficialităţile Reich-ului afirmă, într-adevăr, că nici o înţelegere nu

este posibilă între cele două state. Această afirmaţie comportă însă trei rezerve:

Prima, care se poate deduce din declaraţiile făcute de domnul Schacht în

cursul vizitei sale la Bruxelles, când a afirmat că ar fi o aberaţie a exclude Rusia din

posibilităţile de viitoare colaborare economică.

Cea de a doua rezultă din declaraţiile făcute subsemnatului de un ofiţer

superior german, care afirma că „armata germană este nemulţumită de politica dusă

de Reich faţă de Rusia”.

În fine, a treia rezervă o trag din declaraţiile făcute de însuşi ministrul-

preşedinte Göring subsemnatului, la 20 martie trecut. Cu acest prilej, domnia sa

mărturisea că Germania nu ar lipsi să se apropie „de o Rusie alta decât cea marxistă

de acum”. Or, nu este exclus ca mâine, aceiaşi conducători ai Reich-ului care au

reînnoit pactele încheiate de guvernele precedente cu Sovietele să descopere că Rusia

a încetat de a mai fi marxistă, ba că se îndreaptă chiar înspre un socialism de stat

asemănător celui naţional-socialist şi, ca atare, că nu ar mai fi nici o primejdie ca

Germania să semneze cu Rusia vreun nou instrument diplomatic.

Este bine să reamintim de asemenea, că în 1934, cu câteva zile înainte de

încetarea din viaţă a preşedintelui Hindenburg, Înaltul Comandament german a

înaintat un memoriu defunctului mareşal, în care critica politica antisovietică

inaugurată de regimul domnului Hitler. În acest memoriu se reaminteau posibilităţile

enorme ale Rusiei din punct de vedere economic şi militar, valoarea armatei sovietice,

reorganizată chiar cu concursul Statului Major german, cu un cuvânt formidabilul

potenţial de război ce-l reprezintă Rusia, organizat de însăşi industria germană.

Pe plan politic, acest memorandum insistă asupra importanţei considerabile

pe care ar constitui-o, atât în Orientul apropiat, cât şi în Orientul îndepărtat, o

colaborare germano-rusă, idee care a călăuzit totdeauna pe Bismark în politica sa şi

care, când a fost abandonată de Wilhelm al II-lea, a dus Germania la dezastru. 

Or, aceiaşi generali care în 1934 semnau acest memoriu sunt şi astăzi la posturile de

comandă ale armatei Reich-ului. În rarele momente de destindere, când aceştia

destăinuiesc adevăratele lor păreri, se constată la ei, în mod invariabil, şi azi ca acum

trei ani, aceeaşi ostilitate în ceea ce priveşte politica domnului Hitler faţă de Rusia. 

Se poate deci afirma că, chiar dacă ar fi prematur să se vorbească despre o

apropiere iminentă între Germania şi Soviete, această ipoteză nu trebuie exclusă, o

politică externă chibzuită urmând a avea întotdeauna în vedere, ca o posibilitate de viitor.

Vizita domnului Schacht la Bruxelles

La 13 aprilie, domnul Schacht a întreprins o călătorie la Bruxelles, spre a

întoarce domnului Franck, guvernatorul Băncii Naţionale belgiene, vizita pe care

acesta i-o făcuse anul trecut. Această vizită, botezată şi ea de curtoazie, a depăşit cu

mult cadrul obişnuit al acestui gen de întâlniri. Domnul Schacht a fost primit în

audienţă de regele Belgiei şi a avut lungi convorbiri, de preferinţă cu preşedintele

Consiliului belgian, domnul van Zeeland. Având în vedere rolul pe care urmează să-l

joace domnul van Zeeland, la cererea Marii Britanii şi Franţei, în vederea unei acţiuni

economice internaţionale de mare anvergură, conversaţiile între cei doi oameni de

stat constituie primul pas pe calea acestei acţiuni.
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În afară de chestiunile strict germano-belgiene, printre care trebuie să

menţionăm chestiunea unei mari furnituri de oleaginoase, cauciuc şi aramă din Congo,

vizita domnului Schacht a căpătat o semnificaţie internaţională, cel puţin prin

declaraţiile pe care le-a făcut presei străine la Bruxelles.

Cu toate că domnia sa a ţinut să precizeze că vorbeşte în numele său personal

şi că nu angajează responsabilitatea guvernului german, este neîndoios că declaraţiile

sale reprezintă părerea cea mai calificată a oficialităţii Reich-ului. Domnia sa a

declarat că subscrie la o acţiune de dezarmare economică, condiţionând-o însă de

reglementarea relaţiilor politice. Domnia sa a arătat că un acord internaţional cu

privire la paritatea monedelor este indispensabil pentru a permite dezvoltarea unei

politici sănătoase de credite pe termene lungi. Partea senzaţională a declaraţiilor sale

o constituie fără îndoială afirmaţia că Germania a fost obligată să adopte un sistem

de autarhie, dar că este gata să-l abandoneze, aceasta atât în interesul comunităţii

internaţionale, cât şi al Germaniei însăşi, care nu are nimic de câştigat de pe urma lui.

Domnia sa a mai afirmat că nu înţelege să excludă Rusia Sovietică de la cooperarea

economică europeană şi că, dealtfel, se înregistrează în momentul de faţă o mare cifră

de afaceri între cele două state, în ambele sensuri, cifră de afaceri care este

susceptibilă de şi mai mari dezvoltări.

Relaţiile dintre Germania şi Sf. Scaun

La 13 aprilie, guvernul german a înmânat Vaticanului o notă de protest cu

privire la Enciclica Papală privitoare la Germania, adresată credincioşilor în cursul

lunii martie.

Din cele ce am putut afla aici, guvernul german protestează împotriva acestei

Enciclici, pe care o consideră ca o ingerinţă în afacerile interne ale Reich-ului. De

asemenea, acuză Sf. Scaun de a fi încercat să organizeze o coaliţie împotriva

Germaniei. Guvernul german declară că nu este în intenţiile sale să distrugă Biserica

Catolică. Cu acest prilej, se reaminteşte Sf. Scaun că Reich-ul al III-lea a salvat

Biserica Catolică, înfrângând bolşevismul în Germania. Guvernul german nu poate

însă admite crearea unui stat în stat şi nici un regim excepţional care ar pune pe

catolici în afara comunităţii naţionale. Nota sfârşeşte prin declaraţia că Reich-ul

doreşte o evoluţie paşnică a relaţiilor sale cu Sf. Scaun, dar că această evoluţie depinde

exclusiv de acesta din urmă.

Nota de protest nu aduce, în consecinţă, nici o modificare în atitudinea

guvernului german, care de la început a considerat că se află în dreptul său şi că, dacă

este vorba de violarea Concordatului, responsabilitatea nu poate incumba decât

Sfântului Scaun.

[...]

Berlin, 27 aprilie 1937

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 6 (General, 1937 – 1938), f. 96 – 111
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 647-3, din 27 aprilie 1937

Înreg. la nr. 25 915, din 5 mai 1937

Ankara

Raporturile turco-sovietice

Domnule Ministru,

Referindu-mă la telegrama dumneavoastră nr. 22 655 din 19 aprilie a.c.

1

, cu privire

la articolul apărut în ziarul „Pravda” din Moscova, în ziua de 19 aprilie a.c., am onoarea

a vă informa că din convorbirile ocazionale pe care le-am avut zilele trecute, în această

privinţă, cu diferite personalităţi turceşti, precum şi cu mai mulţi şefi de serviciu din

Departamentul Afacerilor Străine de aici, am câştigat impresia că absolut toţi, fără

excepţie, consideră acest articol ca „des coups d’epingles2 ” din partea domnului Litvinov,

fără a putea avea cea mai mică înrâurire asupra liniilor generale ale politicii turco-sovietice.

Incontestabil că de la semnarea Convenţiei de la Montreux, care a fost obârşia noilor

raporturi de amiciţie cu Anglia, precum şi de la încheierea gentleman’s agreement-ului de

la care a purces restabilirea legăturilor care existau între Turcia şi Italia înainte de aplicarea

sancţiunilor, guvernul turc a găsit putinţa de a manevra pe terenul politicii sale externe, fără

a fi nevoit a privi mereu la Moscova. Dar aceasta nu vrea să însemne, din partea Turciei,

o părăsire a politicii sale faţă de URSS, cu care are o frontieră de mai bine de 800 km., şi

din care politică a tras cele mai mănoase rezultate. Este de ajuns a aminti că, graţie politicii

de înţelegere şi de prietenie cu Sovietele, concepută şi pusă în practică de Atatürk încă de

la 1921, când acesta nu era preşedintele Republicii actuale, ci un simplu general considerat

ca un răzvrătit de către guvernul imperial otoman din Constantinopol, guvernul

revoluţionar turc de atunci a putut să ducă la bun sfârşit războiul de independenţă şi să

învingă armatele duşmane, obligându-le să părăsească teritoriile turceşti cotropite.

Rezultatul acestei politici nu este uitat niciodată, nici de Atatürk, nici de

colaboratorii săi preţioşi, Ismet Inönü şi dr. Rüştü Aras.

Pot afirma, din cele ce mi-a spus de nenumărate ori colegul meu iugoslav,

domnul Branko Lazarević, că preşedintele Atatürk, în convorbirile pe care le-a avut cu

domnul Stojadinović, în timpul vizitei acestuia la Ankara, în toamna anului trecut, i-a

declarat că orice amiciţie, orice legătură nouă pe care Turcia o creează în decursul vremii

şi al împrejurărilor nu vor putea fi niciodată îndreptate în contra URSS, sau de natură a

slăbi prietenia turco-sovietică, care este şi va fi baza politicii externe a Turciei kemaliste.

Chiar zilele trecute, ziarul „La République” publica un articol de fond, care

ar putea fi considerat ca o replică la cele ce scrisese „Pravda” de la Moscova, sfătuind

toate ţările care n-au bune raporturi cu URSS să ducă o politică de înţelegere cu acest

stat, aşa cum duce de mai bine de 15 ani Turcia, politică de care ea nu numai că nu
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are să se plângă, ci din contră, nu poate decât să se felicite. (A se vedea raportul

acestui oficiu diplomatic, nr. 639-3 din 19 aprilie a.c.)

1

.

Se pare că în convorbirea de mai bine de o oră pe care a avut-o preşedintele

Atatürk în ziua de 23 aprilie cu ambasadorul URSS-ului, domnul Karahan, care şi-a

prezentat, în acea zi, scrisorile de rechemare, Gaziul l-a asigurat de temeinicia prieteniei

turceşti faţă de Soviete, dându-i solia să ducă aceste asigurări guvernului de la Moscova.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

(ss) Al. Tëlëmaque

[Note marginale:]

Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică, 6.V.1937; văzut 8.V.1937; 11.V.1937

Secţia Orientală – Rog a lua notă şi a transmite apoi rap. Secţiei Balcanice.

AMAE, Fond 71 URSS (1934 – 1938), vol. 73 (Relaţii cu Turcia), f. 165 – 167
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 682, din 27 aprilie 1937

Înreg. la nr. 25 913, din 5 mai 1937

Ankara

Convorbirea avută cu domnul Rüştü Aras, după întoarcerea din Iugoslavia

După întoarcerea domnului preşedinte al Consiliului, Ismet Inönü, şi a dr. Aras

din călătoria lor în Iugoslavia, am căutat să am o convorbire cu cel din urmă, spre a-mi

împărtăşi impresiile sale asupra celor discutate la Belgrad şi Sofia cu factorii răspunzători.

Domnul Aras de la început mi-a exprimat toată marea sa satisfacţie asupra

rezultatului convorbirilor avute la Belgrad, deoarece în toate chestiunile dezbătute,

comunitatea de interese şi de vederi a fost perfect de evidenţiată.

În ceea ce priveşte Înţelegerea Balcanică, ei au avut via plăcere să constate,

prin asigurările formale pe care le-au primit atât din partea regentului, principele Paul,

cât şi din partea domnului Stojadinović şi a celorlalţi oameni de stat iugoslavi, că

Iugoslavia va rămâne întotdeauna o adeptă fidelă a acestui organism politic

internaţional, în care găseşte apărate – ca prin nici un alt acord sau tratat – interesele

sale primordiale care-i asigură existenţa şi independenţa sa de stat. Deci, pactul cu

Bulgaria, precum şi acordurile recente încheiate cu Italia la Belgrad, sunt şi vor

rămâne subordonate intereselor Înţelegerii Balcanice.

Întrebându-l dacă, într-adevăr, s-a discutat şi chestiunea posibilităţii realizării

unui acord privind chestiunile mediteraneene, între Turcia, Iugoslavia şi Grecia de o

parte, şi Italia de altă parte (a se vedea raportul acestei Legaţii, nr. 640 din 19 aprilie

a.c.)

1

, domnia sa, fără a confirma, dar nici a dezminţi această ştire, mi-a spus că
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chestiunea este în atmosfera actuală politică de când s-a încheiat gentlemen’s
agreement-ul şi acordurile recente de la Belgrad, dar că trebuie bine chibzuită. El a

adăugat: „c’est une question à l’étude et à l’attente”. Adică, precum indicam în

raportul meu mai sus amintit, nu este doar de ajuns – chiar după părerea domnului

Aras – ca această chestiune să fie admisă de părţile interesate, ci mai trebuie să fie

agreată şi de Marea Britanie, pentru ca acordul să ia într-adevăr fiinţă.

Relativ la convorbirile avute, în trecerea sa şi a domnului Ismet Inönü prin

Sofia, cu factorii responsabili ai politicii bulgare, el a putut constata cu plăcere o

apropiere în raporturile româno-bulgare, care vor putea, cu timpul, duce la încheierea

unui document diplomatic similar celui semnat la începutul acestui an între Iugoslavia

şi Bulgaria. Cu Grecia însă, se pare că încheierea unui asemenea pact este mai

migăloasă, din pricina diferitelor chestiuni divergente existente între ambele ţări, şi

cărora le trebuie timp spre a fi rezolvate.

Totuşi, domnul Aras mi-a spus că ar fi sfătuit prieteneşte pe cei de la Sofia să

ajungă la o înţelegere cu România şi Grecia. În convorbirile avute, în privinţa acestei

din urmă chestiuni, cu regele Boris şi cu primul ministru Kiosseivanov, domnia sa a

câştigat impresia că ambii factori răspunzători înclină pentru o asemenea înţelegere,

dar că realizarea ei este o chestiune de timp, deoarece ei vor avea nevoie să convingă

prin persuasiune masele populare. Cele rurale, pare-se, vor fi mai uşor convinse de

necesitatea încheierii unor pacte de amiciţie cu România şi Grecia, decât cele urbane,

care sunt încă împănate de elemente refractare unei astfel de apropieri.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

(ss) Al. Télémaque

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică; 5.V.1937;

Copie la Belgrad, Sofia, Paris, Londra, Roma, prin curier. Rog a se constitui (...)

referitor în (...) Pactului Mediteraneean, 8.V.1937.

AMAE, Fond 71 Turcia (1925 – 1943), vol. 53, f. 313 – 315
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 681-3, din 27 aprilie 1937

Înreg. la nr. 25 919, din 5 mai 1937

Ankara

Convorbire avută cu domnul preşedinte de Consiliu, Ismet Inönü, asupra călătoriei

sale în Iugoslavia

Domnule Ministru,

La recepţia oferită, ieri seară, de domnul ministru Aras în cinstea ministrului

Afacerilor Străine al Irakului, care, în drum spre Londra, a ţinut să facă o vizită de
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curtenie de patru zile guvernului turc, am putut avea o scurtă convorbire cu domnul

preşedinte al Consiliului, Ismet Inönü, asupra călătoriei sale în Iugoslavia. Cerându-i

părerea asupra chestiunilor care au fost dezbătute între domnia sa şi dr. Aras pe de o

parte, şi prinţul regent Paul şi domnul Stojadinović de altă parte, el mi-a afirmat,

privindu-mă în ochi, cu loialitatea ce-l caracterizează, că în toate chestiunile, atât în

cele ce privesc interesele directe dintre Iugoslavia şi Turcia, cât şi în cele ce privesc

Înţelegerea Balcanică, precum şi în chestiunile politice internaţionale de ordin general,

domnia sa şi domnul R. Aras au găsit o perfectă armonie de gândire şi de înţelegere

cu factorii responsabili iugoslavi.

Preşedintele Ismet Inönü mi-a adăugat că a plecat din Iugoslavia cu impresia

fermă că aliata şi prietena noastră din Înţelegerea Balcanică este şi va rămâne o

statornică adeptă a acestui bloc, în care găseşte asigurate toate interesele ei

primordiale, şi că acordurile pe care ea le-a încheiat cu Bulgaria şi cu Italia sunt

subordonate intereselor şi datoriilor izvorând din Înţelegerea Balcanică.

De asemenea, domnia sa şi-a exprimat toată gratitudinea sa pentru modul

extrem de călduros cum au fost primiţi şi sărbătoriţi, nu numai de factorii responsabili

şi de oficialitatea iugoslavă, dar şi de întreaga populaţie, care şi-a manifestat în mod

vădit şi spontan toată prietenia şi dragostea pentru poporul turc.

I-am replicat numaidecât că şi noi sperăm să-l vedem în ţară, după vizita

oficială a domnului preşedinte de Consiliu, Tătărescu, asigurându-l că va fi primit cu

via căldură pe care francezul o caracterizează prin cuvintele „à bras ouverts1”.

Domnul Ismet Inönü mi-a răspuns că nu se îndoieşte de acest lucru şi că va fi extrem

de fericit, după ce va fi avut marea plăcere de a fi primit şi cunoscut pe domnul 

prim-ministru Tătărescu, să vie în România, de care a auzit şi citit atâtea lucruri

interesante şi frumoase. Totodată el aşteaptă cu nerăbdare onoarea de a fi prezentat

Majestăţii Sale Regele Carol al II-lea, a cărui activitate dinamică şi creatoare în toate

ramurile vieţii sociale o urmăreşte cu un viu interes şi cu multă atenţie de şapte ani

încontinuu, şi ale cărui înalte însuşiri i-au fost descrise cu un mare entuziasm de

mareşalul Çacmak.

Întrebându-l apoi ce impresie a cules asupra vizitei domnului Beneš la

Belgrad, el mi-a mărturisit a fi plecat cu aceea că din discuţiile ce au avut loc nimic

n-ar reieşi care ar da de temut sau de bănuit asupra trăiniciei Micii Înţelegeri. El mi-a

mai spus a fi constatat, în chestiunea raporturilor iugoslavo-cehoslovace, urmele

bunelor şi folositoarelor intervenţii ale Excelenţei Voastre la Praga şi Belgrad.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

(ss) Al. Télémaque

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică, 6.V.1937;

văzut 8.V.1937.

AMAE, Fond 71 Turcia (1925 – 1943), vol. 53, f. 310 – 312
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI DE LA LONDRA, PARIS, BERLIN,

ROMA, PRAGA, BELGRAD, ATENA, ANKARA ŞI MOSCOVA

T. nr. 24 689, din 27 aprilie 1937

[Bucureşti]

Vizita domnului Beck la Bucureşti a avut, în primul rând, un caracter

protocolar, ministrul Afacerilor Străine al Poloniei întorcând vizita făcută de mine în

noiembrie trecut la Varşovia.

Am avut, fireşte, cu domnul Beck mai multe convorbiri, în cursul cărora am

examinat în mod amănunţit şi din toate punctele de vedere situaţia internaţională

actuală. Am constatat cu satisfacţie o tendinţă spre linişte şi pace. Am constatat că 

n-a intervenit nimic care să modifice bazele şi scopurile urmărite de alianţa polono-

română. Astfel fiind, suntem de acord că nu este locul să modificăm întru nimic

structura acestei alianţe. În convorbirile noastre, precum şi în toate manifestaţiile

noastre oficiale, am ţinut să accentuăm caracterul pur defensiv al alianţei polono-

române, care nu este îndreptată împotriva nimănui.

Victor Antonescu

AMAE, Fond 71 Polonia (26 aprilie – iulie 1937), vol. 58, f. 57
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 932, din 27 aprilie 1937, ora 14.40

Înreg. la nr. 24 754, din 27 aprilie 1937

Praga

Noul ministru al Marii Britanii mi-a definit astfel politica guvernului său faţă

de Cehoslovacia: Marea Britanie doreşte raporturi de bună vecinătate între

Cehoslovacia şi Germania, cu condiţia ca stabilirea acestor raporturi să fie realizată

fără sacrificii prea mari din partea Cehoslovaciei. Ar fi contra interesului întregii

Europe ca Cehoslovacia să plătească prea scump preţul unei înţelegeri cu Germania.

Guvernul britanic nu va da sfaturi în această privinţă, ci va lăsa înţelepciunii

domnului Beneš şi a guvernului cehoslovac alegerea mijloacelor pentru atingerea

acestui scop.

Guvernul britanic nu ştie dacă rezolvarea chestiunii minorităţilor de către

Cehoslovacia ar fi îndeajuns pentru ameliorarea raporturilor germano-cehoslovace.

Totuşi, guvernul britanic sfătuieşte Cehoslovacia a ajunge la o înţelegere cu

minorităţile sale, deoarece el doreşte o Cehoslovacie stabilă şi puternică, şi este

convins că o asemenea înţelegere ar consolida situaţia internă a acestei ţări.
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Cât despre ajutorul efectiv pe care Marea Britanie ar fi gata a da, guvernul

britanic va proceda la aplicarea art. 16 din Covenant, dacă celelalte state membre ale

Societăţii Naţiunilor vor proceda la fel. Cum aplicarea acestui articol cu prilejul

războiului abisinian nu a dat rezultatele aşteptate, nu se poate prevedea care vor fi

măsurile care vor fi aplicate de la caz la caz.

Aurelian

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Londra; Berlin; Dir. Pol., 27.IV.1937. 

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937), vol. 12, f. 209 – 210
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, ALEXANDRU GURĂNESCU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 968, din 28 aprilie 1937, ora 18.30

Înreg. la nr. 25 203, din 29 aprilie 1937

Viena

Conferinţa de la Veneţia trebuie considerată ca o dezvoltare a politicii

germane în Austria, precedată de tot ceea ce s-a întâmplat după discursul cancelarului,

de la 14 februarie, completat cu vizita domnului Neurath şi limpezit cu retractarea

publică de la Eisenstadt, despre care tratează telegrama mea nr. 895

1

.

La Veneţia, într-o atitudine din partea Ducelui care nu admite replică,

cancelarul Austriei şi Schmidt au înregistrat deciziile stabilite de mai înainte între

Berlin şi Roma.

Indiscreţia lui Gajda, în ziarul „Giornale d’Italia”, se bazează pe un adevăr

indiscutabil, căci este sigur că Mussolini a cerut şi a obţinut de la Schussnigg,

chestiunea restauraţiei Habsburgilor fiind deja eliminată, participarea, sub o formă

oarecare, la guvern şi în administraţia ţării, a reprezentanţilor germanismului. Totuşi,

această indiscreţie, poate rezultatul unei perfidii italiene, va întârzia realizarea

deciziilor de la Veneţia, din cauza surprizei produse atât la Viena, cât şi la Paris şi

Praga, de unde intrighează necontenit, în speranţa de a împiedica colaborarea mai

strânsă între Germania şi Austria, care, după observatorii imparţiali de aici, este fatală.

Vizita domnului Gleise-Horstenau la Berlin a fost pusă la cale de von Papen,

spre a demonstra, înainte de Veneţia, rolul pe care-l va juca Germania acolo. Este

incontestabil că axa Berlin–Roma funcţionează în plin, adaptând în cadrul ei ţările

semnatare ale pactului de la Roma. În fond, conferinţa de la Veneţia, cum îmi spunea

ieri o persoană distinsă germană, a fost ocazia aranjată pentru ca Ducele să explice

cancelarului Austriei în ce mod trebuie interpretat acordul germano-austriac de la 

11 iulie.

Tot ce s-a petrecut în timpul din urmă a zdruncinat situaţia cancelarului,

care nu se menţine decât prin faptul că nu există azi, în lumea politică austriacă,
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o personalitate capabilă de a conduce, cu autoritate şi hotărâre, politica statului

austriac independent. Schuschnigg este azi impopular, dezorientat şi indecis, sub

influenţa, pe de o parte a intrigilor franceze, iar pe de altă parte, a panicii pe care o

provoacă şi întreţin cercurile evreieşti din capitala Austriei. Dar conflictul între frontul

patriotic şi cercurile clericale, care ambele susţin pe cancelar, şi opoziţia masei

naţionale germane, care are tendinţa de a împinge la o politică mai radicală, se va

sfârşi prin înfrângerea cancelarului.

Gurănescu

AMAE, Fond 71 Franţa (1937), vol. 67, f. 100 – 102
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 949, din 28 aprilie 1937, ora 19.45

Înreg. la nr. 25 204, din 29 aprilie 1937

Praga

Rezultatele întrevederii de la Veneţia nu au alarmat pe Hodža câtuşi de puţin.

El consideră că Mussolini, îngrijorat de situaţia dificilă a Italiei în Spania şi

Mediterana, caută prin toate mijloacele de a se răzbuna contra Angliei. Unul dintre

aceste mijloace este axa Roma–Berlin şi încercarea sa de a grupa pe Austria în jurul

acestei axe. Vizita regelui Angliei, anul trecut, în Iugoslavia, Grecia şi Turcia, pentru

a câştiga pe aceste ţări scopurilor pe care le urmăreşte Marea Britanie în Mediterana,

a îngrijorat de asemenea mult pe Mussolini. El a reacţionat contra acestui gest al

Marii Britanii prin încheierea Pactului italo-iugoslav, încercând astfel să sustragă pe

Iugoslavia influenţei britanice. Prin acesta, Italia a acordat Iugoslaviei concesii

neauzite. Pentru prima oară s-a avut curajul de a se vorbi despre minorităţile

iugoslave din Italia şi despre conspiratorii refugiaţi pe teritoriul italian. Înainte

vreme, astfel de probleme politice nici nu puteau fi atinse. Hodža este foarte

satisfăcut de atitudinea hotărâtă a lui Schuschnigg, care a avut curajul să răspundă

Ducelui printr-un „nu”. Modul cum Schuschnigg a reacţionat contra articolului lui

Gayda arată loialitatea cancelarului austriac, care nu are nimic de ascuns. Hodža

este convins că nimic nu s-a schimbat în politica externă a Austriei după întrevederea

de la Veneţia şi că raporturile amicale între Praga şi Viena au rămas aceleaşi, ca pe

timpul vizitei sale la Viena.

Hodža m-a rugat să comunic domnului preşedinte al Consiliului de Miniştri,

Tătărescu, că va vedea pe Schmidts la Londra, după cum fusese stabilit. Hodža va

profita de vizita sa la Londra pentru a-şi da seama dacă Marea Britanie şi Franţa au

într-adevăr interes pentru independenţa ţărilor din Europa Centrală şi rolul pe care

acestea îl pot juca în politica europeană. Dacă Hodža constată că acest interes există,

el va întreprinde îndată acţiunea sa în vederea realizării unei cooperări a statelor

dunărene. În privinţa acestei cooperări există acord complet între România şi

Cehoslovacia. Cât despre Austria, ea va urma calea paralelă cu aceea a României şi



1 

Este vorba de un plan de creare a unui bloc economic dunărean care ar fi oferit între altele fundamentele

economice ale independenţei statelor mici şi mijlocii din Europa Centrală şi de Sud-est în raport cu

Marile Puteri. Planul a generat o opoziţie foarte puternică din partea Poloniei (vezi Piotr Wandycz, 

The Twilight of the French Eastern Alliances, 1926 – 1936, Princeton, Princeton U.P., 1988, pp. 422 – 427).
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Cehoslovaciei. Hodža nu ştie încă care va fi atitudinea Iugoslaviei. El va profita de

şederea la Londra pentru a avea o întrevedere cu principele regent Paul, spre a

cunoaşte punctul de vedere al său cu privire la cooperarea statelor dunărene. Dacă

Iugoslavia refuză a participa la o astfel de colaborare, „vom merge singuri”, a adăugat

preşedintele Consiliului de Miniştri. 

Aurelian

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937 – 1940), vol. 5
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 957, din 29 aprilie 1937, ora 14.45

Înreg. la nr. 25 274, din 29 aprilie 1937

Praga

În legătură cu dualismul care există în politica externă a Cehoslovaciei, voi

încerca a comunica Excelenţei Voastre o convorbire cu directorul Politic, Fierlinger,

care trece exponentul vederilor domnului Beneš şi Krofta. Fierlinger mi-a spus că

pentru moment planul dunărean al domnului Hodža

1

este nerealizabil. Schuschnigg

este sincer, însă Italia şi Germania, care văd în realizarea planului Hodža o micşorare

a influenţei lor în Europa centrală, vor mobiliza toate elementele naţionaliste din

Austria pentru a face să eşueze. Singurul mijloc pentru Schuschnigg ar fi o

reconciliere cu Partidul Social-Democrat, însă atunci el ar risca să piardă pe primarul

din Viena, Schmidts, şi Partidul Creştin-Social.

În Cehoslovacia, planul Hodža nu ar întâmpina nici o dificultate serioasă. 

E adevărat că şi aici există două curente opuse, chiar în sânul partidului agrarian, întâiul,

radicalii, care sunt pentru o colaborare directă cu Italia şi cu Germania – ei au ca exponent

ziarul Vencov; al doilea grup, domnul Malypeter, iar aceştia din urmă ar părăsi partidul

dacă curentul radical ar merge aşa departe până ar cere o ... (lipsă în text) şi cu Rusia.

Fierlinger crede că Mussolini a inventat axa Roma–Berlin în primul rând

pentru a forţa Franţa şi Cehoslovacia să denunţe tratatele lor cu Rusia şi a le

constrânge să ajungă la o înţelegere cu Germania.

Fierlinger e informat că Arcisewski a spus lui Ostrovski că Beck ar fi sfătuit

pe Excelenţa Voastră să nu se mai sprijine pe Liga Naţiunilor, ci să caute o apropiere

cu Roma şi Budapesta. Fierlinger crede că Italia şi Ungaria ar fi dispuse să ajungă la
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o înţelegere cu România, însă nu cu Cehoslovacia, deoarece Mussolini urmăreşte

izolarea acesteia din urmă, pentru a distruge Mica Înţelegere.

Aurelian 

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Consil.; Dir. Politică; 29.IV.1937; Cifrat în ziua de

29.IV.1937 de Barcianu-Onişor.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 208, din 29 aprilie 1937, ora 18.10

Înreg. la nr. 25 229, din 30 aprilie 1937

Budapesta

Ministrul Afacerilor Străine al Ungariei a arătat ministrului Iugoslaviei că,

aşteptând zadarnic recunoaşterea de către Mica Înţelegere a egalităţii de drepturi

pentru Ungaria în materie de armament, a hotărât a denunţa unilateral clauzele

militare ale Tratatului de la Trianon, după cum au făcut Germania şi Austria.

Colegul meu iugoslav atrăgându-i atenţia asupra consecinţelor grave ale unui

fapt împlinit, Kánya a replicat că nu riscă nimic, deoarece, în conjunctura internaţio -

nală actuală, guvernele Micii Înţelegeri se vor mărgini la un protest platonic, după

care, situaţia fiind clarificată, se va putea ajunge eventual la o apropiere între Ungaria

şi statele Micii Înţelegeri. De altfel, dacă Mica Înţelegere ar denunţa tratatul

minorităţilor, pe care de fapt nu-l respectă, Ungaria va denunţa şi celelalte clauze ale

Tratatului de la Trianon. Ministrul Afacerilor Străine al Ungariei a adăugat că este

sprijinit, în acţiunea sa pentru egalitatea de drepturi, de Germania, Italia, Austria,

Polonia şi Anglia, dar nu a voit să precizeze data denunţării clauzelor militare.

Aceleaşi declaraţii le-a făcut Kánya ministrului Franţei, deşi într-o formă mai

atenuată.

Bossy

AMAE, Fond 71 Ungaria (1934 – 1937), vol. 8, f. 236 – 237
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3 712, din 29 aprilie 1937, ora 18.45

Înreg. la nr. 25 304, din 30 aprilie 1937

Berlin

Von Neurath contestă orice iniţiativă italo-germană de mediere în Spania.

Domnia sa afirmă că dimpotrivă, Londra este aceea care a făcut anumite sugestii în
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această direcţie. Domnia sa consideră însă că o asemenea tentativă este prematură, ura

între două grupări spaniole fiind încă prea violentă. Ministrul Afacerilor Străine se

declară satisfăcut de felul cum funcţionează până acum controlul.

Comnen

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Consil.; Dir. Politică; 30.IV.1937; Romanoleg Londra,

Pentru informarea D. V. Grigorcea; văzut/Buletin, 6.V.1937; Cifrat în ziua de 1 mai 1937

de M. Popescul; Descifrat de M. Popescul.

AMAE, Fond 71 1920 – 1944 (Dosare Speciale 1937 – 1939), vol. 413, Războiul
Civil din Spania, f. 47
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, CĂTRE

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 588, din 29 aprilie 1937, ora 19.30

Înreg. la nr. 25 294, din 30 aprilie 1937

Roma

Informaţiile asupra conversaţiilor cu Schuschnigg la Veneţia sunt foarte

rezervate. Ciano se mărgineşte a arăta că la Veneţia s-a menţinut status-quo-ul
Austriei. Accentuează însă că acest acord constată că Austria este un stat german şi

o obligă să-şi conformeze politica faţă de Germania acestei constatări. Schuschnigg

a fost sfătuit să nu se angajeze pe calea unor negocieri cu caracter anti-german cu

alte state, o asemenea politică fiind primejdioasă pentru Austria. O colaborare

danubiană, pentru Italia, nu se poate concepe fără Germania, ceea ce Schuschnigg a

admis, după discuţii. Schuschnigg a obţinut asigurări că politica protocoalelor romane

va fi menţinută şi că interesele Austriei nu vor fi atinse de preferinţele ce se vor acorda

Iugoslaviei.

Totuşi, aici domină convingerea că la Veneţia chestiunea austriacă a devenit

o simplă funcţiune a axei Roma–Berlin.

Comunicatul oficial nu face menţiune de restauraţie sau de independenţa

Austriei, totuşi cele două probleme au fost abordate fără ca discuţiile să ducă la un

acord. Mussolini a sfătuit pe Schuschnigg a ajunge la o reconciliere completă cu

naţional socialiştii, admiţând chiar participarea limitată a acestora la guvern.

Cancelarul s-a mărginit a admite adeziunea ulterioară a elementelor naţional socialiste

la frontul patriotic disculpat prin declaraţiile sale din 14 martie.

Ca o concluzie, conversaţiile de la Veneţia constituie o adeziune a diplomaţiei

italiene la tezele germane, şi politica de reconciliere austro-germană pare a se traduce

printr-o sacrificare virtuală a Austriei de către Italia.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Italia (1937), vol. 17, f. 128 – 129
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, CĂTRE

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 312, din 29 aprilie 1937, ora 19.45

Înreg. la nr. 25 297, din 30 aprilie 1937

Paris

Confidenţial!

În audienţa pe care o cerusem şi am avut-o adineauri la ministrul Afacerilor

Străine, am tălmăcit, pe baza comunicatului oficial, sensul şi rezultatul vizitei la

Bucureşti a ministrului Afacerilor Străine al Poloniei. În acelaşi timp, am crezut de

cuviinţă a arăta cât de greşit, dacă nu tendenţios chiar, unele ziare de aici au expus vizita

polonă şi urmările ei. Interlocutorul meu, mulţumindu-mi pentru explicaţiile date, mi-a

confirmat, în ceea ce priveşte presa, care sau este de partid sau urmează unele inspiraţii

nu totdeauna fericite, că într-adevăr au putut exista, o clipă, unele nedumeriri. Afirmând

acestea, domnia sa a adăugat: „am cerut unele explicaţii ambasadorului Poloniei, care

luând imediat contact cu domnul Beck, întors de la Varşovia, m-a asigurat: primo, că

nu a fost vorba, între domnia sa şi domnul ministru Victor Antonescu, la Bucureşti, de

luarea unei atitudini defavorabile Societăţii Naţiunilor – că însă Beck ar fi manifestat

regretul, pe bază de constatări, că Societatea Naţiunilor nu s-a manifestat mai vie şi mai

eficace, deci s-a micşorat singură în unele chestiuni de excepţională importanţă (fel de

a se exprima), spune interlocutorul meu, care nu i se poate reproşa lui Beck, dacă nu

înţelege a contribui la năruirea areopagului din Geneva.

2. Este cu totul inexact că Beck ar fi cerut colegului său român să slăbească

relaţiile, atât de amicale şi încrezătoare până atunci, dintre România şi Cehoslovacia.

Beck s-a mărginit, în cursul convorbirilor, a constata că raporturile polono-

cehoslovace nu au evoluat în bine. La acestea, ministrul Afacerilor Străine francez mi-a

adăugat: „mai este un punct pe care am ţinut a-l releva domniei voastre, şi anume

chestiunea eventualului acord italo-român. Socotim, dat fiind că Germania şi Italia au

trâmbiţat că încheierea lui, pe care o dau ca certă, va însemna dislocarea Micii

Înţelegeri şi o răcire faţă de Franţa, că ar fi inoportun, dar numai din acest punct de

vedere, a-l încheia azi, mai cu seamă că România nu are argumentul Iugoslaviei, al

vecinătăţii, şi dat fiind că Italia probabil nu va oferi României nimic foarte esenţial.

Este cert că România este liberă a încheia un atare acord şi ar avea chiar interesul a

ameliora raporturile ei cu Italia, bineînţeles în sensul că acel acord rămâne neîndreptat

contra cuiva. Este vorba, într-un cuvânt, oportunitatea momentului, fapt pe care l-a

îndepărtat, cred, însăşi graba şi înţelesul ce i-au dat presa, la ordinul Germaniei şi

Italiei. Dar am primit în acest sens asigurări depline de la domnul ministru Victor

Antonescu, prin intermediul ministrului nostru la Bucureşti”.

Cesianu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 30.IV.1937. 

AMAE, Fond 71 Franţa (1936 – 1937), vol. 9, f. 401 – 403
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU

T. nr. 25 237, din 29 aprilie 1937 

[Bucureşti]

Am avut ieri o lungă convorbire cu Ostrovski, în care am atins următoarele

chestiuni:

1) I-am comunicat textul pasajului din Procesul-Verbal de la Belgrad, privitor

la Ungaria (cunoaşteţi rezumatul acelui text, reprodus la punctul patru al telegramei

mele nr. 20 637 din 9 aprilie)

1

.

2) I-am spus că domnul Beck m-a informat că, după câte ştie, n-ar fi greu ca

Cehoslovacia să ajungă la o înţelegere cu Germania, dacă ar soluţiona chestiunea

minoritară. Într-adevăr, Germania pare bine dispusă pentru moment în vederea unei

asemenea înţelegeri.

3) I-am comunicat că domnul Beck mi-a declarat că Polonia nu se gândeşte

să atace vreodată Uniunea Sovietică şi nici să permită vreodată, sub orice pretext, ca

vreo armată străină să treacă prin Polonia pentru a ataca Uniunea Sovietică.

4) I-am arătat că relaţiile noastre cu Italia sunt caracterizate în momentul de

faţă prin manifestaţii reciproce de prietenie şi de dorinţă de înţelegere, fără ca

asemenea manifestaţii să fi luat forma unui act şi nici măcar a unor tratative în vederea

unui scop bine definit.

5) I-am spus că suntem dispuşi a încheia cu Uniunea Sovietică un pact de amiciţie

în genul celui italo-iugoslav. Bineînţeles, pactul nu ar putea fi absolut identic cu pactul de

la Belgrad, căci chestiunile ce se pun între Uniunea Sovietică şi România nu sunt aceleaşi

ca cele dintre Italia şi Iugoslavia. Pactul de amiciţie româno-sovietic ar trebui să aibă însă

neapărat ca bază recunoaşterea „de jure” a alipirii Basarabiei la România.

6) L-am informat că, în cursul convorbirilor mele de la Ankara, am atins

chestiunea Pactului Mării Negre, despre care fusese vorba în 1933, şi că domnul

Rüştü Aras mi-a arătat că dânsul se opusese atunci, în numele Turciei, la încheierea

unui asemenea pact. În mod greşit s-a vorbit de un refuz al Bulgariei, căci Bulgaria

era şi mai e dispusă şi azi să semneze un Pact al Mării Negre. Domnul Rüştü Aras 

mi-a declarat că azi guvernul turc nu mai vede nici un inconvenient de a se încheia

acel pact şi a adăugat că chestiunea ar putea prezenta oarecare interes acum, şi că

vrea să se informeze care sunt vederile guvernului sovietic, cu prilejul vizitei ce va

face la Moscova, în iunie.

Vă comunic cele de mai sus spre informarea dumneavoastră, în vederea

convorbirilor ce veţi binevoi a avea cu domnul Litvinov.

Victor Antonescu

[Note marginale:]

Cifrat în ziua de 29.IV.1937, de Barcianu.

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 84 (Relaţii cu România), f. 197
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN

T. nr. 25 274, din 29 aprilie 1937

[Bucureşti]

Răspuns la telegrama nr. 957.

1 

Rog arătaţi domnului Fierlinger că este cu totul inexact că domnul Beck m-ar

fi sfătuit să nu mai mă sprijin pe Societatea Naţiunilor, ci să caut o apropiere cu Roma

şi Budapesta. Mă mir că asemenea poveşti pot să găsească crezare în cercuri serioase.

Victor Antonescu

[Note marginale:]

Cifrat în ziua de 29.IV.1937, de Barcianu.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937 – 1940), vol. 5
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 915/A-2, din 30 aprilie 1937

Înreg. la nr. 27 128, din 11 mai 1937

Londra

În jurul vizitei domnului Daladier

Domnule Ministru,

Cu ocazia vizitei domnului Daladier în Anglia, a avut loc o foarte discretă

„luare de contact” între domnia sa şi ambasada Germaniei de aici. Contactul a fost

stabilit printr-unul din „ziariştii de casă” ai ministrului de Război francez. Ziaristul în

chestiune, care a fost de câteva ori în Germania, unde a ştiut să-şi creeze relaţii bune,

a făcut o vizită domnului von Ribbentrop. Ambasadorul Germaniei i-a acordat o lungă

întrevedere şi s-a întreţinut despre toate problemele la ordinea zilei.

Reţin din această conversaţie două declaraţii făcute de domnul Ribbentrop:

1). Reich-ul nu doreşte să încheie nici o alianţă politică sau militară cu Italia.

El nu apreciază valoarea militară a acelei ţări. Naţional-socialismul nu poate însă să se

dezintereseze de Italia şi s-o lipsească complet de sprijinul său. O Italie părăsită de

Germania ar însemna, în împrejurările de astăzi, căderea fascismului, care ar duce

fatalmente la zdruncinarea naţional-socialismului german. Această consideraţie sileşte

Germania să colaboreze cu Italia, însă numai până la o anumită limită, care nu va putea

fi depăşită. Deci colaborare diplomatică limitată, în nici un caz însă alianţă completă.
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2). Întrebat asupra intenţiilor Germaniei faţă de Cehoslovacia, domnul Ribbentrop

a negat, pentru prima dată şi în modul cel mai categoric, orice intenţie agresivă contra

acelei ţări. Până acum, ambasadorul Reich-ului a dat totdeauna persoanelor care au venit

în contact mai intim cu dânsul răspunsuri foarte evazive la întrebări de felul acesta.

Nu vreau să afirm că informaţiile de faţă trebuie luate drept „literă de

evanghelie”. Le prezint Excelenţei Voastre numai ca material de control pentru ştiri

primite din altă parte.

Sub acelaşi titlu transmit Excelenţei Voastre şi informaţiile pe care le-am primit

de la un binecunoscut şi serios ziarist englez. Acesta întreţine vechi relaţii amicale cu

domnul Daladier şi a fost singurul gazetar englez care a putut obţine o întrevedere.

În cursul conversaţiei, ministrul de Război al Franţei a arătat că el n-a

abandonat încă complet vechea sa speranţă de a ajunge la o înţelegere cu Germania.

Domnia sa a recunoscut însă că soluţia problemei este astăzi infinit mai grea decât

acum patru ani, când el a căutat să o rezolve ca preşedinte de Consiliu. De atunci au

intervenit trei greşeli capitale: respingerea, de către domnul Barthou, a propunerilor

germane şi engleze de limitare a înarmărilor, pactul Laval, cu formarea hibridă a

frontului de la Stresa, şi încheierea pactului franco-sovietic.

Asupra valorii acestui pact, domnul Daladier are o părere defavorabilă.

Generalii, care sunt colaboratorii săi zilnici, cred că armata sovietică, deşi destul de

bine înzestrată cu material tehnic, nu posedă şefi de valoare şi nu reprezintă deci un

factor de primă ordine. Aceste consideraţii l-au îndemnat pe domnul Daladier să se

opună încheierii convenţiei militare, care trebuia să întregească pactul franco-sovietic.

În domeniul politicii interne franceze, ministrul de Război al Franţei a

constatat agresivitatea necontenit crescândă a comuniştilor. Izbucnirea unui conflict

violent îi pare destul de probabilă. Dar represiunea nu va putea fi făcută de dreapta,

ci tot de mica burghezie franceză, care a reprimat totdeauna anarhia în Franţa şi care

reprezintă şi astăzi şira spinării ţării.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

(ss) V. Grigorcea

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Domnului subsecretar de Stat; Dir. Politică, 11.V.1937. 

AMAE, Fond 71 Franţa (1920 – 1944), vol. 57, f. 291 – 294
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 962, din 30 aprilie 1937, ora 12.35

Înreg. la nr. 25 312, din 30 aprilie 1937

Praga

Krofta a primit asigurări de la Viena că, în cursul întrevederii de la Veneţia,

Schuschnigg nu a luat nici un angajament faţă de Mussolini cu privire la Cehoslovacia.

Viena are mâinile libere faţă de Praga, ca şi înainte. Austria doreşte o apropiere de
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Praga, deoarece ea se simte ameninţată din partea Germaniei. Mussolini a dat asigurări

că independenţa Austriei va fi apărată ca şi în trecut.

Deşi Krofta e sceptic cu privire la realizarea imediată a planului Hodža, totuşi

el crede că momentul este oportun pentru a face primele sondaje. Anglia a fost până

acum contra formării unui bloc al statelor dunărene, care şi-ar acorda reciproc tarife

preferenţiale. Azi însă, guvernul britanic pare a fi mai favorabil unui astfel de plan.

Austria şi Ungaria se simt lezate în interesele lor, prin încheierea pactului italo-

iugoslav. De aceea ele ar fi înclinate să se apropie de statele Micii Înţelegeri.

Krofta a fost de asemenea informat din Viena că articolul lui Gayda a fost inspirat

de Ciano şi Alfieri, care sunt germanofili. Mussolini, din contră, ar fi un realist. Ducele nu

e atât duşmanul Cehoslovaciei, cât al Micii Înţelegeri. Krofta mi-a spus de asemenea că 

M.S. Regele şi Excelenţa Voastră aveau intenţia de a mijloci pe lângă Polonia, în vederea

unei apropieri între această ţară şi Cehoslovacia. Krofta crede că această apropiere nu e

posibilă din cauza domnului Beck. Guvernul cehoslovac a promis minorităţilor poloneze

că le va conferi aceleaşi drepturi ca şi minorităţilor germane. Aceasta nu a servit la nimic.

Acum de curând, s-a negociat la Praga o convenţie aeronautică cu Polonia. Aceasta a cerut

dreptul de survol pentru avioanele poloneze care merg la Viena şi Budapesta. Cehoslovacia

a cerut acelaşi drept pentru avioanele sale mergând în Rusia. Delegaţia poloneză a refuzat,

declarând ca domnul Beck nu va consimţi niciodată la aceasta.

O excelentă impresie au produs aici declaraţiile făcute de M.S. Regele,

corespondentului ziarului „Le Soir”. 

Cehoslovacia nu e contra unei apropieri între România şi Italia. Koreck a fost

însărcinat să facă un demers pe lângă Excelenţa Voastră, numai pentru că ne-am angajat

reciproc de a nu începe negocieri politice cu o terţă putere, fără consimţământul

prealabil al aliaţilor noştri. Era de asemenea necesar a pune capăt zgomotelor după

care România ar părăsi sistemul siguranţei colective bazat pe Societatea Naţiunilor şi

Mica Înţelegere, pentru a adopta sistemul pactelor bilaterale preconizate de Polonia.

Aurelian

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937 – 1940), vol. 5
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 315, din 30 aprilie 1937, ora 14.05

Înreg. la nr. 25 319, din 1 mai 1937

Paris

Confidenţial

Am avut, ieri seară, o întrevedere cu colegul meu polon. Cele trei puncte

semnalate de mine prin telegrama cifrată nr. 4 312

1

de ieri i-au fost comunicate întocmai

şi domniei sale, de ministrul Afacerilor Străine francez. La punctul trei însă, o deosebire:
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s-a arătat de Delbos ambasadorului Poloniei, a lămuri dacă, într-adevăr, la Bucureşti,

ministrul Afacerilor Străine al Poloniei ar fi avut misiunea, din partea guvernului italian,

a sfătui şi a stărui ca România să facă, şi cât mai curând, un acord cu Italia. 

Colegul meu a văzut pe domnul Delbos alaltăieri; ieri dimineaţă, el a reluat

contactul cu Varşovia, şi domnia sa îmi spune: „Am reconfirmat, în numele domnului

Beck, apoi telefonic, ministrului francez cele ce i-am spus în audienţa avută ieri; am

adăugat, şi de rândul acesta, în numele şefului meu, că vizita domniei sale la Bucureşti

i-a lăsat amintiri neşterse, că amiciţia polono-română este un fapt evident, dar fără

uitarea prietenilor şi fără a fi îndreptată contra cuiva, şi, în fine, că domnia sa a fost

profund impresionat de impunătoarea figură şi minte a regelui României.”

Ministrul Poloniei crede că neliniştea care a cuprins Quai d’Orsay-ul este

datorată în bună parte şi raportului trimis de ministrul Franţei, care se pare, şi îmi

spune domnia sa că o deţine de la domnul Delbos, că este cam confuz, cu toate că

Thierry a stat de vorbă îndelung cu ministrul Afacerilor Străine polonez. La această

nelinişte, îmi spune interlocutorul meu, s-ar adăuga lipsa de directive a Quai d’Orsay-ului

către presa franceză, ceea ce este mai mult ca surprinzător.

Referitor la felul cum s-a exprimat ministrul Afacerilor Străine al Poloniei

privitor la Societatea Naţiunilor, colegul meu îmi spune că nu este o noutate şi că

domnia sa, nu aşa de mult, s-a exprimat în acelaşi fel şi sens în convorbirile anterioare

pe care domnia sa le avusese cu colegii săi ... (lipsă în text) şi englez.

Cesianu

[Note marginale:]

M.S. Regele; Domnului Pr. al Consil.; Dir. Politică; 1.5.1937; Descifrat de Burillianu.

AMAE, Fond 71 Polonia (26 aprilie – iulie 1937), vol. 58, f. 116 – 117
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, ALEXANDRU GURĂNESCU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 996, din 30 aprilie 1937, ora 14.55

Înreg. la nr. 25 318, din 30 aprilie 1937

Viena

Ministrul Cehoslovaciei mă informează că Schuschnigg, fiind rugat de Hodža

ca să sondeze pe Mussolini, cu ocazia întrunirii de la Veneţia, dacă Italia ar fi dispusă

a proceda la o apropiere politico-economică cu Cehoslovacia, cancelarul Austriei i-a

comunicat răspunsul Ducelui, că „nu poate şi nu voieşte” a începe asemenea negocieri.

Aceeaşi informaţie a fost dată de ministrul Cehoslovaciei şi colegului meu turc.

Gurănescu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 5.V.1937.

AMAE, Fond 71 Austria (Telegrame Viena 1935 – 1937), vol. 1, f. 216
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 828, din 30 aprilie 1937, ora 21.35

Înreg. la nr. 25 711, din 1 mai 1937

Atena

Tevfik Rüştü Aras mi-a acordat o lungă întrevedere, arătându-mi că vizita

miniştrilor turci la Atena a avut exclusiv scopul întoarcerii vizitei generalului Metaxas

şi semnarea tratatului adiţional greco-turc. Cu acest prilej s-a procedat şi la obişnuitul

schimb de vederi asupra situaţiei generale.

Redau pe scurt lămuririle ministrului turc:

I) Turcia şi Grecia sunt deosebit de satisfăcute de acordul substanţial anglo-

italian, care aduce o temeinică destindere în Mediterana orientală. Un acord similar

franco-italian pare mai greu realizabil, din cauza, pe de o parte, a legăturilor italo-

germane, la care Roma nu poate renunţa, şi pe de altă parte, a relaţiilor franco-

sovietice. Tot astfel, o înţelegere anglo-germană prezintă încă mari dificultăţi.

Principalul motiv de nelinişte rămâne însă chestiunea Cehoslovaciei. Tevfik Rüştü

Aras crede că acordarea unei ample autonomii administrative pentru minoritatea

germană, ar putea satisface pentru moment Reich-ul, dar nu va înlătura definitiv o

intervenţie din partea sa şi primejdia unei conflagraţii. Atitudinea Poloniei în această

chestiune agravează situaţia. Acest complex de circumstanţe impune statelor

Înţelegerii Balcanice a întări mai mult decât oricând solidaritatea lor. Afirmarea în

orice ocazie şi faţă de toate puterile a acestei solidarităţi şi politici comune a celor

4 state este de natură să asigure Înţelegerii Balcanice un rol de prim plan, ca element

de forţă şi garanţie de pace în conjunctura actuală. În această ordine de idei,

declaraţiile Excelenţei Voastre, după luarea conducerii ministerului, au fost primite cu

extremă satisfacţie la Ankara şi Atena.

II) În privinţa noului tratat greco-turc, T. R. Aras a ţinut să-mi arate:

A) că el nu este decât o completare şi prelungire a vechilor tratate de amiciţie

şi înţelegere cordială, din 1930 şi 1933.

B) că se încadrează în Pactul balcanic, extinzând totodată colaborarea turco-

greacă dincolo de zona balcanică, în regiunea Mării Egee şi Mediterana orientală,

unde cele două state au interese comune speciale, ceea ce constituie un folos şi pentru

ceilalţi aliaţi.

C) că nu este îndreptat împotriva nimănui şi îndeosebi nu poate fi rău văzut

de Italia, cu care ambele state au tratate de amiciţie în vigoare.

Conţinutul noului tratat mi-a fost definit astfel: el întinde garanţii reciproce

la toate frontierele teritoriale şi maritime. Pentru graniţele teritoriale comune, rămân

în vigoare obligaţiile de asistenţă automată din pactul balcanic. Pentru celelalte s-a

ales formula neutralităţii armate şi consultării obligatorii, care nu poate indispune pe

nimeni. Această formulă fixează minimul de asigurare mutuală, dar nu limitează

maximul, adică nu exclude, ba chiar subînţelege asistenţa armată, evitând numai ideea
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automatismului. În consecinţă, noul tratat nu implică încheierea unei convenţii

militare imediate, dar impune contacte informative şi anumite coordonări între Marile

State Majore militare şi trupe. Turcia şi Grecia pot dispune în comun de o flotă de 200 ...

(lipsă în text) tone, cea mai puternică în Mediterana, după marile puteri.

T. R. Aras mi-a adăugat că noul tratat, mai mult decât pactul balcanic, implică

vizibil Greciei şi Turciei obligaţia de a nu putea încheia, una fără cealaltă, vreun tratat

cu o terţă putere, şi a se consulta în toate acţiunile lor. În acest sens trebuie înţeles

cuvântul „uniune”, utilizat în discursurile pronunţate. Observ, personal, că această

obligaţie nu este stipulată în textul publicat.

III) Vizita pe care miniştrii turci o vor face la Belgrad, la 9 mai, nu are alt

obiect decât a întoarce vizita domnului Stojadinović şi a proceda la un schimb de

vederi general. T. R. Aras consideră că afirmarea contactului strâns între aliaţi este mai

necesar ca oricând. Personal, înclin a crede că vizita la Belgrad are drept scop

înlăturarea susceptibilităţilor manifestate de Iugoslavia faţă de tratat, deşi ele nu au

fost mărturisite aici.

IV) De acord cu Excelenţa Voastră, cu Metaxas şi Stojadinović, cei doi

miniştri turci se vor opri, după vizita la Belgrad, câteva ceasuri la Sofia. În convor -

birea cu Kiosseivanov, au intenţia a exercita toată influenţa lor, în vederea unei

colaborări de fapt între Bulgaria şi Înţelegerea Balcanică şi lichidării litigiilor cu

Grecia şi România. T. R. Aras vă va informa imediat asupra acestei întrevederi.

V) Conform dorinţei guvernului nostru, vizita primului ministru turc la

Bucureşti va avea loc la toamnă.

Cei doi miniştri m-au rugat de pe acum să fiu interpretul bucuriei lor de a

aduce atunci M.S. Regele omagiul preşedintelui Republicii turceşti şi al naţiunii turce

şi de a vedea pe preşedintele Consiliului de Miniştri şi pe Excelenţa Voastră. 

Filotti

AMAE, Fond 71 Turcia (1925 – 1943), vol. 53, f. 333 – 336
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, ALEXANDRU GURĂNESCU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 013, din 3 mai 1937 

Înreg. la nr. 27 117, din 11 mai 1937

Confidenţial

Domnule Ministru,

După ultimele evenimente care au fixat, întrucâtva, poziţia Italiei în Europa

Centrală şi mai ales după întrevederea de la Veneţia, era firesc ca Guvernul austriac

să caute o linie în politica externă care să pună Austria la adăpost de orice surpriză

din partea Germaniei. 
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Sub impresia acestor consideraţii, am profitat de ocazia unui dejun oferit de

preşedintele republicii, în ziua de 29 aprilie, şi l-am provocat pe domnul Miklas,

exprimându-i, sub formă de axiom în politica dunăreană, cuvintele economistului

german List: „Statul care deţine gurile Dunării şi acela pe teritoriul căruia se găsesc

izvoarele acestui mare drum navigabil sunt chemate, prin situaţia lor, să se înţeleagă.”

Preşedintele republicii a fost de acord cu această idee şi şi-a exprimat convingerea că

situaţia este aceeaşi pentru toate statele dunărene. Astfel – spuse domnul Miklas – se

va forma o axă sprijinită pe cerinţele naturale, prezentând o tărie incomparabil mai

mare decât aceea a unei axe politice oarecare. 

Fără îndoială, domnul Miklas se gândea, decepţionat, la axa Berlin–Roma. 

La neîncrederea ce manifestăm asupra dispoziţiei în care s-ar găsi aceste state,

spre a lua parte la formarea unei asemenea axe, şi în special Ungaria, preşedintele

republicii s-a arătat optimist, ţinând seamă de efectul sigur al timpului, fără să

răspundă, însă, la aluzia ce i-am făcut asupra tendinţei, accentuată la Veneţia, de a lăsa

Cehoslovacia în afara acestei combinaţii. Dar a continuat să vorbească asupra situaţiei

Austriei, afirmând că ţara sa, dacă a consimţit la „eine Anlehung”, pe axa Berlin–

Roma nu înţelege deloc să se transforme într-un al doilea Manciuko. 

Am arătat atunci domnului Miklas că, cu toate declaraţiile Cancelarului,

continuă rumorile asupra naturii conversaţiilor de la Veneţia, unde domnul Schuschnigg

ar fi fost nevoit să primească condiţiile concertate de mai înainte, între Roma şi Berlin.

Preşedintele republicii a răspuns, repetând pentru a doua oară numele de Manciuko, că

domnul Schuschnigg nu a luat niciun angajament cu privire la situaţia internă a Austriei

şi că – chiar dacă s-ar crede că acesta este un act de „mândrie” – Austria nu va permite

niciunei Puteri să se amestece în afacerile ei interne. 

Cred că aceste declaraţii ale şefului statului austriac dau un sens deosebit

vizitelor de la Budapesta şi de la Roma, unde politica Europei centrale a fost unul din

subiectele de discuţie. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Al. Gurănescu

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 12.5.937; văzut

14.V.1937. 

AMAE, Fond 71 Austria (1935 – 1938), vol. 3, f. 363 – 364 
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NR. 266

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 318, din 4 mai 1937, ora 12.10

Înreg. la nr. 25 344, din 5 mai 1937

Paris

Colegul meu turc îmi arată că a remis ieri la Quai d’Orsay o ultimă notă în

numele guvernului său relativ la diferendul dintre Franţa şi Turcia în chestiunea

Alexandretei. Domnia Sa mi-a adăugat că are impresia acum că aspiraţiile s-au

aplanat şi că poate se va ajunge la o rezolvare echitabilă pentru ambele părţi.

Domnia Sa mi-a mulţumit pentru demersul ce am făcut din timp la Quai

d’Orsay, conform instrucţiunilor excelenţei voastre.

Cesianu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 5.V.1937; G. V.

AMAE, Fond 71 Franţa (1936 – 1937), vol. 9, f. 408
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VATICAN, IOAN VASSILIU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 213, din 4 mai 1937, ora 21.25

Înreg. la nr. 25 340, din 5 mai 1937

Vatican

Azi a fost trimisă ambasadei germane nota de răspuns a Sf. Scaun la protestul

german contra enciclicei papale.

Este până acum singura manifestare a Vaticanului cu prilejul prezenţei lui von

Neurath la Roma. Este probabil că în textul notei s-a relevat mai cu seamă afirmaţia

germană că enciclica ar fi fost dată în timpul necogierilor în curs. Mi s-a spus din cea

mai autorizată sursă că acele negocieri se puteau considera de mult rupte, Vaticanul ne

mai primind luni de zile răspuns la trei importante note, nici măcar confirmarea primirii.

Vassiliu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 5.V.1937; G. V.

AMAE, Fond 71 Vatican, vol. 15 (Relaţiile cu Cehoslovacia, Slovacia, Egipt, Elveţia,
Ecuador, Finlanda, Germania, Grecia, Haiti, 1921 – 1937), f. 211
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 237, din 4 mai 1937 

Înreg. nr. 27 979, din 15 mai 1937 

Budapesta

Confidenţial 

Convorbire cu ministrul Italiei

Domnule Ministru, 

Am onoarea a raporta Excelenţei Voastre o convorbire avută ieri cu colegul

meu italian, contele Vinci-Gigliucci, care a venit să mă vadă ca să ne putem întreţine

împreună, într-un spirit amical, asupra evenimentelor în curs. Deşi schimbul nostru

de vederi a avut un caracter cu totul personal, nu cred lipsit de interes a pune la curent

pe Excelenţa Voastră cu ideile emise de ministrul Italiei, relativ la chestiuni care ne

interesează de aproape.

Interlocutorul meu a început prin a-mi exprima desăvârşita sa satisfacţie faţă

de modul în care se desfăşoară vizita preşedintelui Miklas la Budapesta şi care

confirmă, o dată mai mult, trăinicia protocoalelor din Roma. L-am întrebat atunci

dacă şi soliditatea axei Berlin–Roma a fost consfinţită în aceeaşi măsură, având în

vedere că aici, în Budapesta, ar părea uneori că există o oarecare rivalitate între

influenţa germană şi cea italiană. Domnia Sa mi-a mărturisit că „concurenţa” este

foarte mare şi că propaganda hitleristă întrece, uneori, toate marginile, dar că Italia are

asupra Germaniei avantajul moral incontestabil de a nu se amesteca cât de puţin în

afacerile interne ale Ungariei. Totuşi, Domnia Sa este convins că domnul Kánya

urmează, în fond, politica germană. 

„Este evident că ţelurile şi politica Italiei nu pot concorda în toate amănuntele

cu acelea ale Reich-ului” – a observat contele Vinci – „dar, în linii mari, am ajuns la

o înţelegere perfectă, care foloseşte păcii şi care poate contribui la liniştirea situaţiei

în bazinul dunărean”. În această ordine de idei, Italia a izbutit să încheie un acord cu

Iugoslavia, de care o despărţeau atâtea probleme în trecut, şi speră să ajungă la o

strângere a raporturilor cu România, cu care nu a existat, vreodată, un diferend serios.

Singura condiţie ce se pune la Roma este o destindere româno-ungară, deoarece Italia

are angajamente faţă de Ungaria. 

Nu am ezitat a încredinţa pe colegul meu că, în ceea ce priveşte România,

atmosfera este cu totul favorabilă prieteniei cu Italia, prietenie care a fost întotdeauna

vie în inimile noastre latine, dar că, după părerea mea, nu se ajunge prin Budapesta

la Roma, ci dimpotrivă, din Roma, eventual, la Budapesta. Am adăugat că guvernul

nostru este, de altfel, sincer dispus a ajunge, împreună cu guvernele aliate din Belgrad

şi Praga, la o destindere cu Ungaria, dar că din câte ştiu nu s-a făcut niciun demers

oficial la Budapesta în acest sens. 
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Contele Vinci mi-a arătat că relaţiile sale atât de strânse cu guvernul maghiar

îi îngăduie să mă asigure că situaţia în această privinţă este următoarea: 

Cu Belgradul, ungurii au ajuns la destindere, cu românii ar fi dispuşi să facă

la fel. Domnul Kánya recunoaşte îmbunătăţirea raporturilor cu Bucureşti şi atitudinea

conciliantă a guvernului nostru. El ar fi dispus să semneze un pact de neagresiune cu

Iugoslavia, garantat de prietenia comună cu Italia – şi chiar unul cu România – căci

există trăsătura de unire a amiciţiei polone – dacă s-ar acorda ungurilor egalitatea de

drepturi şi oarecare concesii, în materie minoritară. Dar Ungaria nu poate ajunge la

o destindere şi la un pact de neagresiune cu Cehoslovacia, deoarece această ţară nu

are alături de ea Puteri amice cu Italia sau Polonia, ci URSS. Dacă guvernul din

Budapesta ar negocia simultan cu cele trei ţări ale Micii Înţelegeri, ele s-ar pune de

acord şi condiţiile ar fi impuse de la Moscova. Domnul Kánya nu admite

discriminarea ce se face între Ungaria şi celelalte ţări: De ce poate Iugoslavia negocia

singură un acord cu Bulgaria sau cu Italia, fără ca ceilalţi doi asociaţi să protesteze şi

nu pot România şi Iugoslavia trata singure cu Ungaria?

Argumentării acesteia i-am opus următoarea lămurire: Mica Înţelegere este o

grupare defensivă, care a fost creată pentru apărarea graniţelor fixate la Trianon; nu

se poate, deci, concepe ca ţările componente să aibă poziţii diferite faţă de Ungaria.

Dacă în raporturile lor faţă de alte state ele pot trata separat, obţinând asentimentul

aliatelor lor, cu Budapesta nu se pot prezenta decât unitar. Şi Italia, care are

angajamente cu Ungaria pe care vrea să le respecte, trebuie să înţeleagă că şi România

are angajamentele ei – şi mult mai vechi – cu Cehoslovacia.

Colegul meu italian a avut aerul că înţelege punctul nostru de vedere, dar şi-a

exprimat regretul că, astfel fiind situaţia, lucrurile nu pot înainta repede. Domnia Sa

mi-a spus că miniştrii Italiei şi Ungariei la Bucureşti au raportat şi dânşii că s-a ajuns

la un punct mort şi că Guvernul român se arată acum foarte rezervat în privinţa

raporturilor cu Ungaria. Ceea ce îl bucură, însă, este că i-am confirmat şi eu

sentimentele amicale ce există în opinia publică românească faţă de Italia.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii. 

R. Bossy 

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dl Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 15.5.1937;

3.6.1937 Rog a se supune şi dlui ministru Cretzianu la înapoiere;

Văzut 5.VI.1937.

AMAE, Fond 71 Italia (1937 – mai 1938), vol. 64, f. 107 – 110 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 720, din 5 mai 1937 

Înreg. la nr. 27 096, din 11 mai 1937 

Ankara

Domnule Ministru, 

Viaţa parlamentară în decursul lunii aprilie a fost mai vie ca cea din lunile

precedente. Pe lângă votarea unor legi de ordin economic şi administrativ, ea a fost

însufleţită de unele discuţii şi expuneri din partea miniştrilor respectivi şi în special din

partea ministrului de Interne, domnul Şükrü Kaya, care a dat Marii Adunări Naţionale

explicaţii amănunţite asupra măsurilor de siguranţă pe care le-a luat Guvernul turc de-a

lungul fruntăriei siriene, adică la fruntaria de la sud, din pricina incursiunilor făcute pe

această parte a teritoriului turcesc de bande armate venite din Siria.

Dacă incontestabil aceste măsuri au fost luate pentru siguranţa locuitorilor de

la fruntaria siriană şi deci ele cuprind o latură de politică internă, nu este mai puţin

adevărat că expunerea făcută de ministrul de Interne prezintă şi o latură a politicii (…)

[Se trece de la pagina 21.]

(…) de aceasta, după devalorizarea lirei sterline, din 1931, covoarele turceşti

au devenit prea scumpe pentru piaţa engleză. Din acest moment au început să fie

importate în Anglia covoare mai ieftine din India, Tunis şi Algeria. În plus, a mai

contribuit la aceasta şi schimbarea gustului public, care a început să prefere desenuri

moderne, geometrice, în locul motivelor orientale.

Faţă de importul total englez de covoare în anul 1935, în valoare de 1 milion

lire sterline, Turcia nu este reprezentată decât cu 20 000 lire sterline.

Anglia ar putea deveni pentru Turcia clientul cel mai bun. Astăzi, însă, participarea

Turciei la importul englez este însă foarte mică. La un total al importului englez pe anul

1935 de 757 000 000 lire sterline, Turcia n-a participat decât cu 1 000 000 lire sterline.

Politica externă 

Toată atenţia factorilor responsabili ai politicii turceşti, ca şi a opiniei publice,

a fost concentrată în decursul lunii aprilie asupra a două evenimente politice de mare

interes pentru Turcia, şi anume: 1) Vizita la Belgrad a domnilor Preşedinte al

Consiliului de Miniştri Ismet Inönü şi ministrul Afacerilor Străine Tevfik Rüştü Aras

şi 2) Reluarea lucrărilor în ziua de 22 aprilie, la Geneva, relative la elaborarea

Statutului Sangeacului sau al „Hatay”-ului, cum este obişnuit denumit. 

Vizita la Belgrad

Deşi această vizită a avut caracterul unei vizite de curtenie şi deci de protocol,

drept răspuns la cea făcută în toamna anului trecut de domnul Stojadinović, totuşi

având în vedere evenimentele internaţionale ce s-au desfăşurat în ultima vreme, ea a

avut înfăţişarea uneia cu mult mai însemnată decât aceea de simplă curtenie. 



1

A se vedea raportul acestei Legaţii nr. 681-3 şi 682-3 din 27 aprilie a.c. (n. a.)

2

A se vedea anexa raportului nr. 688 din 28 aprilie a.c. (n. a.)

3

A se vedea rapoartele acestei Legaţiuni nr. 640-3 şi 682-3 din 19 şi 27 aprilie 1937. (n. a.)

4

A se vedea raportul acestei legaţii nr. 682-3 din 27 aprilie 1937. (n. a.)
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Din convorbirile ce am avut atât cu domnul Preşedinte al Consiliului Ismet

Inönü, cât şi cu domnul Rüştü Aras, reiese că D-lor s-au întors extrem de satisfăcuţi

de primirea cât se poate de caldă ce le-au rezervat-o nu numai oficialitatea iugoslavă,

dar şi opinia publică, care s-a arătat plină de entuziasm şi de dragoste pentru distinşii

oaspeţi şi pentru Turcia, ţară aliată şi amică sinceră cu Iugoslavia. 

De asemenea, D-lor mi-au declarat că în toate chestiunile internaţionale la

ordinea zilei, care interesează Înţelegerea Balcanică, precum şi în cele ce priveşte

Iugoslavia şi Turcia, au găsit o perfectă înţelegere atât la Principele Regent cât şi la

domnul Stojadinović şi la ceilalţi oameni politici iugoslavi. 

Preşedintele Ismet Inönü a părăsit Iugoslavia cu impresia fermă că aliata şi

prietena noastră din Înţelegerea Balcanică (Iugoslavia) este şi va rămâne o statornică

adeptă a acestui bloc în care găseşte asigurate toate interesele ei primordiale şi că

acordurile ce ea a încheiat cu Bulgaria şi cu Italia sunt subordonate intereselor şi

datoriilor izvorând din Înţelegerea Balcanică

1

. 

Impresia extrem de favorabilă şi plăcută resimţită de domnul Ismet Inönü şi

Rüştü Aras, în urma călătoriei lor în Iugoslavia, a fost împărtăşită de către domniile

lor întregii opinii publice, prin accentele vibrante pe care le-au pus în convorbirile

avute cu diferitele personalităţi turceşti cu care au venit în contact şi prin declaraţiile

entuziaste făcute Grupului Parlamentar al Partidului Republican al poporului. 

De la înapoierea domniilor lor din Iugoslavia şi până acum 2–3 zile, au apărut

articole elogioase la adresa Iugoslaviei, chiar unele au fost ditirambice, precum a fost

acela apărut în „La République”, din 28 aprilie a.c., în care autorul articolului, Abidin

Daver, declară că Iugoslavia este una din ţările cele mai puternice din Europa,

revenind imediat după Marile Puteri

2

. 

Se pare că s-a atins la Belgrad şi chestiunea realizării eventuale a unui acord

privind chestiunile mediteraneene între Turcia, Iugoslavia şi Grecia de o parte şi Italia

de altă parte

3

. 

Dar chestiunea ar fi, cum mi-a zis textual domnul Rüştü Aras: „a l’étude et
à l’attente”. 

Convorbirile domnilor Ismet Inönü şi Rüştü Aras la Sofia 

Domnii Ismet Inönü şi Rüştü Aras, la înapoierea lor din Iugoslavia, s-au oprit

timp de 5 ore la Sofia, în care interval au luat contact cu factorii responsabili ai politicii

externe a Bulgariei. Domniile lor au putut constata cu plăcere, după cum mi-au spus,

o apropiere în raporturile româno-bulgare, care vor putea duce, cu timpul, la încheierea

unui acord similar celui semnat în ianuarie trecut între Iugoslavia şi Bulgaria. Cu

Grecia se pare însă că încheierea unui asemenea acord este mai migăloasă

4

.  

Elaborarea Statutului Sangeacului (sau Hatay-ului) 

Conform rezoluţiei luate de către Societatea Naţiunilor, în ianuarie trecut, un

comitet de experţi a fost constituit spre a elabora legea fundamentală a Sangeacului. 



1

A se vedea rapoartele acestei Legaţii nr. 521-3, 570, 629 şi 652-3 din 2, 8, 17 şi 21 aprilie a.c. (n. a.)

Lucrările acestui comitet, începute la 25 februarie trecut, au fost suspendate

la jumătatea lunii lui aprilie, din pricina sărbătorilor Paştelui catolic. 

Discuţiile ce au avut loc, pare-se, în sânul acestui comitet, între delegaţii turci

şi cei francezi au fost foarte aprige. Pe când cei dintâi consideră că concesiile făcute

de Guvernul turc la Societatea Naţiunilor la finele lui ianuarie a.c., spre a găsi o

formulă de înţelegere între interesele turceşti deoparte şi cele franceze de altă parte,

este maximul ce se putea face şi că, deci, nu se poate admite nicio altă concesie sub

orice formă s-ar prezenta ea, francezii, din contră, socot că formula găsită în ianuarie

a.c. este numai una de principiu, în virtutea căreia urmează să se elaboreze întregul

statut, dând interpretarea necesară fiecărui articol al său. 

La 22 aprilie, Comitetul de experţi şi-a reluat activitatea. Din câte au transpirat

până acum, se pare că, cu toate dificultăţile ce stau încă în cale, elaborarea proiectului

în chestiune progresează şi că părţile interesate vor sfârşi prin a cădea de acord. Că

se va găsi, în fine, un teren de înţelegere, nu există nicio umbră de îndoială pentru

nimeni care a urmărit de la început chestiunea, dar rămâne de văzut în ce stare de

spirit se vor afla relaţiile franco-turceşti după găsirea acelui teren de înţelegere şi dacă

nu cumva acel spirit va fi atât de încordat încât va întuneca pentru o mare bucată de

vreme raporturile ambelor state interesate. 

Demersurile făcute de Guvernul turc pe lângă cel francez spre a protesta în

contra actelor de banditism şi de furt, comise pe fruntaria turco-siriană

În vreme ce delegaţiile franceză şi turcă se războiesc la Geneva în faţa

Consiliului de Experţi pentru elaborarea Statutului Sangeacului, pe fruntaria turco-

siriană se petrec acte de banditism şi de furt. Guvernul turc consideră că aceste acte

de banditism sunt comise de naţionaliştii sirieni care se bucură de o toleranţă

culpabilă, dacă nu de o încurajare ascunsă, din partea autorităţilor franceze din Siria.

De aceea, Guvernul turc a protestat energic, în două rânduri, contra acestor acte de

banditism, pe lângă Guvernul francez, însărcinând pe ambasadorul său la Paris a face

demersurile cuvenite. 

Chestiunea este actualmente în studiu. Guvernul francez a făcut o propunere

celui turc, iar acesta i-a răspuns printr-o contra propunere

1

.

Vizita ministrului Afacerilor Străine al Irakului 

Ministrul Afacerilor Străine al Irakului a fost oaspetele Guvernului turc de la

26 la 29 aprilie a.c.

Vizita aceasta a fost una de curtenie, care conţinea totodată dorinţa Guvernului

Irakului de a dovedi lumii musulmane excelentele raporturi de prietenie ce există

între ambele ţări. 

Cu ocazia acelei vizite, s-a făcut şi un schimb de note între domnul Rüştü

Aras şi ministrul Afacerilor Străine al Irakului, pentru prorogarea pe zece ani a

stipulaţiilor conţinute în cap. 2 al Tratatului relativ la fruntarii şi la bunele relaţii de

vecinătate, încheiat la 5 iunie 1926 între Turcia, Anglia (ţara protectoare a Irakului în

acel moment) şi Irakul. 
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Pentru programarea

1

zisului tratat era nevoie, conform constituţiei turceşti,

de aprobarea prin lege specială, a Marii Adunări Naţionale. Legea în chestiune a fost

votată în ziua de 28 aprilie a.c. şi totodată domnul Rüştü Aras a fost autorizat de a

face, excepţional, schimbul de note la Ankara, între Domnia Sa şi ministrul Afacerilor

Străine al Irakului, în loc de a urma calea obişnuită, adică de a face schimbul în

chestiune la Bagdad, între reprezentantul Turciei în acel oraş şi Guvernul irakian. 

Se mai zice că vizita ministrului Afacerilor Străine al Irakului ar fi în legătură

cu rolul de mediator ce Domnia Sa ar avea între Turcia şi Siria, în chestiunea Sangeacului. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii. 

Al. Télémaque

[Note marginale:]

Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; Dir. Economică; 12.5.937; semnătură; 

Văzut 14.V.1937.

AMAE, Fond 71 Turcia (ianuarie – iunie 1927), vol. 4, f. 190, 210 – 216
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 272, din 6 mai 1937

Înreg. la 27 110, din 11 mai 1937

Budapesta

Vizita preşedintelui Miklas 

Domnule Ministru,

După cum am avut onoarea a raporta Excelenţei Voastre, călătoria oficială a

preşedintelui Miklas la Budapesta a avut loc în zilele de 3, 4 şi 5 mai curent. S-a dat

din partea autorităţilor de aici toată strălucirea acestei prime vizite a unui Şef de Stat

străin în capitala ungară, evitând astfel ca ea să contrasteze cu recepţia impunătoare

ce se pregăteşte M.S. Regelui Italiei. În acest sens, s-ar putea spune că primirea

preşedintelui austriac a constituit o „repetiţie generală” pentru cea a Suveranului italian.

Programul celor trei zile închinate prieteniei austriece a fost foarte încărcat:

primirea oficială la gară şi cortegiu prin principalele artere ale oraşului până la Palatul

Regal din Buda, depunerea rituală a unei coroane pe monumentul soldatului

necunoscut, dineu de gală la Regentul Horthy cu participarea tuturor şefilor de misiuni

străine, paradă militară, reprezentaţie de gală la Operă, prânz la Legaţiunea austriacă,

serviciu divin în Catedrala Încoronării, şedinţă festivă la Parlament, vizitarea Târgului

de mostre etc. Din aceste numeroase manifestaţii, ţin a semnala Excelenţei Voastre pe

acelea care ar putea conţine un înţeles politic: 
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Este vorba, din nou, de prorogarea tratatului.



370

Institutul Diplomatic Român

1) În toasturile rostite la dineul de gală (anexa 1), se constată o oarecare

deosebire între cuvântarea Regentului Horthy şi cea a preşedintelui Miklas. Pe când

cel dintâi a pronunţat o alocuţiune foarte măsurată ca ton, cel de-al doilea a avut

accente destul de vehemente cu privire la „nemeritata umilinţă care a fost impusă

celor două popoare creştine şi independente printr-o necunoaştere adâncă a Istoriei şi

a condiţiilor de viaţă din bazinul dunărean”. Ambii Şefi de Stat au accentuat apoi

solidaritatea lor cu Italia şi prietenia ce-i leagă de Germania. 

2) Parada militară nu a avut nici un caracter provocator. Au defilat trupe puţine

şi s-a evitat prezentarea avioanelor şi tancurilor, care sunt interzise de Tratatul de la

Trianon. Regimentele de infanterie au defilat fără puşti-mitraliere, deşi este ştiut că

posedă aceste arme. Fie din prudenţă, fie în urma unor sfaturi din afară, Guvernul

ungar a ştiut astfel să „păstreze formele” în prima sa manifestare oficială cu caracter

militar.

3) S-a dat o atenţie specială caracterului catolic al celor două ţări. Singura

vizită oficială făcută de domnul Miklas a fost la Cardinalul Serédi, Primatul Ungariei.

Acest prelat nu a lipsit de la nici una din festivităţi şi a celebrat un serviciu divin în

Catedrala Încoronării pentru preşedinte şi suita sa. Având în vedere că asemenea

manifestaţii religioase nu se obişnuiesc în general cu prilejul vizitelor oficiale între

Şefi de Stat şi că Amiralul Horthy este protestant, latura „ecleziastică” a vizitei

austriece ar putea fi considerată ca o reacţie catolică în urma tensiunii dintre Guvernul

Reich-ului şi Vatican. Ziarul „Nemzeti Ujsag” (catolic) de azi face apoteoza unirii

religioase a popoarelor din Austria şi Ungaria contra valului anti-creştin. 

4) O altă manifestaţie simptomatică a fost şedinţa festivă a Parlamentului

ungar, la care a asistat preşedintele austriac. Oratorii au subliniat că domnul Miklas este

primul Şef de Stat străin care trece pragul Adunării legiuitoare maghiare. S-ar putea

adăuga că este primul Şef de Stat care a asistat la şedinţa vreunui parlament străin.

Gestul este socotit ca o demonstraţie austro-ungară pentru parlamentarism şi contra

regimurilor autoritare. Însuşi oficialul „Budapesti Hirlap” relevă, în editorialul său de

azi, că geniul unei naţiuni este întruchipat în Parlament şi că domnul Miklas a vrut să

omagieze geniul naţiunii maghiare în cadrul instituţiilor sale parlamentare. Iar organul

liberal „Ujsag” interpretează atitudinea Preşedintelui federal austriac ca o consfinţire

a faptului că „nici profanatorii bisericilor nu pot atinge pe Dumnezeu, nici calomniatorii

parlamentarismului nu pot distruge libera exprimare a voinţei naţionale”.

Comunicatul dat de Biroul de corespondenţă telegrafică ungară şi agenţia

austriacă „Amtliche Nachrichtenstelle” (anexa II) este redactat într-un mod cu totul

incolor şi nu conţine absolut niciun indiciu asupra subiectului convorbirilor care au

avut loc. Pare totuşi exclus ca domnul Schuschnigg şi Guido Schmidt să fi însoţit pe

domnul Miklas la Budapesta doar pentru a constata „prietenia încercată a celor două

popoare”. Desigur că aceşti bărbaţi de Stat au trebuit să examineze împreună cu

domnul Darányi şi Kánya atitudinea ţărilor lor faţă de Germania, care-şi intensifică

presiunea în bazinul dunărean, cât şi faţă de Italia, care subordonează aspiraţiile

sateliţilor ei intereselor generale ale politicii sale. Interesant în această privinţă este

comentariul de azi al organului revizionist „Pesti Hirlap”, din care extrag următorul

pasaj: „Viena şi Budapesta nu pot adopta decât un singur punct de vedere, anume

acela că dacă se ajunge la o organizare a regiunii dunărene, aceasta va trebui să



folosească în prim rând Austriei şi Ungariei, întărindu-le independenţa. Nici Ungaria,

nici Austria nu pot admite ca un stat european sau vreo alianţă de puteri să exploateze

în interes propriu reglementarea problemei dunărene, nici ca vreo putere străină să se

amestece în treburile interne ale Austriei şi Ungariei şi să exercite o influenţă asupra

regimului lor de guvernământ.”

Ca încheiere, voi cita o frază din articolul de fond de azi, inspirat de domnul

Kánya, al ziarului „Pester Lloyd”. „Politica Ungariei şi Austriei îşi păstrează amiciţiile

actuale, dar nu exclude apropierea economică sau de altă natură cu alte state.” Această

frază ar părea că nu exclude examinarea proiectelor austriece de apropierea de Praga.

Dar s-ar putea să fie şi o nouă invitaţie către Mica Înţelegere, pe care domnul Kánya

o consideră ca „datoare cu un răspuns”.

Sunt deci elemente disparate care se pot aduna din manifestaţiile austro-ungare.

Timpul va arăta care din ele corespund vederilor celor două guverne şi care nu au decât

scopul să mascheze disensiunile dintre statele legate prin protocoalele de la Roma. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii. 

R. Bossy

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 11.5.1937;

semnătură indescifrabilă.

Văzut 14.V.1937.

AMAE, Fond 71 Austria (1920 – 1938), vol. 44, f. 389 – 391
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FOSTUL MINISTRU AL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, 

DIMITRIE GHIKA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 921/12-a, din 6 mai 1937

Înreg. la 27 101, din 1937

Bruxelles 

Noul statut al Belgiei 

Domnule Ministru,

Ultimele întâmplări politice, în Belgia, atât cele cu caracter intern, ca duelul

Van Zeeland–Degrele, cât mai ales cele cu caracter extern, ca misiunea Primului

Ministru şi vizita domnului Anthony Eden la Bruxelles, au pus din nou în relief

excepţionala importanţă a Belgiei şi marele ei rol în conjunctura actuală mondială şi

căutarea unor noi orizonturi politico-economice.

Unele ziare engleze au mers până la susţinerea că, timp de luni de zile,

Bruxellul va fi ţinta interesului internaţional.
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1

V. raportul meu nr. 502/12-a din 4 martie 1937. (n. a.)

*

După cum am avut onoarea a expune Excelenţei Voastre

1

în declaraţia Regelui

Leopold III din 14 octombrie 1936 răsuna ferma hotărâre şi „approbation sans
réserve de tout le people belge”, pentru a reproduce cuvintele domnului Ministru de

Stat, A. Devèze. 

Această precizare, „avec une clareté aveuglante”, a punctului de vedere

belgian a determinat acel formidabil curent al opiniei publice, pe care nimic şi nimeni

nu l-ar mai fi putut întoarce sau măcar stăvili, şi din acest gherdap, în care s-ar fi înecat

orice încercare de schimbare venind fie de la Londra, fie de la Paris, s-a născut acea

nouă forţă a Belgiei de trezire la încredere în propriile ei puteri şi de dorinţă de liberare

de orice iobăgie politico-militară.

Graţie acestei opinii publice, s-a putut ajunge şi la punerea la punct a

înzestrării armatei şi mijloacelor de apărare, până la darea posibilităţii de a opri, prin

propria sa forţă militară, primul val al unei eventuale noi invazii germane, până la

sosirea ajutorului franco-britanic.

Aceste două realităţi: întreaga opinie publică belgiană, ca un bloc în dosul

voinţei regale, şi existenţa unei adevărate armate şi a unor formidabile fortificări spre

est, aceste două forţe reale şi neînlăturabile au făcut ca politica, la Londra şi la Paris,

să îndrume spre înţelegerea realităţilor belgiene.

*

Ambasadorului Franţei

Aici cred interesant a deschide o paranteză cu privire la marea înrâurire pe

care, după mine, a avut-o ambasadorul Franţei, domnul Jules Laroche, asupra deciziei

finale franceze.

În cursul unei lungi plimbări, prin vechile cartiere ale Amsterdamului,

permiţându-mi, deşi nu-l cunosc încă bine, să-i vorbesc foarte deschis despre unele

erori ale politicii franceze, Domnia Sa a recunoscut că francezii adesea comit greşeala

de a vedea totul numai prin prisma franceză şi de a voi să modeleze pe ceilalţi după

modul lor de a vedea; şi apoi mi-a spus că Domnia Sa a arătat tot timpul că trebuie

să se înceteze a se face „une politique de récrimination”.

Impresia mea asupra rolului deosebit al domnului Jules Laroche în convertirea

lui Quai d’Orsay la o politică a realităţilor belgiene o găsesc întărită prin unele fraze

ale ministrului Afacerilor Străine belgian, care mi s-a arătat foarte mulţumit de

susţinerea pe care a găsit-o în Ambasadorul Franţei.

*

Nu fără mândrie, fostul Ministru al Apărării Naţionale, domnul A. Devèze, a

scris, acum în urmă, că fără acea „oeuvre de défense intégrale du territoire”, ar fi fost

cu neputinţă pentru Belgia să-şi impună punctul ei de vedere.

Domnia Sa insistă asupra faptului că garanţia franco-britanică nu a fost

consimţită Belgiei după ce Puterile garante au luat act „de la détermination du
Gouvernement Belge” (citează textul), „publiquement affirmée, à plusieurs reprises,
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1

V. telegramele mele cifrate nr. 628 şi 655 din 1937. (n. a.)

de défendre avec toutes ses forces les frontières de la Belgique contre toutes
aggression ou invasion, d’empecher que le territoire belge ne soit utilisé en vue d’une
agression contre un autre État, comme passage ou comme base d’opérations par
terre, par mer ou dans les airs, et d’organiser à cet effet, de manière efficace, la
défense de la Belgique.”

Domnul A. Devèze exprimă convingerea că dacă această „determinare” ar fi

fost numai afirmată, fără a fi în acelaşi timp şi dovedită prin realităţi tangibile şi

controlabile, Belgia n-ar fi obţinut nimic.

„La détermination que nous eussions annoncée avec fracas n’eut pu provoquer
qu’un sourire.” Acest adevăr reiese şi din declaraţia ministrului Afacerilor Străine din

29 aprilie.

*

Se poate spune că speranţele domnului Paul Henri Spaak au fost cu totul

realizate şi că cele ce mi-a comunicat cu privire la promisiunea engleză

1

s-au adeverit

întocmai. Poziţia internaţională a Belgiei se găseşte azi precis conturată întocmai după

dorinţa poporului belgian. Până ce şi ultimul tranşeu, acela al unor acorduri între

Statele-Majore sau fie numai al unui contract, prevăzut şi mărturisit „coram publico”,

până ce şi această linie de apărare contra voinţei belgiene a căzut, cu toate sforţările

făcute de toţi cei care se încăpăţânau să nu vadă o realitate belgiană neschimbabilă.

„En ce qui concerne les accords des États-Majors, ma réponse sera claire.
(Discursul domnului P. H. Spaak , la Cameră, în ziua de 29 aprilie 1937). La
déclaration franco-anglaise du 24 Avril clôt pour nous cette période que l’on pourrait
appeler l’heure des accords militaires, et je m’en réjouis.

Ici, une explication est indispensable. Je m’en réjouis, non parce que ces
accords étaient mauvais, mais parce que, malgré la réalité, malgré les affirmations,
dix fois, vingt fois répétées, par tous mes prédécesseurs, ils étaient, chez nous et en
Europe, sujet de confusion et sujet de méfiance.

Au moment où ces accords militaires ne sont plus, je répète encore une fois
solennellement qu’ils n’avaient aucun caractère politique, qu’ils laissaient entière
l’indépendence de notre pays et que l’esprit dans lequel ils avaient été conçus est
resté l’esprit dans lequel ils ont été appliqués.”

O declaraţie solemnă, care confirmă întocmai cele ce-mi spusese mie

ministrul Afacerilor Străine (V. telegrama mea cifrată nr. 628/93).

*

În magistralul său discurs, de o rară precizie şi claritate, Excelenţa Sa a expus

întreaga evoluţie a statutului belgian, din care, în decursul anilor de la 1925 – 1937

s-a născut inexorabil o necesitate de a-l revizui şi de a-i da o structură nouă.

Comparând epoca conceperii acestui statut, la 1925, la Locarno, cu cea de

azi, ministrul Afacerilor Străine a insistat asupra faptului că Belgia, cu toată

deosebirea fundamentală a situaţiilor şi a mijloacelor, lua în Europa Occidentală o

atitudine şi obligaţii „exactement pareilles à celles de nos plus grands voisins”.

Apoi a reliefat următoarele trei diferenţe fundamentale între 1925 şi 1927: 
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1) Germania, din epoca locarniană, era practic dezarmată, dar azi „adevărul ne

obligă să constatăm că Germania a redevenit o mare naţiune militară şi că în toate

ţările din lume cursa înarmărilor a reluat cu o intensitate niciodată egalată în trecut”; 

2) În 1925, zona demilitarizată exista şi Art. 42 şi 32 din Tratatul de la

Versailles păstrau întreaga lor valoare. Articolul 1 al Tratatului de la Locarno se

referea explicit la această stare de lucruri.

În 1936, Germania, prin reocuparea zonei demilitarizate, a pus Belgia „devant
un état de fait tout nouveau”. 

3) În 1925, Germania, pregătindu-se a intra în Societatea Naţiunilor era

dispusă să accepte obligaţiile şi îndatoririle la care Belgia a subscris prin aderarea ei

la Convenant. Azi, Germania a părăsit Geneva şi ora reintrării ei în Societatea

Naţiunilor n-a sunat încă. „Ce simple rappel du passé, cette simple comparison entre
1925 et 1937, montrent combien les problèmes que nous avons à résoudre aujourd’hui
sont différents de ceux qu’il fallait résoudre il y a onze ans. Tout cela explique déjà
et justifie les solutions différentes.”

*

Politica exclusiv integral belgiană

Arătând apoi că regimul provizoriu adoptat la Londra, în urma evenimentelor

de la 7 martie 1936, era prea apăsător pentru o ţară mică şi că se impunea deci o

revizuire şi o „amenajare” a ceea ce sub presiunea necesităţii de a face faţă unei

situaţii brusc create, în martie 1936, domnul P. H. Spaak a declarat următoarele:

„Nous voulons d’abord, et avant tout, trouver la formule qui fera notre peuple
unanime. Nous ne voulons pas sacrifier à une idéologie qui serait plus spécialement
wallonne ou plus spécialement flamande. Nous voulons une politique exclusivement
et intégralement belge.”

Nu poate să mai încapă cea mai mică îndoială asupra totalei modificări a

politicii belgiene şi oricât s-ar insista asupra asigurărilor reînnoite ale Belgiei de

fidelitate la Pactul Societăţii Naţiunilor, din declaraţiile categorice ale Ministerului

Afacerilor Străine reiese limpede că azi nu mai există pentru Belgia decât „une seule
hypothèse de guerre possible, la défense nationale”.

*

Art. 16

Punctul cel mai sensibil, după cum au spus unii, rămâne interpretarea artico -

lului 16 din Convenant şi incontestabil că, fără acest articol, convorbirile domnului

A. Eden, la Bruxelles, ar fi putut duce la un rezultat mult mai concret decât cel pe care

am avut onoarea a-l comunica telegrafic Excelenţei Voastre.

Cel mai greu hop de trecut e faimosul pasaj privitor la chestiunea dreptului de

trecere.

Cred interesant a comunica Excelenţei Voastre că, acum câtva timp, Amba -

sadorul van Zuylen, Director General al Politicii, făcând aluzie la zvonurile de acum un

an, despre existenţa unei înţelegeri în această privinţă între noi şi Soviete, mi s-a arătat

foarte interesat a cunoaşte interpretarea de către Guvernul român a acestui paragraf. Tot

ce am putut să-i răspund e că, din repetatele declaraţii categorice ale Excelenţei Sale
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domnului Nicolae Titulescu, reiese că niciodată nu s-a discutat cu Sovietele această

chestiune de predecesorul Excelenţei Voastre.

Îmi pare că ar fi folositor şi aş fi recunoscător Excelenţei Voastre dacă ar

binevoi să mă pună la curent cu această chestiune.

Punând, în faţa Camerei, întrebarea: „Quand et comment peut jouer cette
éventuelle obligation?” (cea prevăzută în penultimul paragraf al art. 16), ministrul

Afacerilor Străine a declarat, aproape textual, ceea ce, în repetate rânduri, îmi

expusese mie: „Il est assez extraordinaire, et même, je l’avoue, un peu inquiétant,
qu’un texte aussi important dont application peut avoir de si graves conséquences,
soit encore laissé aujourd’hui à l’interprétation individuelle de chacun des membres.”

Faţă de mine, Excelenţa Sa a insistat şi asupra agravării acestei situaţii prin

dispariţia celor mai în măsură de a cunoaşte interpretarea exactă a Pactului şi

îndeosebi a acestui art. 16.

*

Etapă spre un pact occidental

Din convorbirea unui Ambasador cu domnul A. Eden ar reieşi că convingerea

ministrului englez al Afacerilor Străine ar fi că cele pecetluite aici, la Bruxelles, ar

marca o etapă în drumul spre realizarea unui nou pact occidental. Colegul meu însă

nu pare a împărtăşi această părere şi crede mai repede că noul statut al Belgiei

înseamnă o etapă spre „la complète et définitive libération de la Belgique”.

Cert e – după cum reiese pentru mine şi din spusele unui personaj din

apropierea Regelui – că în niciun caz Belgia nu va tolera trecerea unor trupe străine

pe teritoriul său, fie în ipoteza unui război între vecini, fie în ipoteza unei „facilităţi

strategice”.

*

Drumul parcurs de Belgia, cu o uimitoare repeziciune, de la 14 octombrie

1936, ar putea să ne reîntoarcă cu gândul la rolul decisiv şi poate unic în analele

istoriei, pe care părintele actualului Suveran l-a jucat în 1914.

Cu toată discordanţa între 1914 şi 1936 – 1937, ne aflăm din nou în faţa unei

hotărâri, din nou eroice (date fiind dificultăţile cvasi-inextricabile şi formidabilele

presiuni din afară) a Suveranului, care, stând pe stânca caracterului şi conştiinţei sale,

a avut bărbăţia să înfrunte orice pericol pentru realizarea hotărârii sale. 

Ceea ce incontestabil L-a dus la izbândă a fost perceperea exactă, atât a

pulsului ţării Sale, cât şi a constelaţiunii externe.

Nicăieri nu s-a simţit mai sigur ca aici că atacul german spre vest nu intra în

domeniul realităţilor.

După cum am avut onoarea a telegrafia Excelenţei Voastre, nr. 628/937,

Excelenţa Sa domnul P. H. Spaak mi-a mărturisit: „personal sunt convins şi împărtăşesc

părerea Domniei Tale că Germania nu va ataca spre vest; şi cred chiar că nu are intenţii

războinice. Sunetul de clopot de la Praga e, poate, şi mai optimist ca al meu.”

Vorbind nu pentru a plastrona în întruniri publice, nici măcar sub formă de

dialog, ci de monolog, e cert că cei iniţiaţi cu adevărata stare de lucruri, dincolo de

fruntarii, atât la Londra, cât şi la Paris, au trebuit să-şi facă aceeaşi mărturisire; şi aici,
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după mine, e nodul întregii desfăşurări a evenimentelor istorice, de o importanţă

covârşitoare pentru evoluarea politicii externe a mai tuturor ţărilor mici, după cum se

vede, încă de acum, din anume indicii, în Scandinavia. Cât despre vecina Belgia, din

însăşi declaraţiile Excelenţei Sale domnului P. H. Spaak reiese că a existat un mână

în mână între Ţările de Jos şi Belgia.

Cel mai important factor pentru reuşita belgiană, ca întotdeauna, a fost Anglia.

Am avut această impresie încă din primul moment al sosirii mele aici. Din cele auzite

de la Ambasadorul Angliei reieşea că Guvernul britanic are tot interesul de a susţine

actualul Guvern belgian. Personalităţii Excelenţei Sale domnului Van Zeeland se

datorează, în primul rând, această simpatie din partea Angliei şi m-a izbit cum, în

două rânduri, Sir Esmond Ovey mi-a vorbit de primul ministru belgian, în termeni

cum nu se poate mai măgulitori.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele consideraţii.

D. Ghika
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 619, din 6 mai 1937, ora 18.28 

Înreg. la nr. 26 208, din 7 mai 1937 

Roma

După primele informaţii este sigur că Mussolini, Ciano şi von Neurath nu au

procedat la încheierea niciunei convenţii, ci au avut simple schimburi de vederi asupra

raporturilor italo-germane şi problemelor internaţionale. Cercurile oficiale prezintă

vizita lui von Neurath în primul rând ca un act protocolar, apoi ca o nouă afirmare a

prieteniei italo-germană, făcută necesară nu de relaţia dintre Roma şi Berlin, ci de

atitudinea Franţei şi Angliei faţă de axa italo-germană. Convorbirile au reconfirmat

paralelismul de interese şi identitatea de obiective a Reich-ului şi Italiei şi au dus la

decizia de a continua politica concertată a celor două ţări şi de a căuta o colaborare mai

vastă şi cu alte puteri pentru organizarea unui regim durabil de stabilitate politică şi

economică, dacă Anglia şi Franţa vor dovedi sprijinul de înţelegere necesar. În aşteptarea

Germaniei, şi Italia îşi afirmă dorinţa de colaborare şi îşi organizează apărarea în comun.

Acest ton conciliant este atribuit, pe de o parte, reînarmărilor engleze, pe de altă parte

sugestiilor anglo-americane pentru organizarea păcii economice. 

În practică, convorbirile lui Göring şi von Neurath la Roma par a fi dus la

concluziile următoare: 

1) Asocierea de interese şi directive Roma–Berlin este consolidată prin

acordurile de la Belgrad şi vizita lui Schuschnigg la Veneţia; 

2) Pactul Occidental devine posibil, dar pentru Italia şi Germania, el trebuie să

fie o revenire la vechiul Locarno adaptat la noua situaţie. Noua politică de neutralitate
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a Belgiei a simplificat problema occidentală, readucând-o la definirea raporturilor

franco-germane. Belgia va trebui să lămurească însă faţă de Reich concepţia ei despre

securitatea colectivă şi aplicarea articolului 16 din Pactul Societăţii Naţiunilor. 

3) Un nou pact locarnian nu este posibil înainte de rezolvarea problemei

spaniole. Von Neurath exercită o influenţă liniştitoare la Roma în privinţa aceasta.

S-a convenit că Germania şi Italia nu caută în Spania avantaje politice şi teritoriale,

dar rămân opuse organizării unui stat comunist. În aceste limite, cele două ţări n-ar

exclude un compromis în Spania. 

4) În ceea ce priveşte Europa Centrală, acţiunea diplomatică va fi călăuzită de

principiul că nimic nu poate fi făcut în bazinul dunărean fără Germania şi Italia, cu

atât mai puţin contra lor. 

5) Pentru Austria se menţine sistemul de compromis stabilit în cursul lunii

octombrie 1936, între acordul austro-german din 1935 şi protocoalele romane. Italia

rămâne favorabilă independenţei Austriei, renunţă la restaurarea Habsburgilor, se

declară partizană a participării naţional-socialiste la Guvernul austriac, nu va tolera

o orientare anti-germană a Austriei. 

6) Italia se dezinteresează de Cehoslovacia, care rămâne în sfera germană.

Cele două ţări nu doresc zdrobirea Cehoslovaciei, dar exclud o înţelegere cu aceasta,

cât timp se menţine pactul ceho-sovietic, căci alianţa cu Franţa rămâne compatibilă

cu un acord ceho-german şi cât timp germanii sudeţi nu vor obţine tratamentul unei

minorităţi naţionale, ci al unei naţiuni aparte în cadrul statului cehoslovac. 

7) Din punct de vedere economic, cele două ţări îşi perfecţionează schimburile

comerciale. Organizează colaborarea tehnică şi de capitaluri în Abisinia. 

8) Din punct de vedere cultural, elementele unui pact între ele sunt foarte

numeroase, dar un asemenea pact nu a fost semnat. 

9) Pentru moment, Italia şi Germania nu au interesul unei alianţe, clauza lor

consultativă fiind considerată suficientă. Von Blomberg nu va veni la Roma decât la

sfârşitul lui mai şi se va mărgini a vizita unele stabilimente militare. Guvernul german

a renunţat la vizita lui Goebbels şi Rust. 

Lugoşianu 
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LEGAŢIA ROMÂNIEI LA BELGRAD CĂTRE MINISTERUL

AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 26 466, din 7 mai 1937 

Ca urmare la telegrama mea nr. 25 972. 

Vă rog să binevoiţi a comunica de urgenţă domnului Stojandinović următoarele

observaţii ce cred necesar a face în legătură cu memorandumul domnului Krofta.

Constat că, în ipoteza denunţării de către Ungaria a clauzelor militare ale

Tratatului de la Trianon, domnul Krofta se mărgineşte a sugera următoarele măsuri

de retorsiune din partea statelor Micii Înţelegeri: 
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1) Denunţarea art. 51 din Tratatul de la Trianon, privitor la demilitarizarea

enclavei cehoslovace, pe malul drept al Dunării, la sud de Bratislava; 

2) Denunţarea clauzelor Tratatului de la Trianon, privitoare la Tribunalele

arbitrale mixte;

Ori prima din aceste măsuri priveşte numai pe unul din statele Micii

Înţelegeri, iar a doua schimbă, practic, situaţia actuală, fiind dat că, actualmente,

Tribunalele arbitrale mixte nu funcţionează. 

În consecinţele lor practice, sancţiunile propuse de domnul Krofta nedând

rezultate suficiente, ne este teamă că ele ar putea fi considerate ca echivalând cu o

acceptare de fapt a situaţiei create prin gestul unilateral al Ungariei. 

În asemenea condiţii şi dacă nu se găseşte altă soluţie care să întrunească

acordul unanim al celor trei state aliate, ar fi de văzut dacă n-ar fi preferabil să

supunem chestiunea Consiliului Societăţii Naţiunilor, pe baza art. 2, par. 2 al Pactului,

astfel cum a procedat Franţa la 20 martie 1935, în urma introducerii serviciului militar

obligatoriu în Germania. Aceasta, cu atât mai mult cu cât acţiunea noastră pe lângă

Societatea Naţiunilor, care este calea legală, lasă deschisă posibilitatea altor soluţii,

cum ar fi acelea pe care le-am luat în considerare la Belgrad şi care sunt consemnate

la punctul 7 al procesului verbal. 

Comunicând cele ce preced domnului Stojandinović, îi veţi arăta că, dacă nu

se poate găsi o soluţie pe cale de corespondenţă telegrafică sau de convorbiri

telefonice, ar fi poate oportun să se convoace o întrunire. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 26 468, din 7 mai 1937

Moscova 

Am primit scrisoarea dumneavoastră din 30 aprilie şi cred util a preciza

punctul meu de vedere în legătură cu eventualele negocieri privitoare la încheierea

unui acord cu guvernul sovietic.

Trebuie să reamintesc mai întâi că ideea unor asemenea negocieri nu porneşte

de la mine. Într-adevăr, ea mi-a fost sugerată de telegramele dvs. nr. 19 178 şi 20 341,

prima în care îmi spuneţi că domnul Ostrowski nu primeşte să părăsească Bucureştiul

înainte de a fi realizat ceva şi a doua în care îmi vorbiţi de confidenţele făcute de

domnul Ostrowski ambasadorului francez la Moscova. Faţă de importanţa ce a dat şi

de interesul ce l-a arătat domnul Ostrowski schimbului de vederi avut într-o convorbire

amicală cu domnul preşedinte al Consiliului şi cu domnul Inculeţ, am socotit că nu

puteam neglija bunele intenţii arătate de reprezentantul Guvernului sovietic.

Dacă, pentru motivele pe care le cunoaşteţi, nu ne putem gândi actualmente

la încheierea unui pact de asistenţă mutuală cu Uniunea Sovietică, aceasta nu

înseamnă că trebuie să renunţăm la orice speranţă de a aşeza în mod definitiv relaţiile

Institutul Diplomatic Român

378



noastre cu statul vecin pe baze absolut normale. Aceasta presupune în primul rând o

recunoaştere formală a garanţiei de la Nistru.

Astfel fiind, nu cred că e locul să ne oprim la controverse juridice pentru a

discuta dacă angajamentele ce există actualmente între noi şi Uniunea Sovietică

reprezintă echivalentul sau chiar mai mult decât un pact de amiciţie. Ce e important

pentru noi e de a ajunge pe calea unui act denumit „tratat de amiciţie” sau având orice

altă intitulare (în afară de aceea de tratat de asistenţă mutuală) la o recunoaştere

formală de către Uniunea Sovietică a alipirii Basarabiei la România. 

Victor Antonescu 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 025, din 7 mai 1937, ora 20.30 

Înreg. la nr. 26 594, din 8 mai 1937

Referire la telegramele nr. 25 299 şi 25 322.

Informaţiile primite de la Krofta nu merg aşa departe. Kánya ar fi spus numai

că „aşteaptă” ca puterile Micii Înţelegeri să recunoască Ungariei egalitatea de drept

în materie de armament şi că „în cazul în care zisele puteri nu vor face acest gest”,

Ungaria va denunţa unilateral clauzele militare ale Tratatului de la Trianon.

Krofta mi-a declarat că Cehoslovacia e dispusă a trata cu Ungaria asupra

acestei chestiuni. El gândeşte, însă, că puterile Micii Înţelegeri nu pot lua iniţiativa

denunţării clauzelor în chestiune. Ar fi normal ca Ungaria să facă primul pas. Dacă

un asemenea demers din partea Ungariei nu se produce, Krofta crede că guvernele

noastre ar putea comunica intenţiile lor miniştrilor Ungariei acreditaţi în capitalele

respective, arătând, în acelaşi timp, condiţiile în care o astfel de recunoaştere ar putea

fi admisă. Krofta crede că recunoaşterea egalităţii de drept Ungariei ar putea avea loc

în condiţiile următoare:

1) Ungaria se obligă să încheie Pact de neagresiune cu cele 3 state ale Micii

Înţelegeri. Cum e probabil că Ungaria nu va accepta să trateze cu Mica Înţelegere

„Telle quelle”, Krofta crede că s-ar putea admite ca Ungaria să încheie câte un pact

bilateral cu fiecare dintre cele 3 state. Aceste pacte bilaterale ar avea bineînţeles un

text identic.

2) Ungaria va recunoaşte dreptul Cehoslovaciei de a fortifica suburbiile

oraşului Bratislava.

3) Ungaria va consimţi la suprimarea Tribunalelor Arbitrale Mixte, care, de altfel,

nu mai au decât coexistenţă teoretică. Preşedintele Beneš e de părere că nu trebuie să

cerem denunţarea Tratatului Minorităţilor, deoarece acesta ar putea fi contrar intereselor

noastre. Azi, când se pretinde că nu tratăm bine minorităţile, ne putem întotdeauna adresa

Ligii Naţiunilor, care poate stabili dacă acuzaţiile sunt întemeiate sau nu.
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Krofta a dat instrucţii miniştrilor Cehoslovaciei la Bucureşti şi Belgrad să

întrebe Guvernele român şi iugoslav dacă doresc a pune şi alte condiţii afară de cele

trei amintite.

Aurelian 

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 8.V.1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, ALEXANDRU DUILIU

ZAMFIRESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3 058, din 7 mai, ora 21.00

Înreg. la nr. 26 597, din 8 mai 1937 

Varşovia 

Strict confidenţial

Am fost primit în audienţă azi dimineaţă de domnul Beck şi Directorul Politic.

Acesta din urmă mi-a spus că declaraţiile făcute de domnul Delbos în faţa Camerei

franceze, cu privire la vizita domnului Beck la Bucureşti, se datorează unor discrete

sugestii făcute de guvernul polon guvernului francez. 

Domnul Beck, după ce a reiterat expresia profundei sale satisfacţii pentru

primirea călduroasă ce i-aţi făcut-o la Bucureşti, mi-a spus de asemenea, în mod spontan,

că supărarea presei Frontului Popular nu a emoţionat câtuşi de puţin guvernul şi opinia

publică polonă, cu atât mai mult cu cât domnul Delbos a exprimat în toată regula

ambasadorului Poloniei la Paris regrete pentru „atitudinea unei anumite prese care şi-a

înţeles greşit rolul, deservind Franţa şi opera păcii”. Domnul Beck mi-a declarat apoi că

a putut afla prin telefon şi satisfacţia domnului Eden pentru rezultatele vizitei la Bucureşti

şi că acesta a şi acceptat să ia masa cu el la Ambasada Poloniei din Londra, în ziua de 

11 crt. Domnul Beck a încheiat spunându-mi: „Faptul că s-a făcut atâta vâlvă în jurul

acestei alianţe trebuie să ne bucure, căci dovedeşte importanţa alianţei polono-române.” 

Atât el, cât şi Directorul politic sunt convinşi că acţiunea de denaturare a

scopului vizitei porneşte de la Moscova şi că nu s-a făcut altceva în Apus decât să se

urmeze îndemnurile sovietice. Guvernul polonez consideră, de altfel, această supărare

rusească lipsită de orice consecinţe, căci pe când Moscova alimentează campania în

jurul vizitei domnului Beck, a adresat totodată Guvernului polon note întipărite de o

prevenire neuzitată de el până acum. 

Am crezut de datoria mea a comunica Excelenţei Voastre cele ce preced spre

a înlesni un eventual control al atitudinii celor două mari puteri faţă de Polonia cu

atitudinea lor în aceeaşi chestiune faţă de noi. 

Zamfirescu 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 393, din 8 mai, ora 15.00

Înreg. la nr. 26 674, din 8 mai 1937

Belgrad 

Ca urmare la telegrama Excelenţei Voastre nr. 26 466. 

Am văzut pe Stojandinović care mi-a comunicat următoarele: 

A) Domnia Sa găseşte foarte potrivită ideea de a supune chestiunea denunţării

unilaterale a Ungariei Consiliului Societăţii Naţiunilor, pe baza art. II, paragraf 2.

Dar găseşte că este absolut necesar ca în acelaşi timp să se facă o declaraţie-răspuns

comună în care să se spună clar că, faţă de gestul Ungariei, statele Micii Înţelegeri sunt

decise a denunţa: 

1) Articolul 50 din Tratatul de la Trianon; 

2) Textele privitoare la Tribunalele arbitrale mixte; 

3) Clauzele financiare ale Tratatului de la Trianon; 

4) Tratatul minorităţilor relativ la minoritatea ungară; 

5) De a aduce incidentul înaintea Consiliului Societăţii Naţiunilor; 

B) Domnul Stojandinović crede absolut necesar ca această declaraţie

categorică să se producă, pentru ca prin atitudinea noastră energică să impresionăm

în primul loc opinia publică ungară şi să nu ne lăsăm intimidaţi de ameninţarea

desfiinţării totale a Tratatului de la Trianon, care şi aşa este grav ameninţat. În apelul

la Societatea Naţiunilor, vom arunca răspunderea situaţiei pe Ungaria, care nu va mai

putea apela la bunăvoinţa statelor membre ale Societăţii Naţiunilor. Apoi, în aplicarea

sancţiunilor menţionate, fiecare stat în parte va găsi modalitatea cea mai potrivită cu

interesele sale.

C) Domnul Stojandinović spune că punctul de vedere al său urmează să fie

eventual modificat în discuţiile comune, dar că Domnia Sa nu poate lipsi din ţară în

timpul absenţei A. S. R. Principelui Paul al Iugoslaviei. În afară de aceasta, are şi

angajamente interne, care nu-i permit o absenţă mai îndelungată. Dar Domnia Sa va

da instrucţiuni în sensul convorbirii cu mine domnului Purić şi, întrucât până la

reuniunea de la Geneva nu este prea mult, ar urma ca Excelenţa Voastră cu domnul

Krofta şi Purić să fixaţi definitiv atitudinea Micii Înţelegeri. 

D) Comunicarea aceasta a fost făcută şi ministrului Cehoslovaciei aici.

Cădere

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 9.V.1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3 717, din 8 mai, ora 16.49

Înreg. la nr. 26 678, din 8 mai 1937

Berlin 

După ce vizita neaşteptată a generalului Göring în Iugoslavia a fost tăgăduită,

apoi confirmată, pentru a fi din nou tăgăduită, în cele din urmă Legaţia Iugoslaviei a

recunoscut că domnul Göring a făcut, într-adevăr, Principelui Paul o vizită, săptămâna

trecută. Şi aceasta este înconjurată de un mister deosebit. În cercurile presei străine

se afirmă că ea ar fi avut un îndoit scop: a aplana anumite neînţelegeri ce s-ar fi ivit

între Belgrad şi Roma; a obţine de la Iugoslavia o nouă cantitate de cereale panifice,

după cum este îndeobşte cunoscut stocul german scăzând vertiginos, iar noua recoltă

anunţându-se destul de slabă. 

Comnen

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pr. al Cons.; Romanoleg Belgrad; Pentru informarea v. personală;

Dir. Politică; 9.V.1937; semnătură indescifrabilă.

Văzut 11.V.1937
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

R. nr. 1 025, din 8 mai, ora 21.20 

Înreg. la nr. 26 681, din 9 mai 1937

Praga 

Răspuns la nr. 26 467. 

Memoriul domnului Koreck se referă la ipoteza denunţării unilaterale de către

Ungaria a clauzelor militare ale Tratatului de la Trianon. Bineînţeles, în acest caz nu

se poate propune Ungariei încheierea unui pact de neagresiune cu Mica Înţelegere.

Krofta recunoaşte că, în cazul denunţării unilaterale, cele două măsuri de retorsiune

ar fi insuficiente. Măsurile conţinute în memoriul lui Korek nu reprezintă decât

dorinţa Cehoslovaciei. Krofta se adresează la Bucureşti şi la Belgrad pentru ca

guvernele român şi iugoslav să-i comunice care sunt şi ale lor. Însă după cum am

arătat, în telegrama mea nr. 1 023, după informaţiile lui Krofta, Kánya nu a manifestat

intenţia a denunţa imediat şi unilateral clauzele militare ale Tratatului de la Trianon.

El va recurge la această măsură numai dacă gestul aşteptat din partea statelor Micii

Înţelegeri nu se va produce. În formaţiunile lui Krofta găsesc confirmarea într-o ştire



sosită din Berlin. Ministrul lituanian de la Berlin a comunicat ministrului

Cehoslovaciei din acel oraş că în cursul unei convorbiri ce a avut „auswartiges-amt”
cu Secretarul de Stat Mackensen, acesta a spus că Germania şi Italia au intenţia de a

oferi medierea lor Ungariei, României şi Iugoslaviei, pentru a ajunge la o înţelegere

în chestiunea înarmării Ungariei. Întrebând pe Mackensen dacă asemenea mediere

va fi oferită şi Cehoslovaciei, Secretarul de Stat a răspuns că aceasta nu vine luată în

considerare. Krofta vede în acest răspuns iarăşi încercarea Germaniei de a ne despărţi.

El speră, dacă Germania şi Italia se vor adresa la Bucureşti şi la Belgrad în acest scop,

că guvernele român şi cel iugoslav vor răspunde că trebuie să se consulte prealabil cu

Guvernul cehoslovac. Krofta deduce din această ştire sosită în Berlin că Ungaria este

dispusă să trateze cu Mica Înţelegere şi că denunţarea unilaterală din partea Ungariei

nu se va produce aşa curând. Cum noi nu putem propune Ungariei denunţarea

clauzelor Tratatului, Krofta găseşte că medierea italo-germană ar fi de folos, deoarece

ar constitui punctul de plecare al negocierilor cu Ungaria. Ministrul Afacerilor Străine

mi-a repetat din nou că Cehoslovacia este dispusă să trateze cu Ungaria. Crede că

intervenţia noastră pe lângă Societatea Naţiunilor nu va aduce rezultate practice.

Înarmarea Ungariei este inevitabilă. Chiar dacă forul de la Geneva ne va da dreptate,

Ungaria se va înarma totuşi. Noi vom protesta, iar Ungaria se va înarma. Krofta crede

că în împrejurările actuale nu vom putea mobiliza în cazul denunţării unilaterale a

Tratatului de către Ungaria după cum ne-am angajat prin Protocolul Titulescu–Jeftici.

O astfel de procedare din partea noastră ar indispune Marile Puteri, care doresc acum

pacea în această regiune a Europei.

Pentru aceste motive Krofta este pentru negocieri directe cu Ungaria, spre a

preveni o denunţare unilaterală. În cazul acesta, este preferabil să ne mulţumim cu mai

puţin şi să profităm de ocazia aceasta pentru a ne libera de unele clauze din Tratat care

constituie o discriminare pentru noi. Krofta nu consideră chestiunea tribunalelor

arbitrale mixte ca absolut de importantă, deoarece aceste tribunale ar putea fi oricând

reînviate pentru a ne crea dificultăţi. 

Krofta va sosi la Geneva la 25 mai curent. 

Cum el crede că chestiunea înarmării Ungariei mai poate încă aştepta câteva

săptămâni, el propune ca întrunirea Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri să aibă

loc la Geneva unde se va afla şi Excelenţa Voastră. În răstimp, va putea cere şi Purić

instrucţiuni guvernului său. În orice caz, nu ar trebui invocat pretextul discuţiei asupra

planului Hodža, deoarece acest plan este considerat la Berlin şi Roma ca instrument

inventat de Cehoslovacia contra Germaniei şi Italiei.

Aurelian

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937), vol. 12, f. 246 – 249
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 445, din 8 mai, ora 22.45 

Înreg. la nr. 26 680, din 9 mai 1937 

Moscova 

Mulţumesc Excelenţei Voastre pentru telegrama cifrată nr. 26 468. La rândul

meu îmi permit să reamintesc că din telegramele mele reiese că: 

1) Din convorbirile cu primul ministru şi domnul Inculeţ, Ostrowski a înţeles

pe drept sau pe nedrept că le oferim asistenţă mutuală. 

2) Propunerea l-a surprins până a nu-i veni să creadă şi, în consecinţă, era

hotărât ca întors la Bucureşti să aştepte a vedea dacă în acest interval nu ne-am

răzgândit. 

3) În caz de menţinere a propunerii din partea noastră, negocierile să plece de

la punctul rămas în iulie trecut. 

4) Un pact limitat la neagresiune inacceptabil (în ideea lui Ostrowski) ca

reprezentând un regres faţă de situaţia actuală. 

Cât priveşte reacţia domnului Litvinoff, o cunoaşteţi din telegrama mea 

nr. 1 139, relatând convorbirea mea cu ambasadorul Franţei (reacţie, remarcă

favorabilă desigur, fiindcă în forma în care propunerea mea a fost prezentată de

Ostrowski, adică înglobând asistenţă mutuală, i s-a părut domnului Litvinoff ca

nesinceră din partea noastră). 

În ceea ce mă priveşte, ştiind ce urmărim, încredinţat că în împrejurările

actuale nu ne putem angaja la asistenţă şi convins, pe de altă parte, că fără acest preţ

Sovietele nu ne vor recunoaşte formal Basarabia, am privit cu neplăcere inter -

pretarea dată de Ostrowski convorbirii cu primul ministru, interpretare ce nu putea

fi decât eronată şi în consecinţă nu putea duce la nimic bun. Iar împotriva unui pact

cu Sovietele fără clauza de asistenţă mutuală am pus în gardă pe Excelenţa Voastră

prin scrisoarea personală din 13 aprilie, numai din convingerea că Sovietele îl vor

refuza. 

Dacă am dori să încheiem ceva cu Sovietele, ar fi fost cred, preferabil, a sonda

eu în prealabil şi cu titlu cu totul personal pe domnul Litvinoff. Astfel, dacă Domnia

Sa ar fi respins ideea, faptul ar fi fost fără nici o importanţă sau semnificaţie, Guvernul

român cu nimic angajat. Rog pe Excelenţa Voastră să creadă că nu vorbesc astfel din

susceptibilitate personală. Cine mă cunoaşte ştie cât de mult sunt străin la consideraţia

de fals amor propriu, dar mă supără că o propunere din partea Excelenţei Voastre ar

putea rămâne în aer sau fără răspuns sau refuzată cu neajunsurile eventuale semnalate

prin scrisoarea mea din 30 aprilie. Acum că chestiunea este angajată, aş vrea să rog

pe Excelenţa Voastră să ne desistăm deocamdată. Cum Excelenţa Voastră va vedea

peste zece zile pe Litvinoff la Geneva, cred nimerit ca Excelenţa Voastră să explice

direct cu Domnia Sa între patru ochi. Excelenţa Voastră îşi va putea face astfel o idee

clară şi directă de aici ce se poate şi ce nu. Eu îmi păstrez convingerea privitor la
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dispoziţiile actuale ale Sovietelor (deşi cu Litvinoff nici măcar nu am atins vreodată

chestiunea unui pact între noi), dar aş dori mult să mă înşel şi apoi în politică ce pare

imposibil azi se poate face mâine. 

Ciuntu

[Note marginale:]

Dir. Pol.; 10.V.1937; G.V.

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 84 (Relaţii cu România), f. 210 – 212 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 036, din 9 mai 1937, ora 14.50

Înreg. la nr. 26 686, din 10 mai 1937 

Praga 

Ca urmare la telegrama mea nr. 1 029. 

Am insistat mult pe lângă Krofta pentru a-l determina să adopte punctul de

vedere al Excelenţei Voastre şi al lui Stojadinović. Krofta menţine punctul său de

vedere, însă mi-a promis că va căuta totuşi a telefona azi dimineaţă pentru a se

informa care este situaţia la Roma. Însă el nu crede că se mai poate schimba ceva.

Krofta găseşte că nu este vorba numai de o chestiune protocolară, ci de o chestiune

de principiu. Dacă miniştrii noştri asistă la celebrarea Imperiului, aceasta echivalează

cu o recunoaştere de jure. Ori ne-am angajat să aşteptăm până ce Societatea Naţiunilor

va recunoaşte de jure starea de fapt creată în Etiopia. Krofta crede că nu ne putem

despărţi de Marea Britanie şi de Franţa. El a continuat: „Italia ne atacă în mod constant

şi declară că nu vrea să ştie nimic de noi. Şi ni se cere să trimitem ministrul nostru să

asiste la celebrarea Imperiului. Aceasta este prea mult.” Krofta a adăugat că, după ce

Italia a reuşit să încheie pactul cu Iugoslavia, ea pare să vrea să atragă şi pe ... (lipsă

în text). Am răspuns că, dacă ne prezentăm neuniţi la Roma, este şi mai rău deoarece

facem pe placul acelor care voiesc să ne despartă. Am tras atenţia că chiar în convenţia

aeronautică italo-iugoslavă se dă Regelui Italiei titlul de Împărat. Aici mi-a răspuns

„Aceasta nu este vina mea. Eu nu puteam face nimic”. 

I-am citat şi cazul Congresului naţional socialist din Nurnberg la care a asistat

anul trecut ataşatul militar cehoslovac, iar ambasadorii Marii Britanii şi Franţei s-au

abţinut a merge. Mi-a replicat că la Nürnberg nu era vorba de recunoaşterea Germaniei. 

În rezumat, Krofta crede că trimiterea ataşatului militar este suficientă şi că

participarea miniştrilor ar fi mult, deoarece ea înseamnă recunoaşterea Imperiului de jure. 

Aurelian

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 10.V.1937; G.V.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937), vol. 12, f. 251 – 252
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Raportul nr. 1 046 din 8 aprilie.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 456, din 9 mai, ora 22.49 

Înreg. la nr. 26 685, din 10 mai 1937

Moscova 

Ambasadorul Italiei mi-a repetat următoarea apreciere făcută de domnul

Litvinoff într-o convorbire cu el: „Pactul italo-iugoslav – i-a spus Litvinoff – l-am fi

primit acum doi ani cu deosebită satisfacţie, însă tot ce face Italia ne pare suspect.”

Ciuntu

AMAE, Fond 71 URSS (1933 – 1944), vol. 66 (Relaţii cu Italia), f. 157
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1405/K, din 11 mai 1937

Înreg. la nr. 28 774, din 19 mai 1937

Belgrad

Domnule Ministru, 

Evenimentul marcant în politica internă pe luna aprilie constituie eforturile

făcute de către opoziţia unită sârbească pentru a se apropia de opoziţia croată a

domnului Macek. Acţiunea opoziţiei sârbeşti a început prin publicarea în ziua de 

2 aprilie a unui manifest care critică aspru politica externă a actualului Guvern

iugoslav

1

. Dezaprobarea conţinutului acestui manifest a manifestat-o în primul rând

Înalta Regenţă prin refuzul de a-l primi. După ce s-a produs acest refuz, presa

guvernamentală s-a sesizat de manifestaţia opoziţiei criticând la rândul ei conţinutul

manifestului şi pe autorii lui. „Samouprava”, Oficiosul Uniunii Radicale, sub titlul

„Falsificarea istoriei” atacă ideile manifestate de triumviratul opoziţiei şi pretinde că

domnul Davidovici se proclamă campionul democraţiei, falsificând astăzi istoria

Iugoslaviei când pretinde că această ţară în „marele război şi-a legat în mod

indisolubil interesele democraţiei”. După ce articolul arată că, din contră, Serbia de

înainte de război a fost salvată pentru că s-a unit cu Rusia ţaristă spune: de altfel, a

lega soarta noastră de democraţiile din lume este absolut contrar celor afirmate în

mod constant de miniştri de externe ai Micii Înţelegeri. Articolul sfârşeşte prin

următorul comentariu: şi Haile Selassie s-a unit cu democraţiile lumii şi şi-a pierdut

tronul şi statul şi, dacă Serbia ar fi urmat reţeta domnului Davidovici, dânsa ar fi şi

azi provincie austriacă, iar nu puternica şi unita Iugoslavie de astăzi.
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Mi s-a părut interesant a extrage aceste câteva comentarii din ziarul domnului

Stojadinović, căci ele probează unde merg azi simpatiile guvernului. După semnarea

pactului cu Italia fascistă, Iugoslavia se simte atrasă spre Germania „puternică şi

dinamică”.

După publicarea acestui manifest opoziţia unită sârbă şi-a precizat intenţia ei

de apropiere de opoziţia croată, luând contact cu reprezentanţii domnului Macek. Se

pare însă că domnii Davidovici, Stanoevici şi Iovanovici nu prea inspiră încredere nici

domnului Macek, căci cu toate eforturile făcute nu s-a găsit până acum un teren de

înţelegere, şeful croat respingând ideea formării unui front popular democrat. Pentru

a-şi arăta neîncrederea, domnul Macek, vorbind unui corespondent de ziar asupra

încercărilor de apropiere întreprinse de opoziţia sârbească, afirmând că şefii ei nu pot

fi luaţi în serios pentru că vorbesc într-un fel cu partizanii lor şi în alt fel în

convorbirile secrete. 

În ziua de 15 aprilie, Ministrul de Interne, domnul Koroşeţ, a ţinut o cuvântare

la Radio destinată emigranţilor iugoslavi din America. După ce a vorbit despre patrie,

aducând aminte auditorilor săi ceea ce înseamnă acest cuvânt, a expus politica

actualului guvern, spunând că dânsa are trei ţeluri:

1) a face un efort sincer de a organiza statul în aşa fel ca toţi cetăţenii să se

poată simţi egali în drepturi şi satisfăcuţi;

2) să servească ideea păcii;

3) să restabilească şi să salveze democraţia.

Vorbind şi de economia actuală mondială, afirmă că metodele liberale au

condus în secolul al XIX-lea la supremaţia capitalului industrial şi a băncilor asupra

muncitorilor. Domnia Sa crede că această situaţie nu putea să dăinuiască şi de aceea

statul a trebuit să intervină, instituindu-se economia dirijată, care singură putea să

pună capăt conflictelor ce se iscau între muncitori şi industrie. Această profesiune de

credinţă a domnului Koroşeţ arată clar care sunt ideile actualului guvern asupra

situaţiei economice şi probează că el este decis a mări încetul cu încetul influenţa

statului asupra economiei iugoslave.

*

Întrunirea Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri de la 3 aprilie şi vizita

preşedintelui Republicii Cehoslovace la Belgrad ce a avut loc de la 5 la 7 aprilie sunt

două manifestaţii care au probat încă o dată coeziunea Micii Înţelegeri. Felul în care

au fost primiţi atât miniştrii de Externe ai Micii Înţelegeri, cât şi, câteva zile mai

târziu, domnul Beneš arată că Iugoslavia, cu toate manifestaţiile din ultima vreme şi

pactele pe care le-a semnat cu Bulgaria şi Italia, nu se lasă amăgită de promisiuni

pentru a duce o politică care ar avea ca obiectiv final şi fatal desfacerea Micii

Înţelegeri. Din declaraţiile miniştrilor de Externe şi ale domnului Beneš reiese clar că

această formaţiune rămâne unită şi că fiecare ţară va duce şi pe viitor o politică externă

care să ţină cont de nevoile celorlalte două. Astfel, manifestaţiile de apropiere a

Iugoslaviei de Ungaria, despre care se vorbea cu insistenţă înainte de acest Consiliu

şi de vizita domnului Beneš, au fost oprite pe loc. Se pare că domnul Stojadinović a

declarat solemn preşedintelui Republicii Cehoslovace că nu are intenţia să păşească



înainte pe această cale fără a cere avizul şi a avea consimţământul României şi

Cehoslovaciei.

În cursul aceleiaşi luni, Iugoslavia a primit de asemenea vizita preşedintelui

Consiliului de Miniştri şi a Ministrului de Externe turc. Bărbaţii de stat turci au fost

oaspeţii Belgradului timp de trei zile, au rămas însă în Iugoslavia mai bine de o

săptămână, călătorind în Dalmaţia şi pe litoralul Adriaticei. Atât la Belgrad, cât şi în

timpul călătoriei prin ţară, domnii Ismet Inönü şi Rüştü Aras au fost primiţi şi

sărbătoriţi cu o căldură care iese din cadrul unei simple vizite protocolare. În timpul

acestei vizite, care nu era decât întoarcerea vizitei ce domnul Stojadinović o făcuse

la Ankara, s-au făcut diferite „tururi de orizont”, fără semnarea vreunui tratat sau

acord. S-a discutat foarte probabil însă intensificarea colaborării turco-iugoslave în

cadrul Înţelegerii Balcanice.

De la Belgrad, miniştrii turci au plecat înapoi spre Ankara, oprindu-se însă în

drum, la Sofia, în vizită oficială. În urma semnării pactului bulgaro-iugoslav, această

vizită, venind după vizita de la Belgrad, a stârnit mare interes aici. Deşi miniştrii turci

au stat în capitala Bulgariei numai câteva ore, este cert că conversaţiile ce au avut

loc acolo au avut o mare importanţă pentru viitoarea orientare a Bulgariei. Vizita

aceasta a fost privită cu multă simpatie în cercurile guvernamentale iugoslave. Această

simpatie este adusă la cunoştinţa publică printr-un articol publicat în ziarul Uniunii

Radicale Iugoslave care ajunge la concluzia că: drumul de la Belgrad la Ankara, prin

Sofia, devine baza stabilităţii Peninsulei Balcanice. Această afirmaţie ar părea a

contrazice declaraţiile de la Belgrad asupra „siguranţei ce oferă prietenia ţărilor

balcanice pentru cauza păcii”. Cred însă că manifestaţii ca acelea ale ziarului

domnului Stojadinović trebuie luate mai degrabă ca o încurajare adresată Bulgariei

de a ieşi din izolarea ei actuală pentru a se apropia de Înţelegerea ce există deja între

celelalte patru ţări balcanice.

Declaraţiile privitoare la Mica Înţelegere făcute de domnul Eden în discursul

ţinut la Liverpool au făcut aici o excelentă impresie şi au fost exploatate pentru a

dovedi opiniei publice interne că Guvernul englez aprobă şi este absolut de acord cu

politica externă dusă de domnul Stojadinović. „Samouprava” profită pentru a ataca

din nou ideile expuse de opoziţia sârbă în manifestul publicat la 2 aprilie, spunând:

discursul domnului Eden a fost o mare decepţie pentru unii din oamenii noştri politici

şi mai cu seamă pentru domnul Davidovici, care se teme de „îndepărtarea” Iugoslaviei

de cercurile marilor puteri democratice occidentale. „Samouprava” trage concluzia că

Iugoslavia nu este deloc izolată cum o arată partidele de opoziţie, politica guvernului

fiind aprobată în mod public chiar de către ministrul de Externe al unei Mari Puteri.

Dar exploatarea pentru necesităţi de politică internă a discursului domnului Eden nu

este pe placul cercurilor diplomatice engleze.

Conversaţiile ce au avut loc la Veneţia între domnii Mussolini şi Schuschnigg

în zilele de 22 şi 23 aprilie au fost urmărite cu un viu interes de opinia publică

iugoslavă. Partea economică a rezultatelor pe care această întrunire putea să le aibă

preocupa mai mult aici decât cea politică. Aceasta se explică prin faptul că singura

chestiune politică importantă ce desparte Iugoslavia de Austria, chestiunea

reîntoarcerii Habsburgilor, nu mai este „actuală” şi ideea nu mai este susţinută nici de

Italia. 
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În perioada premergătoare discuţiilor, presa iugoslavă consideră că rezultatul

conversaţiilor va fi o apropiere între statele semnatare ale Protocoalelor de la Roma

şi ale Micii Înţelegeri. Înainte de începerea conversaţiilor, tonul presei era optimist,

aceasta considerând că prin semnarea acordurilor italo-iugoslave se va deschide o

nouă eră în bazinul dunărean pentru prosperitatea Micii Înţelegeri. Cu cât însă se afla

adevărul asupra „noii orientări” ce se pregătea la Veneţia, ziarele se mulţumesc, în cea

mai mare parte, cu publicarea ştirilor din străinătate, comentariile făcându-se cât mai

rar. Puţinele comentarii ce se găsesc în presă, şi acestea numai în ziarele de opoziţie,

scot în relief faptul că Italia caută să convingă Austria să renunţe la o apropiere de

Cehoslovacia şi să se realieze în mod făţiş axei Berlin–Roma. Partea din comunicat

publicat la sfârşitul întâlnirii care spune că: amenajarea Bazinului Dunărean nu s-ar

putea realiza în mod util fără o participare activă a Germaniei este considerată ca o

renunţare a Italiei de a proteja Austria, pe care o abandonează Reich-ului. Încercarea

de a împiedica Austria de a strânge legăturile economice cu Cehoslovacia este

considerată, de asemenea, ca o abandonare a acesteia bunului plac al Germaniei. 

Din puţinele comentarii ce au avut loc aici, s-ar putea deduce că Germania şi

Italia au împărţit Balcanii şi Europa Centrală în zone de influenţe, cel puţin economic,

bine stabilite şi că la Veneţia această împărţire a fost consfinţită prin sacrificarea

Austriei şi Cehoslovaciei. 

Cercurile cehoslovace de aici constată chiar cu amărăciune că aceasta este

consecinţa încheierii acordurilor italo-iugoslave.

În legătură cu aceasta, presa iugoslavă comentează pe larg articolul domnului

Gayda şi declaraţiile domnului Schuschnigg, scoţând în relief faptul că în ciuda

presiunii făcută asupra ei, Austria este decisă să rămână independentă şi să continue

colaborarea Viena–Praga. 

Comentând vizita domnului Beck la Bucureşti, ziarul „Politika” crede că cu

această ocazie se vor face eforturi din partea României în vederea ameliorării relaţiilor

dintre Polonia şi Cehoslovacia. Alte ziare, ca de pildă „Obzor” şi „Samouprava”, văd

în vizita ministrului Afacerilor Străine al Poloniei o concertare în vederea atitudinii

pe care cele două ţări o vor avea de luat în viitor faţă de URSS şi Germania. Ziarul

Uniunii Radicale Iugoslave, care reproduce opinia cercurilor guvernamentale, nu

poate să-şi ascundă mulţumirea la ideea că România s-ar fi depărtat de la politica de

prea mare apropiere cu Rusia. Ziarul spune: „Neangajându-se prea mult politic, şi cu

atât mai puţin militar, în blocuri nici de dreapta, nici de stânga, ca şi sincera ei aliată

Iugoslavia, România şi-a păstrat deplina libertate de iniţiativă şi de demnă

autodeterminare.” Articolul sfârşeşte prin următoarele cuvinte: „Întărirea prieteniei

dintre Polonia şi România întăreşte fireşte şi prietenia lor cu Iugoslavia.”

Vizita domnului Ciano la Tirana nu deşteaptă, în general, nicio suspiciune în

presa iugoslavă, care constată că, prin acordul de la Belgrad, chestiunea albaneză a

fost clarificată între Italia şi Iugoslavia, în sensul afirmării independenţei Albaniei.

Ziarul „Obzor” – organul domnului Macek – examinează îndeosebi politica

italiană în Balcani, aşa cum ea rezultă în urma acordului italo-iugoslav. „Obzor”

afirmă că domnul Ciano ar fi căutat să realizeze o mediere între Grecia şi Albania, care

au o sumă de chestiuni litigioase nerezolvate încă. Apropierea între aceste două ţări
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Vezi documentul nr. 270.

ar fi necesară politicii italiene, care urmăreşte să încheie înţelegeri bilaterale cu toate

ţările balcanice.

În ce priveşte România, „Obzor” constată că acţiunea Italiei se loveşte de

două obstacole: Mica Înţelegere şi revizionismul maghiar. Italia ar căuta să disocieze

Mica Înţelegere – depărtând România de Cehoslovacia – şi, pe de altă parte, ar dori

să înlesnească un modus vivendi între România şi Ungaria în aşa fel încât aspiraţiile

revizioniste ale acesteia din urmă să se îndrepte exclusiv asupra Cehoslovaciei. 

Victor Cădere

[Note marginale:] 

Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 19.5.1937; semnătură indescifrabilă.

22.V....
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 336, din 11 mai 1937

Înreg. la nr. 27 942, din 15 mai 1937

Domnule Ministru,

Prin raportul meu nr. 1 272 din 6 mai a.c.

1

, am avut onoarea de a pune la curent

pe Excelenţa Voastră cu primele impresii ce se puteau degaja din vizita preşedintelui

Miklas, a cancelarului Schuschnigg şi a domnului Guido Schmidt la Budapesta.

Sunt în măsură acum a mai supune Excelenţei Voastre unele informaţii asupra

chestiunilor care se pare că au fost dezbătute în întrevederile dintre bărbaţii de stat ai

ambelor ţări, informaţii ce le-am primit din diferite surse serioase şi cărora cred că li

se poate acorda oarecare temei.

În situaţia în care se află astăzi, între presiunea crescândă a Germaniei şi lipsa

de interes a Italiei, Austria caută, pentru apărarea independenţei ei, sprijinul marilor

democraţii occidentale. Foreign Office, care are acum conducerea acţiunii diplomatice

franco-britanice, vede un singur mijloc pentru apărarea neatârnării austriece şi

cehoslovace şi anume constituirea ţărilor dunărene într-un bloc destul de puternic spre

a putea rezista Marilor Puteri înconjurătoare. Acest ţel îndepărtat nu ar putea fi atins

decât în etape şi, după părerea Londrei, prima etapă ar fi reprezentată de alcătuirea

triunghiului Praga–Viena–Budapesta, la care ar adera mai târziu Bucureşti şi Belgrad.

Cancelarul Schuschnigg, câştigat acestei idei, ar fi încercat să convingă pe

domnul Kánya, în cursul călătoriei sale în Budapesta din luna martie, dar s-a lovit de

opunerea dârză a ministrului Afacerilor Străine ungar, care desigur că a pus la curent

şi Palatul Chigi de împotrivirea sa la proiectele de la Ballplatz.
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Ajuns la Veneţia, domnul Schuschnigg ar fi găsit două nuanţe la conducătorii

politici italieni.

Domnul Ciano, care se află sub obsesia forţei Reich-ului, s-ar fi opus şi el

oricărei apropieri Viena–Praga. Articolul domnului Gayda în „Giornale d’Italia”,

publicat fără prealabila aprobare a Ducelui, ci numai aceea a contelui Ciano, a avut

sensul unei ameninţări din partea ministrului Afacerilor Străine italian: dacă Guvernul

austriac nu urmează instrucţiunile ce i se dau de la Palatul Chigi, Italia va deschide

zăgazurile care opresc ofensiva nazistă.

Domnul Mussolini însă ar fi avut o atitudine mult mai rezervată. Dându-şi

seama că, în viitor, interesele italieneşti se vor ciocni de cele germane atât la Brenner,

cât şi în centrul şi sud-estul european, Ducele nu consideră „dezinteresarea” sa actuală

în afacerile dunărene decât ca o retragere strategică, până la stabilirea unei înţelegeri

cu Anglia, la care ţinteşte în fond. Italia va voi să-şi recupereze poziţiile părăsite

provizoriu. Ea nu are, prin urmare, interes ca Austria sau Cehoslovacia să cadă

definitiv sub influenţa germană. 

O acţiune care ar tinde la întărirea poziţiei Austriei ar fi deci încuviinţată tacit

de domnul Mussolini. Şeful Guvernului italian trebuie aparent să dezaprobe o

alunecare a Vienei spre Praga, într-adevăr însă s-ar putea să-i fie mai puţin ostil decât

s-ar crede. Dintr-o sursă din cele mai serioase mi se asigură că, la Veneţia, domnul

Mussolini ar fi arătat domnului Schuschnigg că o apropiere cu Cehoslovacia este o

chestiune care priveşte numai Austria, stat independent. Întrucât s-ar păstra cadrul

protocoalelor din Roma, Italia nu ar avea căderea a se amesteca în această privinţă.

Comunicând Guvernului ungar impresiile culese la Veneţia, cancelarul

austriac s-ar fi folosit de prilejul vizitei preşedintelui Miklas spre a exercita o nouă

presiune pentru acceptarea principiului unei destinderi cu Praga. Se pare că de data

aceasta domnul Kánya ar fi fost mai puţin vehement în opunerea sa. Se spune chiar

în mai multe cercuri că şi-ar fi depus demisia la dispoziţia regentului Horthy, spre a

înlesni o evoluţie politică „pe care este prea bătrân spre a o efectua”, propunând ca

succesor pe actualul secretar de stat la Externe, baronul Apor.

Bineînţeles că înregistrez această ştire sub toată rezerva şi numai pentru că 

mi-a parvenit din mai multe părţi. S-ar putea ca gestul domnului Kánya – dacă s-a

produs – să fie şi în legătură cu atacul pe care contele Bethlen a anunţat că-l va începe

în curând contra Domniei Sale pe tema neglijenţei de care ar fi dat dovadă în apărarea

minoritarilor unguri din ţările succesoare.

Atât colegul meu austriac, cât şi cercurile britanice de aici pun mari primejdii

în convorbirile ce domnul Kánya le va avea cu domnul Eden şi factorii politici

principali ai Angliei, spre a-l aduce la o viziune mai clară a realităţilor şi la sentimente

mai conciliante faţă de Mica Înţelegere şi, în primul rând, faţă de Cehoslovacia.

Un alt punct ar fi fost discutat cu prilejul vizitei la Budapesta a preşedintelui

Miklas: atitudinea Ungariei şi Austriei în cazul în care axa Berlin–Roma s-ar

transforma într-o alianţă militară. S-ar fi ajuns la hotărârea de a refuza orice

participare ungară sau austriacă la o astfel de alianţă.

Vorbind cu baronul Apor despre zvonurile care circulă asupra atitudinii

politicii viitoare a Ungariei, Domnia Sa a mărturisit că statele mici sunt silite să

rămână în expectativă până ce Puterile Mari îşi vor fi stabilit poziţiile unele faţă de



1

Vezi documentul nr. 254.

2

Vezi documentul nr. 286.

celelalte. Numai când se va vedea lămurit cum stau lucrurile „între cei mari” se vor

putea determina şi liniile de conduită ale „celor mici”.

Până atunci, va fi interesant de urmărit reacţia politicii ungare faţă de

influenţele ce se exercită asupra-i din direcţiuni opuse.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

Raoul Bossy

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 15.5.1937;

semnătură indescifrabilă; Buletin 18.V.1937; semnătură indescifrabilă. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 338, din 11 mai 1937

Înreg. la nr. 27 944, din 15 mai 1937

Budapesta

Confidenţial

Înarmarea Ungariei

Domnule Ministru, 

Ca urmare la telegramele mele cifrate nr. 1 208 din 29 aprilie

1

, 1 210 din

30 aprilie şi 1 372 din 11 mai a.c.

2

, am onoarea a informa pe Excelenţa Voastră că, din

conversaţiile domnului Kánya cu diferiţi şefi de misiune, reiese că Guvernul ungar,

văzând că nu obţine renunţarea fără condiţii a statelor Micii Înţelegeri la clauzele

militare ale Tratatului de la Trianon, este hotărât acum a le denunţa în mod unilateral.

Suntem deci în faţa unei schimbări de atitudine: până acum, Guvernul ungar

cerea să i se recunoască de către Mica Înţelegere egalitatea de drepturi. Domnul

Kánya mi-a vorbit adesea de „gestul frumos” pe care l-am putea face, scutind Ungaria

de umilinţa de a fi singurul stat dezarmat (umilinţă mai mult teoretică, deoarece

nimeni nu ignoră că această ţară se înarmează pe cât îi permite bugetul). Acum, însă,

Guvernul ungar este decis să proclame el egalitatea de drepturi, fără a preciza totuşi

data la care o va face.

În momentul în care clauzele militare vor fi denunţate, este de temut că puţine

vor fi Puterile dispuse a se asocia unui protest, necum unei acţiuni mai serioase. Chiar

Societatea Naţiunilor va rămâne probabil nepăsătoare faţă de o atingere a tratatelor,
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care a fost tolerată pentru Germania şi Austria. Miniştrii Angliei şi Poloniei nu mi-au

ascuns că opiniile lor publice ar fi ostile oricărui pas care ar tinde să permanentizeze

discriminarea ce există în defavoarea Ungariei. Cu toate acestea, ei mi-au arătat că nu

vor înceta a atrage atenţia factorilor politici maghiari asupra inoportunităţii unui gest

unilateral.

Astfel fiind situaţia, colegii mei cehoslovac şi iugoslav au supus examenului

guvernelor lor eventualitatea unei iniţiative a Micii Înţelegeri care să înştiinţeze Guvernul

din Budapesta de condiţiile sub care i s-ar recunoaşte egalitatea în drepturi. Lucrul ar fi

posibil, deoarece atât domnul Darány, cât şi domnul Kánya au amintit adesea în

discursurile lor această problemă. Domnul Kánya m-a rugat chiar acum câteva luni să

sondez guvernul meu în această privinţă (raportul meu cifrat nr. 226 din 24 ianuarie).

Înainte de a se lua o decizie în această privinţă, rămâne de văzut dacă Ungaria

ar accepta vreo formulă, oricât de conciliantă, care să conţină o „contraprestaţie” sau un

angajament din partea ei. Domnul Kánya a declarat în mai multe rânduri că „nu va plăti

niciun ban” pentru un drept natural al oricărei ţări independente. Ministrul britanic, 

Sir Geoffrey Knox, are chiar impresia, după o convorbire cu ministrul Afacerilor Străine

ungar, că el nu ţine deloc să primească egalitatea de drepturi ca un dar al Micii Înţelegeri,

ci că preferă s-o proclame singur, spre a-şi spori prestigiul politic faţă de opinia publică

maghiară. Un răspuns negativ al său ar arunca asupra Ungariei răspunderea consecinţelor,

dar i-ar servi domnului Kánya din punct de vedere intern.

Am socotit util să supun cele de mai sus Excelenţei Voastre, în ajunul

convorbirilor de la Geneva asupra acestei chestiuni, cu miniştrii Afacerilor Străine ai

statelor Micii Înţelegeri.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii. 

Raoul Bossy

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 15.5.1937.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 372, din 11 mai 1937, ora 13.53

Înreg. la nr. 27 136, din 11 mai 1037

Budapesta

Întrebând pe colegul meu polon dacă este adevărată afirmaţiunea domnului

Kánya că ar avea sprijinul Poloniei pentru denunţarea clauzelor militare, Domnia Sa

mi-a răspuns:

1) Guvernul polon găseşte că Ungaria nu poate fi supusă unui alt tratament ca

Germania şi Austria şi crede că ar fi oportună găsirea unei formule pentru rezolvarea

chestiunii.



2) Totuşi, el se foloseşte de toate prilejurile spre a arăta Guvernului ungar că

momentul nu este prielnic pentru o denunţare unilaterală.

3) Dacă guvernul ungar ar denunţa unilateral clauzele militare, Guvernul

polon nu s-ar asocia unui protest. 

Bossy

[Note marginale:]

MSR, Pr. Cons.; Varşovia; inf. pers. 11.V.1937; G. V.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 262, din 11 mai 1937, ora 21.10

Înreg. la nr. 27 175, din 12 mai 1937

Atena

Cercurile oficiale greceşti sunt îngrijorate de noua înăsprire neaşteptată a relaţiilor

anglo-italiene. Subsecretarul de Stat Mavrudis mi-a vorbit azi îndelung de această

chestiune. Abţinându-se a căuta răspunderi, el crede că va fi nevoie de noi eforturi spre a

îndrepta lucrurile şi se întreabă de ce Anglia nu se decide a aranja chestiunea Etiopiei.

Mi-a definit astfel poziţia Greciei: păstrarea echilibrului faţă de diferendele

anglo-italiene ca şi faţă de opoziţia ideologică franco-italiană. În caz de conflict însă,

Grecia va opta pentru Anglia.

Filotti

[Note marginale:]

M.S. Regele; Dl. Preş. al Cons.; Romanoleg Londra, pentru informarea personală;

Dr. Politică; 12.5.1937; incomplet.

Văzut 13.V.1937; semnătură indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 635, din 11 mai 1937, ora 21.20

Înreg. la nr. 27 172, din 12 mai 1937

Roma

Conversaţia cu Contele Ciano îmi confirmă informaţiile trimise prin telegrama

mea nr. 588 şi 619 relative la vizita lui Schussnigg la Veneţia şi von Neurath la Roma.

1) În ceea ce priveşte convorbirile cu Schussnigg, concluzia Contelui Ciano

este că ele consacră complet menţinerea regimului de compromis stabilit la 11 iulie
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trecut între protocoalele romane şi acordul austro-ungar. Axa Roma–Berlin nu este

compatibilă decât cu o politică de conciliere între Viena şi Berlin. Este complet

incompatibilă cu o politică anti-germană, Austria fiind în mod esenţial un stat german.

Ministrul precizează, parafrazând, articolele lui Gayda relative la participarea

naţional-socialistă la Guvernul Austriei trebuie primite cu rezervă. Acesta este un act

de politică internă austriacă în care Mussolini ţine să nu se amestece.

2) În ceea ce priveşte vizita lui von Neurath, ministrul Afacerilor Străine al

Italiei a insistat asupra solidităţii şi trăiniciei înţelegerii italo-germane. Prin aceasta s-a

constituit un nou sistem politic care va putea organiza Europa Centrală şi Dunăreană.

Din punctul de vedere al rezultatelor concrete ale vizitei, Ciano se arată destul de

rezervat. Afirmă că negocierile Pactului occidental ar putea reîncepe chiar înainte de

lichidarea războiului spaniol. Regretă că polemica de presă engleză asupra rolului

italienilor în Spania a dus la noua tensiune italo-engleză care a provocat rechemarea

ziariştilor italieni de la Londra şi interzicerea ziarelor engleze în Italia. Grandi va

participa totuşi la ceremonia încoronării. Ciano va face mari sforţări pentru o destindere

cu Anglia şi apreciază bunăvoinţa ambasadorului Angliei, care lucrează în acelaşi sens,

dar îşi explică sensibilitatea lui Mussolini când pune în discuţie prestigiul militar al

Italiei. Încordarea cu Anglia face ca pentru moment Italia şi Germania să nu considere

încă de actualitate tratativele de colaborare economică generală. Pentru moment, cele

două ţări îşi organizează o cooperare economică cât mai strânsă. De asemenea, este în

curs de negociere un pact cultural. Contele Ciano s-a abţinut de a răspunde pozitiv la

întrebarea dacă viitoarea vizită a lui von Blomberg este în legătură cu încheierea unui

acord militar, dar deşi credinţa generală este că cele două ţări consideră suficientă clauza

lor consultativă, impresia netă lăsată de conversaţia mea cu Ciano e că intenţia Palazzo

Chigi este de a strânge cât mai mult colaborarea italo-germană în toate domeniile.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Italia (noiembrie 1936 – mai 1937), vol. 9, f. 334 – 336
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, CĂTRE

MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

COPIE după raportul Legaţiei noastre din Atena

R. nr. 1 395, din 12 mai 1937

Înreg. la nr. 27 984, din 1937

Domnule Ministru, 

După cum am informat pe Excelenţa Voastră prin Legaţia mea nr. 1 362 din

11 mai a.c., noua înăsprire a relaţiilor anglo-italiene, manifestată prin polemicile de

presă şi prin rechemarea din Londra a corespondenţilor ziarelor italiene, a produs o

vie impresie aici. Cercurile politice greceşti văd, dacă nu anihilate, în orice caz

paralizate pentru o nouă perioadă efectele gentleman’s agreement-ului, de care se
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legau speranţele greceşti într-o destindere reală şi durabilă în bazinul Mediteranei

Orientale. Presa greacă înregistrează faptele evitând să se pronunţe asupra motivelor

mai adânci. Ea relevă însă răul pe care îl pot face campaniile de presă în relaţiile

internaţionale şi exprimă speranţa că cele două mari puteri vor căuta să aplaneze noile

incidente.

Subsecretarul de stat Mavrudis, expunându-mi ieri în termenii ce am

comunicat telegrafic Excelenţei Voastre poziţia Greciei faţă de chestiunea relaţiilor

anglo-italiene, poziţie ce se rezumă în formula: neamestec şi păstrarea echilibrului

atâta timp cât nu se produc complicaţii grave; dar colaborare cu Anglia în caz de

conflict – mi-a vorbit mai pe larg de această problemă.

După părerea subsecretarului de stat, abţinerea Italiei de la serbările

încoronării suveranilor englezi şi noua înveninare a relaţiilor s-ar fi putut evita dacă

Anglia ar fi lăsat să se întrevadă că ar fi dispusă a recunoaşte într-un viitor apropiat

cucerirea Etiopiei. În acest caz, Italia ar fi consimţit – crede Domnia Sa – nu numai

la o participare redusă la serbările de la Londra, care nu ar fi împins mai departe

apropierea ei de Germania. 

Domnul Mavrudis mi-a reprodus conversaţia ce avusese în acea zi cu

ministrul Italiei asupra chestiunii relaţiilor dintre Roma de o parte, Londra şi Paris de

alta: în ce priveşte Anglia, ministrul Italiei ar fi arătat subsecretarului de stat că

enervarea Guvernului italian nu este cauzată numai de campaniile presei engleze

cărora, cu tot regimul de absolută libertate a ziarelor, Guvernul britanic le-ar fi putut

pune frână, dar atacurile din partea unor personalităţi engleze aproape oficiale cum

este Arhiepiscopul de Canterbury, care acuză Italia de „acte de barbarie”. În ceea ce

priveşte Franţa, ministrul Italiei a explicat răceala raporturilor dintre Roma şi Paris

prin diferenţa de ideologie a celor două guverne. Domnul Mavrudis i-a replicat că

Guvernul francez nu poate fi considerat drept comunist şi că ataşamentul lui pentru

ideile democratice nu poate împiedica ţările cu regim autoritar, cum este şi cazul

Greciei, de a întreţine relaţii amicale. Grecia, a spus domnul Mavrudis, cu toate că a

fost obligată să instaureze la ea un regim autoritar, păstrează toată înţelegerea pentru

spiritul de libertate al Franţei şi nu o poate refuza menţinerii şi dezvoltării vechilor

legături culturale cu ea. Situaţia ar fi schimbată dacă în Franţa s-ar instaura un regim

comunist. Ministrul Italiei a evitat a răspunde observaţiilor subsecretarului de stat

grec, mărginindu-se să degajeze Italia de orice răspundere în răceala intervenită în

relaţiile cu cele două mari puteri apusene, ceea ce, evident, corespundea limitelor

instrucţiilor sale.

Domnul Mavrudis a încheiat explicaţiile ce mi-a dat exprimând convingerea

că încordarea relaţiilor anglo-italiene va fi înlăturată, dar că pentru aceasta va fi nevoie

de câteva săptămâni – cu condiţia să nu intervină noi incidente.

(ss) Eugen Filotti

AMAE, Fond 71 Grecia (1936 – 1944), vol. 80, f. 26 – 28
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MINISTRUL ROMÂNIEI PE LÂNGĂ SFÂNTUL SCAUN, IOAN VASSILIU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 252, din 12 mai 1937

Înreg. la nr. 28 152, din 17 mai 1937

Roma

Audienţă acordată de papă prelaţilor români uniţi şi pelerinilor români

Domnule Ministru,

Ca urmare la raportul meu nr. 251 din 12 curent, am onoarea a aduce la

cunoştinţa excelenţei voastre că sâmbătă, 8 mai, Înalt prea Sfinţia Sa Mitropolitul

Alexandru Nicolescu, împreună cu Prea Sfinţii Episcopi Frenţiu, Hossu, Rusu şi

Bălan au fost primiţi în audienţă particulară de Suveranul Pontif, la castelul Gandolfo.

După cum mi-au relatat Prea Sfinţiile Lor, Sfântul Părinte a primit cu mare

bunăvoinţă pe Înalţii Prelaţi, exprimându-le bucuria sa de a-i vedea la Roma,

adresându-le măgulitoare şi părinteşti cuvinte, urându-le bun sosit şi dându-le

Apostolica Sa Binecuvântare.

Tot în dimineaţa acelei zile, Suveranul pontif a primit, în prezenţa episcopilor

noştri, în audienţă comună, pe pelerinii români, odată cu un grup de pelerini olandezi,

francezi şi unguri, aceştia din urmă atât din Ungaria, cât şi din Transilvania.

După câteva cuvinte generale de bun sosit, Papa, vorbind grupului român,

căruia a continuat a adresa cuvintele sale, a adăugat că „deşi frontierele României

sunt îndepărtate, el consideră poporul român foarte aproape de inima lui părintească

şi că, deşi stă scris în Sfânta Scriptură că cei dintâi vor fi cei din urmă, românii, în

inima sa tot cei dintâi vor rămâne”. Papa a dat apoi, întregii asistenţe, binecuvântarea

apostolească.

După amiază, la orele 17.00, pelerinii români s-au întrunit la o recepţie oferită

în onoarea lor la legaţia mea. În cursul acelei recepţii, corul catedralei din Cluj a

intonat imnul regal şi a executat câteva cântece religioase şi populare româneşti.

Binevoiţi a primi, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele

consideraţii.

Vassiliu

AMAE, Fond 71 Vatican, vol. 20 (Relaţiile cu România, 1932 –1939), f. 179 – 180
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 432/0, din 13 mai 1937

Înreg. la nr. 28 776, din 19 mai 1937

Belgrad

A II-a sesiune a Micii Înţelegeri parlamentare

Domnule Ministru,

A II-a sesiune a Micii Înţelegeri parlamentare – constituită la Bucureşti la 

1 decembrie 1936 – a fost ţinută anul acesta la Belgrad de la 6 la 8 mai.

Lucrările propriu-zise ale sesiunii s-au redus la o şedinţă solemnă a Camerei

şi Senatului iugoslav, la care au participat şi delegaţiile parlamentarilor români şi

cehoslovaci. Au luat cuvântul prezidenţii celor 3 parlamente. Discursurile pronunţate

cu acest prilej au evidenţiat trăinicia Micii Înţelegeri şi comunitatea de interese care

face ca acest organism să fie o închegare naturală şi durabilă.

Au fost remarcate îndeosebi discursurile domnului Săveanu şi ale domnului

Malypetr. Prezidentul Camerei române – primit cu un entuziasm unanim – a ţinut un

discurs mult aplaudat. „Mica Înţelegere este vie – a spus Domnia Sa – şi ea va trăi nu

ca o simplă înţelegere politică ieşită dintr-o colaborare trecătoare, ci şi ca un organism

unitar având un trecut comun… şi un viitor care are ca stea polară paza păcii.”

Preşedintele Camerei cehoslovace a insistat în alocuţiunea sa asupra voinţei celor trei

ţări de a-şi apăra integritatea teritorială şi independenţa politică, declarând totodată că

Societatea Naţiunilor continuă a inspira linia politicii lor externe.

Închizând lucrările sesiunii, domnul Stojadinović a pronunţat un discurs în

care, amintind de luptele duse de cele trei state în comun pentru eliberarea şi unirea

lor, a afirmat că legăturile care le unesc îşi au baza în voinţa fermă de a apăra ceea ce

s-a dobândit prin unirea forţelor. „Raporturile de prietenie şi de alianţă ce există între

noi au găsit o expresie formală în tratatele ce am încheiat şi pe care voim să le

menţinem şi să le aplicăm scrupulos în viitor, aşa după cum am făcut-o în trecut.”

Opoziţia a participat la manifestaţia de simpatie făcută delegaţiilor română şi

cehoslovacă, dar s-a abţinut ostentativ de a aclama discursul domnului Stojadinović.

Reuniunea viitoare va avea loc la Praga.

Victor Cădere

[Note marginale:] 

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Secretar de Stat; Dir. Politică; 19 mai 1937; semnătură

indescifrabilă; 22.V.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 20 (Mica Înţelegere Parlamentară, 1925 –
1938), f. 322 – 323
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 065, din 13 mai 1937, ora 17.30

Înreg. la nr. 27 632, din 14 mai 1937

Praga

Domnul Beneš a acceptat aseară invitaţia la dineu la Legaţia Marii Britanii.

Excelenţa Sa m-a condus într-un colţ retras al salonului, unde m-a poftit să iau loc,

arătând astfel ostentativ că vrea să se întreţină cu mine. Am profitat de această ocazie spre

a-i spune că după informaţiile noastre Schuschnigg ar fi dat sfat lui Darányi să caute o

apropiere cu Cehoslovacia şi i-ar fi spus că Mussolini n-ar fi ostil unei astfel de apropieri.

Am spus de asemenea că se zvoneşte că Marea Britanie ar da sfaturi la Budapesta în

acelaşi sens. Domnul Beneš mi-a răspuns că informaţiile sale concordă mai mult sau

mai puţin cu ale noastre. El a adăugat că Cehoslovacia nu va face niciodată primul pas

în vederea unei asemenea apropieri. Domnul Beneš a continuat: „unele puteri vor să ne

izoleze, de aceea eu stau şi aştept. Noi dorim o apropiere cu Viena şi Budapesta, însă

aşteptăm ca iniţiativa să pornească din partea Austriei sau Ungariei. Când o asemenea

iniţiativă se va produce, noi nu o să întreprindem nimic înainte de a ne consulta prealabil

cu România şi Iugoslavia”. Preşedintele Beneš a ţinut apoi să spună că România nu

trebuie să se lase să fie „dupe” de către Italia; aceste două ţări sunt complet ruinate din

punct de vedere economic şi financiar. Italia urmăreşte distrugerea Micii Înţelegeri. Ea

vrea în acelaşi timp să ne separe de Puterile Occidentale. Krofta a trebuit să îţi spună, a

continuat domnul Beneš, că, după informaţiile noastre, Italia se găseşte într-o situaţie

foarte rea. Ea se află azi absolut în dependenţa Germaniei şi e silită să facă acesteia

concesii. Italia joacă azi faţă de Germania rolul de „d’un second qui n’est pas même
brillant”. Germania profită de această situaţie a Italiei pentru a se servi de dânsa în

îndeplinirea scopurilor sale. Situaţia economică şi financiară a Germaniei e atât de gravă,

încât ea nu mai poate continua pe această cale. Suntem informaţi, a adăugat preşedintele

Republicii, că Germania caută cu orice preţ apropierea de Puterile Occidentale. Noi nu

ne putem despărţi de Anglia şi Franţa. Chiar dacă Germania şi Italia ar reuşi să ne

despartă, la urma urmei va trebui totuşi să recurgem la sprijinul Angliei şi Franţei. 

Niciodată nu am văzut pe domnul Beneš vorbind într-un ton atât de ferm.

Cuvintele sale sunau „wie eine Wahrnung”. Am cules impresiile că el se teme

într-adevăr că noi am putea ajunge la o înţelegere separată cu Italia şi că a întrebuinţat

în mod intenţionat acest ton, ştiind că voi relata convorbirea noastră la Bucureşti. 

Beneš mi-a spus de asemenea că găseşte că este foarte bine ca chestiunea

înarmării Ungariei să fie discutată de Excelenţa Voastră cu Krofta la Geneva.

Aurelian

[Note marginale:] 

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 14.V.37; G. V.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937), vol. 12, f. 258 – 260
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3 718, din 13 mai 1937, ora 13.40

Înreg. la nr. 27 616, din 13 mai 1937

Berlin

În vederea conversaţiilor Excelenţei Voastre cu Tevfik Rüştü Aras, am

onoarea a semnala o oarecare răceală pe care o constat de câteva săptămâni în relaţiile

germano-turceşti. Ea pare a se explica prin următoarele cauze:

1) Ameliorarea relaţiilor franco-turceşti în urma găsirii unui nou modus

vivendi în chestiunea Alexandretei. 

2) Impresia câştigată la Ankara că frontul franco-britanic devine tot mai mult

o realitate. 

3) Constatarea făcută de Guvernul turc că a fost mistificat de Guvernul Reich-ului

în materie economică, având în acest moment un disponibil de aproape 100 milioane

mărci germane ce întâmpină dificultăţi pentru a fi utilizate.

4) Apropierea italo-germană, Italia rămânând, cu toate aparenţele de

destindere, suspectă Guvernului turc.

Aceste impresii le-am constatat atât pe lângă colegul meu turc, cât şi pe lângă

factorii germani şi am dobândit credinţa că sunt conforme cu realitatea.

Comnen

AMAE, Fond 71 Turcia (ianuarie – iunie 1937), vol. 4, f. 189
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RAPORTUL MINISTRULUI ROMÂN LA ANKARA, 

ALEXANDRU TÉLÉMAQUE, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR

STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 776-4, din 14 mai 1937

Înreg. la nr. 28 176, din 7 mai 1937

Ankara

Turcia faţă de noua tensiune a raporturilor anglo-italiene

Domnule Ministru,

Deşi oficialitatea turcă nu se arată prea impresionată de noua tensiune

intervenită în raporturile anglo-italiene, căci ea ştie că mai curând sau mai târziu acele

raporturi se vor normaliza, dat fiind că nici Anglia, nici Italia nu vor să împingă

lucrurile până la extrem, totuşi în cercurile autorizate se simte oarecare nelinişte.

Această nelinişte provine, în primul rând, din faptul că tensiunea actuală anglo-italiană
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stânjeneşte concluziile schimburilor de vederi şi convorbirilor iugoslavo-turceşti din

luna trecută de la Belgrad. Atunci s-a luat în considerare încheierea unui acord

mediteraneean între Turcia, Iugoslavia şi Grecia deoparte şi Italia de altă parte. Se pare

că această idee a surâs acum în urmă Italiei (după cum am aflat din unele convorbiri

avute cu persoane bine informate din cercurile diplomatice străine) şi că, în acest

scop chiar, a fost chemat de urgenţă la Roma ambasadorul domnul Galli spre a primi

directive şi instrucţiuni. Dar dacă acest acord surâde ambelor părţi interesate, Turcia,

precum şi Iugoslavia şi Grecia nu doresc să-l încheie până ce n-au siguranţa că

raporturile dintre Anglia şi Italia nu numai s-au normalizat, dar încă au devenit

amicale. Deci, pentru aceste trei mici ţări mediterane (Turcia, Iugoslavia şi Grecia),

chestiunea raporturilor amicale dintre Anglia şi Italia este o condiţie primordială

pentru încheierea acordului în chestiune. Dacă în convorbirile de la Belgrad s-a luat

în considerare un asemenea acord, faptul se explică prin convingerea ce aveau factorii

răspunzători ai politicii externe iugoslave şi turceşti că gentlemen agreement-ul va

duce la o aşa destindere între Anglia şi Italia încât raporturile vor deveni amicale între

aceste două mari puteri mediteraneene. 

Pentru moment, prudenţa cere ca Turcia să fie calmă şi vigilentă, urmărind de

aproape evoluţia raporturilor anglo-italiene. Desigur că primul ministru Ismet Inönü,

în convorbirile ce va avea cu primul ministru, cu ministrul Afacerilor Străine şi cu

ceilalţi oameni politici ai Marii Britanii, va atinge şi această chestiune atât de arzătoare

pentru existenţa liniştită a micilor ţări mediteraneene. Din nefericire însă pentru

Turcia, oricât de însemnată importanţă joacă prin deţinerea actuală a Strâmtorilor, ea

nu poate avea rolul de mediatoare şi împăciuitoare între Anglia şi Italia. Ea va trebui,

prin urmare, să observe lucrurile şi să profite de luminişul ce s-ar produce în

raporturile amicale dintre aceste două mari puteri mediteraneene.

Atâta vreme cât aceste raporturi au posibilitatea să se îmbunătăţească (lucru

ce este de sperat şi de dorit), Turcia n-are de ce să se îngrijoreze sau să se teamă. Cel

mult să fie neliniştită că nu poate duce la bun sfârşit, cu un moment mai devreme,

planurile sale în politica ei mediteraneeană orientală. 

Altfel ar fi cazul când lucrurile s-ar învenina întru atât încât Turcia să fie

obligată să aleagă între Anglia şi Italia. Atunci nu încape îndoială, pentru orice minte

limpede că, oricât ţine republica kemalistă la noua ei prietenie cu Italia, ea nu va putea

să stea la îndoială multă vreme şi va trebui să treacă de partea Angliei, în al cărei

câmp va găsi mai multă siguranţă pentru existenţa ei decât în cel advers. Dar acest

ultim caz, care ar putea duce la o conflagraţie generală, nu-l doreşte nimeni. 

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Alexandru Télémaque

[Note marginale:] 

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 17.5.1937;

semnătură indescifrabilă.

Buletin; 18.V.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Turcia (ianuarie – iunie 1937), vol. 4, f. 217 – 219
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

Copie după raportul Legaţiunii noastre din Atena 

R. nr. 1 400, din 14 mai 1937

Înreg. la nr. 2 855, din 1937

Strict Secret

Relaţiile anglo-italiene

Domnule Ministru, 

Într-o conversaţie ce am avut azi cu Sir Sidney Waterlow, ministrul Angliei,

acesta s-a exprimat cu asprime asupra atitudinii recente a Italiei. 

Mi-a arătat că abţinerea ministrului Italiei la serviciul religios solemn oficiat

în ziua încoronării la Biserica engleză de aici se datorează desigur instrucţiunilor

guvernului său. Rechemarea ziariştilor italieni din Anglia este – după Domnia Sa –

un gest de nervozitate, ca atâtea altele. De obicei, izbucnirile de temperament italiene

sunt urmate de o atitudine mai calmă. Nu rămâne Angliei decât să aştepte ca şi de astă

dată lucrurile să se liniştească. 

Recunoscând că, în ansamblul ei, situaţia internaţională continuă a fi serioasă,

colegul meu britanic consideră că în Mediterana Orientală ea este favorabilă. După

părerea sa, nicio schimbare nu a intervenit în atitudinea de până acum a statelor din

această regiune.

„Grecia, mi-a spus el textual, nu are decât să stea liniştită şi o va face.”

„Cu Turcia, raporturile Angliei sunt din ce în ce mai strânse, cum dovedesc

atâtea manifestări de prietenie, contactul strâns şi colaborarea economică.”

„Nu avem nicio îndoială în privinţa intenţiilor Iugoslaviei. Ea nu va putea

respinge mâna întinsă de Italia. Aş spune că Belgradul a dat o mână Italiei, dar în

cealaltă ţine revolverul. Cred că susţinătorii axei Roma–Berlin care vor să facă să se

creadă că Iugoslavia ar fi intrat în jocul lor comit o profundă eroare.”

La întrebarea mea dacă socoteşte că recentele incidente nu sunt de natură să

exercite o influenţă asupra menţinerii gentlemen’s agreement-ului anglo-italian, Sir

Sidney Waterlow mi-a răspuns:

„Ce mai înseamnă gentlemen’s agreement-ul, dacă Italia nu-l respectă. Nu

noi suntem cei care l-au cerut. Am accedat dorinţelor Italiei. El îi revine deci să decidă

dacă înţelege sau nu să-i păstreze valoarea.”

Eugen Filotti

AMAE, Fond 71 Grecia (1937 – 1944), vol. 3, f. 150
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 338, din 14 mai 1937, ora 18.25

Înreg. la nr. 27 816, din 14 mai 1937

Paris

Am avut ieri o lungă conversaţie cu Ambasadorul Franţei în Germania aflat

aici. Semnalez spre informare următoarele spuse ale Domniei Sale:

„Întrevederea Hitler–Mussolini în starea de azi poate fi socotită certă; ea va

avea loc probabil în a doua jumătate a lunii iunie la Berchtesgaden. Pusă la cale de

ministrul Afacerilor Străine italian, a cărui influenţă prin soţia sa asupra Ducelui este

tot mai mare şi este evident că Ciano caută a se impune ca prezumtiv indiscutabil al

lui Mussolini, vizita aceasta, socoteşte interlocutorul meu, nu va aduce schimbări de

fond în relaţiile actuale ale Germaniei şi Italiei, ci va da loc doar la o zgomotoasă

reclamă pentru a impresiona Anglia, Franţa şi ţările din Europa Centrală.” 

Berlinul, spune Domnia Sa, în realitate nu joacă în fond cartea cu Roma în care nu

are decât o încredere foarte relativă, atât în ceea ce priveşte localitatea, cât şi aportul militar;

Berlinul însă manevrează Roma în luarea de atitudini apolitice (s-a încercat rechemarea

corespondenţilor italieni din Londra, mutism privitor la încoronarea Regelui Angliei etc.)

care convin domnului Mussolini, căci îi servesc în mod serios în politica internă; dar Hitler,

ca şi sfetnicii săi de frunte, nu pierd din vedere o apropiere de Londra şi în acest scop ei

flutură cartea unei eventuale apropieri de Moscova, care, chiar rezumată pentru început la

latura economică, tot ar însemna un câştig imens pentru Reich. Interlocutorul meu spune

că la Berlin oficialitatea este convinsă că Italia nu se va retrage din Societatea Naţiunilor

şi în niciun caz nu Hitler va împinge Italia la aşa ceva, căci Germania nu are interes. Domnia

Sa crede că apropierea germano-japoneză va fi desăvârşită curând. 

Privitor la Cehoslovacia, aşa cum Domnia Sa a spus şi colegului meu Osuski,

Berlinul a decis a persista în politica de duş scoţian pentru a întreţine la Praga o stare de

nervozitate datorită căreia Cehoslovacia, neavând încotro, ar sfârşi prin a intra în orbita

germană sau ar cădea de-a binelea în braţele Moscovei. Deci Germania, în cruciada ei

contra bolşevismului, ar găsi o justificare manifestărilor în animozitatea faptică ce ar

pune-o ulterior la cale; privitor la Polonia, Domnia Sa socoteşte că Varşovia duce un joc

dublu, care va fi fatal Poloniei. Berlinul, zice interlocutorul, socoteşte referitor la Soviete

că ele au o puternică armată defensivă, iar nu ofensivă. Acest din urmă postulat

explicându-se prin situaţia internă din URSS, pe care Stalin nu ar mai putea-o domina

dacă ar declanşa sau ar fi atras într-un conflict european. Stăruinţa lui Stalin de a purifica

cadrele conducătoare din punctul de vedere rasial, cât şi de a elimina sub orice formă

ideologică de la obârşie, este urmărită cu mare atenţie şi simpatie la Berlin. Însă, crede-se,

el nu va renunţa a conlucra cu Kominternul, căci nu o poate şi prea ar rămâne la voia

şefilor armatei, care oricând ar putea să-şi spună cuvântul şi a căror supunere de azi ar

fi mai mult aparentă (reamintesc recenta dizgraţie a mareşalului Tuhacevski).

Cesianu

[Note marginale:] 

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 15.V. 1937; G. V.
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CONVORBIREA DOMNULUI JEAN PAUL BONCOUR 

CU DOMNUL MIHAIL SEMIONOVICI OSTROVSKI LA 15 MAI 1937

În chestiunea Basarabiei şi în lipsa unor dispoziţii rezultând dintr-un pact de

asistenţă mutuală, care ar cuprinde retragerea forţelor militare de o parte şi de alta a

Nistrului după încetarea unei eventuale acţiuni comune, ministrul sovietic a vorbit

de o formulă garantând inviolabilitatea Nistrului, al cărui regim este fixat de pe acum

între cele două ţări, de comun acord.

Pe de altă parte, s-a declarat credincios concepţiei care ar consista în căutarea

unei formule pentru punerea în funcţiune a dispoziţiilor Pactului (Societăţii Naţiunilor):

pe de o parte în angajamentele articolului 10 al Pactului, pentru a oferi liniştirea pe care

ar dori să o obţină România pentru frontiera orientală, pe de alta în articolul 16, unde

s-ar putea găsi elementele permiţând, în caz de ostilităţi, o reglementare a acţiunii

îmbinate a celor două ţări care să le satisfacă în aceeaşi măsură.

Pentru a ajunge la aceasta, ministrul sovietic ar părea dispus să negocieze cu

toată discreţia chestiunea delicată a trecerii trupelor.

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 84 (Relaţii cu România), f. 219 
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NOTĂ ASUPRA CONVORBIRILOR AVUTE ÎN ZILELE DE 13 ŞI 15 MAI

1937 DE DOMNUL MINISTRU VICTOR ANTONESCU CU DOMNUL UGO

SOLA, MINISTRUL ITALIEI, LA MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

Le Ministre d’Italie a demandé à me voir le 13 mai. Il ne m’a cependant fait
aucune communication de la moindre importance au cours de notre conversation. Il
s’est borné à me montrer un article favorable publié par une revue italienne et m’a
dit qu’il avait entendu que j’aurais l’intention de donner un interview à un journaliste
italien. Je lui ai répondu que je n’avais jamais pensé, que j’ignorais même qu’un
journaliste italien important se trouve en ce moment à Bucarest.

En général Monsieur Ugo Sola semblait s’attendre à ce que j’aborde moi-
même le sujet qui l’interessait et m’a demandé si je n’avais pas des nouvelles de
Rome. Je lui ai répondu négativement.

Monsieur Sola este revenu me voir le 15 mai et il s’est decidé à parler. Il m’a
dit qu’il était chargé par Mr. Ciano de me communiquer ce qui suit:

Le Ministre de Roumanie à Rome a fait une démarche auprès du Ministre des
Affaires Etrangères d’Italie pour lui demander des précisions au sujet de la
conversation que le Comte Ciano avait eue lors de sa visite à Tirana avec le ministre
de Roumanie en Albanie – conversation au cours de laquelle Mr. Ciano aurait
manifesté le désir de venir prochainement à Bucarest et d’y conclure un pacte
similaire au pacte italo-yougoslave.

Mr. Ciano a expliqué à Mr. Lugoşanu qu’il serait, en effet, désireux de
conclure avec la Roumanie un pacte politique dans le genre de celui de Belgrade. Ce
pacte pourrait même avoir un caractère de rapprochement encore plus prononcé,
étant donné qu’il lierait deux pays latins. En effet, l’Italie entretient de relations
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spécialement amicales avec deux pays latins situés a l’ouest: l’Espagne et le Portugal
et elle désirerait en entretenir également avec le pays latin situé à l’est, la Roumanie.

Étant donné les relations d’alliance qui existent entre l’Italie et la Hongrie,
le Comte Ciano désirerait, en vue du dévelopment ultérieur des relations avec la
Hongrie, que la Roumanie arrive à une entente avec ce pays.

Mr. Lugoşanu a expliqué au Comte Ciano que l’opinion publique roumaine
n’était pas suffisament préparée actuellement en vue d’une entente avec la Hongrie
et qu’il croyait qu’il serait préférable de signer d’abord un traité italo-roumain, dont
la conclusion précéderait l’œuvre d’amélioration des relations roumaino-hongroises.

Mr. Ciano a répété que l’amélioration des relations italo-roumaines l’intéressait
particulièrement et, quant à son voyage à Bucarest, il a dit qu’il serait disposé à
l’entreprendre le cas échéant, s’il s’agissait de signer le traité qu’il envisageait.

Le Ministre de Roumanie à Rome a emis – en tant qu’idée purement
personnelle – l’opinion qu’un pareil traité supposerait que des relations entre la
Roumanie et la Hongrie devraient être définitivement établies sur des bases normales
et que, par conséquent, il sérait nécésaire que le traité prévoie la garantie des
frontières roumaines. Étant donné l’établissement de l’axe Rome–Berlin, cette
garantie devrait être accordée également par l’Allemagne.

Mr. Lugoşanu a ajouté que ceci équivaudrait à un changement de la politique
étrangère de la Roumanie et qu’il ne savait pas si c’était dans les intentions du
Gouvernement roumain.

À la suite de cette conversation Mr. Ciano a chargé Mr. Sola de s’informer si
le langage tenu par le Ministre de Roumanie à Rome correspondait aux intentions du
Gouvernement roumain.

Après m’avoir communiqué ce qui précède, Mr. Sola m’a demandé si je
considérais l’idée emise par Mr. Lugoşianu comme personelle et si je la considérais
également comme „académique”.

J’ai répondu que nous entendions maintenir intactes nos alliances actuelles et
que ce n’est que dans le cadre de ces alliances que nous envisagions un accord eventuel
avec l’Italie, qui pourrait être suivi ultérieurement d’une détente avec la Hongrie. J’ai
bien spécifié, qu’à notre idée, l’accord italo-roumain ne pouvait être pris en
considération que sur la voie directe Rome–Bucarest et non avec un détour par Budapest.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 020, din 15 mai 1937, ora 11.13

Înreg. la nr. 28 025, din 15 mai 1937

Londra

În cursul dejunului oferit azi de domnul Delbos la Ambasada Franţei, Litvinoff

mi-a spus că e informat de la Bucureşti că Ungaria se pregăteşte a denunţa unilateral
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clauzele militare ale Tratatului de la Trianon. Dânsul a adăugat că a primit din Moscova

o telegramă că ministrul Ungariei în URSS a expus Comisariatului Afacerilor Străine

necesitatea pentru Ungaria de a avea egalitate militară.

Domnul Hodža mi-a spus că e informat în mod cert că Italia a făcut sugestii

în acest sens la Budapesta, probabil pentru a recâştiga terenul pierdut prin avansurile

către Iugoslavia şi România. Hodža m-a însărcinat să informez Guvernul român că e

satisfăcut de conversaţiile sale asupra chestiunilor dunărene pentru care a găsit mult

interes aici. Detaliile le va comunica prin Legaţiunea României din Praga.

Adaug că Litvinoff mi-a afirmat că ministrul României la Roma negociază

încheierea unui pact cuprinzând neasistenţa agresorului, consultarea în chestiuni politice

şi o destindere cu Ungaria. I-am răspuns că, dacă Italia încurajează într-adevăr Ungaria

la reînarmare, destinderea româno-ungară şi implicit încheierea pactului italo-român

devine iluzorie. Nu înţeleg de altfel ce rost ar avea o clauză de neasistenţă a agresorului,

care este inutilă întrucât Pactul Societăţii Naţiunilor prevede într-o măsură oarecare

chiar asistenţa contra agresorului. O astfel de clauză ar documenta că considerăm Pactul

Societăţii Naţiunilor ca inexistent. Am încheiat, deci, că nu pot crede în autenticitatea

informaţiilor lui Litvinoff cu privire la pretinsele negocieri de la Roma.

Grigorcea

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Domnului Pr. al Consiliului; Dir. Politică; 15.5.1937; semnătură

indescifrabilă.

7.X.1937 văzut, semnătură indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 079, din 15 mai 1937, ora 15.05

Înreg. la nr. 28 036, din 15 mai 1937

Praga

Strict confidenţial

Răspuns la nr. 26 686, domnul Krofta consideră afacerea clasată, mai cu seamă

că ziarele nici nu au relevat că România şi Iugoslavia au fost reprezentate la serbări prin

miniştrii lor şi Cehoslovacia numai prin ataşatul militar. De altfel, adaugă Krofta, dacă

Cehoslovacia şi România ar participa la o serbare sovietică, iar Iugoslavia care nu

recunoaşte încă Sovietele s-ar abţine, nu s-ar putea nici atunci spune că s-ar fi produs

o dezagregare a Micii Înţelegeri. Krofta a repetat cu insistenţă că Guvernul cehoslovac

are o încredere absolută în Excelenţa Voastră, a cărui loialitate este cunoscută.

Krofta mi-a comunicat în mod strict confidenţial că, după informaţiile primite,

o mare parte din ştirile relativ la intenţia României de a încheia un pact cu Italia şi a
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se depărta de Mica Înţelegere au ca izvor declaraţiile făcute jurnaliştilor francezi de

domnul Titulescu cu prilejul trecerii sale prin Paris.

Noi atribuim aceasta, a adăugat Domnia Sa, temperamentului domnului

Titulescu, care nu se poate stăpâni şi care a declarat la Paris că după plecarea sa Mica

Înţelegere nu mai există, condamnând în acelaşi timp politica urmată acum de Guvernul

român. După cum ştiţi, a continuat Krofta, Titulescu va veni la Bratislava. Noi nu putem

să-l împiedicăm a vorbi, însă am spus deja că din partea noastră trebuie a observa cea mai

mare rezervă. Ştirile de mai sus au fost lansate în parte şi de presa italiană, care a anunţat

şi după încheierea Pactului italo-iugoslav că Iugoslavia s-a despărţit de Mica Înţelegere

şi că aceasta nu mai există. Krofta a continuat, noi nu avem nimic contra unei apropieri

între Italia şi România, deşi credem că o astfel de înţelegere ar fi foarte superficială şi de

scurtă durată. Însă tot ceea ce cerem este să fim consultaţi prealabil. Şi aici avem deplină

încredere în cuvântul domnului Victor Antonescu cu care colaborarea s-a efectuat

într-un mod atât de satisfăcător până acum. În ceea ce priveşte raporturile noastre cu

Italia, Ciano este hotărât anti-cehoslovac şi aceasta din urmă este cauza bunelor raporturi

care există acum între noi şi Anglia. Krofta mi-a spus, de asemenea, că Franţa e

îngrijorată din cauza ştirilor relativ la intenţia României de a se apropia de Italia. Am

constatat eu însumi aceasta în cursul unei convorbiri avute cu ministrul Franţei, care îmi

spunea că este regretabil că vizita domnului Hodža la Bucureşti va avea loc numai în a

doua jumătate a lui iunie, deoarece după încheierea Pactului italo-iugoslav ar fi fost mai

bine ca această vizită să aibă loc cât mai curând. 

Aurelian

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 15.V.1937; G. V.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA STOCKHOLM, 

BARBU CONSTANTINESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR

STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 590, din 16 mai 1937

Înreg. la nr. 9 750, din 24 mai 1937

Stockholm

Ministrul Afacerilor Străine, domnul Rickard Sandler, a rostit la radio un interesant

discurs definind ideile sale fundamentale şi politica externă a Suediei

Domnule Ministru, 

Am onoarea a trimite Excelenţei Voastre, aici alăturat în traducere română, un

interesant discurs politic pe care ministrul Afacerilor Străine, domnul Rickard Sandler,
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l-a rostit la radio şi în care oratorul face în mod destul de complet un înconjur al

orizontului ideilor sale fundamentale şi al politicii externe a Suediei.

În general, considerând, în domeniul ideilor, ca o axiomă că un ministru

suedez al Afacerilor Străine are a îndeplini aceeaşi misiune în toate capitalele, domnul

Sandler este, cu alte cuvinte, satisfăcut că nu are nevoia a ţine o contabilitate a

cuvântului în multiple partide contradictorii sau diverse, după cum dictează uneori un

interes de moment. Convins că cooperarea între micile state este o acţiune care

serveşte cauza egalităţii şi a păcii, ministrul Afacerilor Străine dă o serioasă atenţie

legăturilor cu statele mici şi combate snobismul acelei scurte sapientia nationum care

caută amiciţia celor mari: în Suedia, cei mari se numesc Anglia, Germania, America

de Nord, mai puţin Franţa şi foarte puţin sau deloc Italia. Deşi e uşor a vedea clar

după ce s-a întâmplat faptul care spune că agresorul a învins în Abisinia în dispreţul

dreptului, domnul Sandler nutreşte dubiul că nu este sigur că învingătorul şi-a asigurat

prada în mod definitiv. Chestiunea abisiniană având pentru domnul Sandler acest

aspect internaţional, se pune întrebarea: în ce mod Societatea Naţiunilor îşi va preciza

atitudinea pentru a ieşi din impasul în care a intrat? Până ce se va găsi un răspuns la

această întrebare – răspuns pe care ministrul Afacerilor Străine în convorbirile cu

subsemnatul îl întrevede în o nouă examinare a „deplinelor puteri” ale delegaţiei

abisiniene la Geneva – s-ar părea că forţe contrarii suficiente împiedică „viitorul

război”. Deşi războiul spaniol, care înfăţişează două minorităţi în conflict – opinia

majorităţii nefiind perceptibilă în vuietul armelor –, prezintă un pericol permanent

de complicaţii internaţionale, totuşi Pactul de non-intervenţie de la Londra este

destinat a le conjura, salvând pacea.

Prin urmare, adevărul în raporturile internaţionale, cooperarea cu cei mici ca

şi cu cei mari, egalitatea tuturor, respectul dreptului teoretic cel puţin, dacă nu este

întotdeauna posibilă sancţionarea agresiunii, principiile Societăţii Naţiunilor în

limitele în care viaţa nu le neagă, regula majorităţii în deciziile obligatorii, 

non-intervenţie şi neutralitate în afacerile terţilor şi pacea ca un ideal tangibil sunt

câteva din ideile fundamentale şi scumpe ale domnului Rickard Sandler.

În particular, în domeniul faptelor, ministrul Afacerilor Străine face analiza

factorilor de „destindere sensibilă” a vieţii internaţionale. Dacă nu mă înşel, numai

două puncte mai obscure apar în tabloul colorat de eminentul ministru: întâi, enormele

înarmări crescânde menţin o atmosferă încărcată cu spaimă în Europa în special; al

doilea, că o Societate a Naţiunilor americană nu este de nicio actualitate, deoarece

conceptul neutralităţii nu mai are pentru ochiul american contururi atât de netede ca

înainte: cash and carry a devenit principiul neutralităţii americane care cere clienţilor

numai să plătească marfa şi le permite să o transporte pe riscul lor după ce au plătit-o.

Noul principiu diferă în mod substanţial de speranţele nutrite de odinioară, în

decembrie 1936 în ultim loc, cu privire la politica americană. În schimb, numeroase

puncte mai clare înseninează oarecum orizontul politic: Anglia dă avertismente atât

victimei cât şi agresorului, însă aceste avertismente nu sunt prea sigure nici pentru

victimă şi nici pentru agresor, deoarece nu toate punctele nevralgice ale Europei se

găsesc pe Rhin, la Suez sau în Irak, unde cel mai recent discurs al domnului Anthony

Eden la care se referă domnul Sandler indică „obligaţiunile neterminate” ale Angliei

de a interveni cu armele. „Pe fondul sancţiunilor care au dat greş şi al Societăţii
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Naţiunilor care şi-a pierdut mult din forţa ei, se prezintă situaţia actuală” – zice

domnul Sandler, care nu priveşte cu pesimism nici raporturile franco-italiene, deşi

acestea nu şi-au regăsit aspectul favorabil din timpul Pactului Naval; nici raporturile

italo-britanice definite printr-un gentleman’s agreement care tocmai acum îi „apare

din ce în ce mai uşor de realizat” şi nici problema Mediteranei occidentale, care nu

evoluează spre simplificare. Pe linia „Francia–Germania–Polonia–Sovietele”, pactul

franco-sovietic, alianţa franco-poloneză, acordul polono-german şi chiar amiciţia

franco-germană se încadrează în necesitatea generală de colaborare şi de pace. Axa

Roma–Berlin face din domnul Hitler cel mai mare apărător al republicanismului în

Austria, însă axa în chestiune trece sub tăcere pe Cehoslovacia, care voieşte a trăi, şi

pe Ungaria, care nu renunţă la visul revizuirii. În Balcani, pactul bulgaro-iugoslav

„cuprinde un singur articol, suficient pentru a crea o nouă situaţie în această regiune.

Destul de surprinzător, adaugă domnul Sandler, a survenit acordul italo-iugoslav, prin

care s-a ajuns la rezultatul în favoarea căruia lucra Barthou în momentul când a fost

asasinat împreună cu Regele Alexandru”. De altă parte, există simptomele unei

înţelegeri crescânde din partea Germaniei în favoarea colaborării între popoare. „De

pildă, Hitler nu a mai venit cu noi surprize” şi nu s-a produs în presa germană niciun

comentariu „acru-dulce” privind atitudinea Suediei sau vizitele domnului Sandler la

Londra şi la Paris.

Politica externă a Suediei este din ce în ce mai mult legată de gruparea micilor

state cu care Suedia colaborează la Geneva şi este în absolută opoziţie cu ideea de bloc

politic sau ideologic. În consecinţă, ministrul Afacerilor Străine se gândeşte cu drept

cuvânt la „zonele de conciliere”, ca Finlanda, care se apropie de Suedia prin importanta

minoritate suedeză la care face aluzie domnul Sandler, ca şi de marele vecin rus prin

politica de pace urmărită prin vizita domnului Holsti la Moscova; căci, „din punctul

de vedere pur suedez, este de primă importanţă ca raporturile între Finlanda şi Rusia

Sovietică să aibă un caracter tot atât de bun ca cele dintre Moscova şi Stockholm”.

Considerate în gândul domnului Sandler ca zone de conciliere, statele convenţiei de la

Oslo trebuie să arate dacă pot realiza ceva între ele şi, după ministrul Afacerilor Străine,

pentru această grupare de naţiuni fără alianţă există cel puţin trei obiective realizabile:

controlul armamentelor, reforma Pactului şi „politica de la Oslo”. În chestiunea

controlului armamentelor, Suedia a propus o moţiune, cerând ca micile state să

experimenteze între ele un acord care ar putea deschide calea unei convenţii generale;

în chestiunea reformei Pactului, idealul acelor state este de a avea o Societate a

Naţiunilor capabilă de a funcţiona. Deoarece paragrafele privitoare la securitate şi la

risc au pierdut eficacitatea lor şi deoarece „experienţa dată de rezultatul războiului

abisinian exclude aplicarea de sancţiuni unei Mari Puteri”, o reformă a Pactului trebuie

să sporească securitatea şi să micşoreze riscul. Cu alte cuvinte, o securitate fără risc ar

corespunde în mod perfect cu neutralitatea suedeză ca şi cu neutralitatea internordică

şi, în acest caz ideal, alternativa: Societatea Naţiunilor sau neutralitatea nu există, căci

sau Societatea Naţiunilor va putea să-şi îndeplinească misiunea într-un moment critic

sau va ieşi învinsă între coaliţiile rivale; în acest caz, Suedia îşi reia libertatea de

acţiune, adică atitudinea neutrului în conflictele de interese inter allios, opunând „un

refuz hotărât de a lua vreun angajament contrar acestei atitudini”. Aşa fiind, declaraţia

Guvernului suedez către Secretariatul General al Societăţii Naţiunilor, semnată de
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fostul ministru Westman cu privire la refuzul Suediei de a lua vreun angajament

regional în chestiunea sancţiunilor militare, ca şi rezerva exprimată la Geneva de către

cei 7 reprezentanţi ai statelor fost neutre în războiul mondial în favoarea libertăţii de

acţiune a acestor state exprimă „o naturală şi necesară concretizare” a modului de a

vedea al domnului Sandler. „Statele mici, după opinia mea, zice eminentul ministru,

trebuie să nu admită ca să fie vorba de asistenţă militară sau de trecerea trupelor fără

consimţământul formal exprimat al statului interesat”, consimţământ care devine

echivalent cu participarea la sancţiunile militare. Pentru acest motiv, noua orientare

politică a Belgiei care iese din categoria statelor aliate pentru „a intra acum în categoria

statelor libere pentru orice alianţă” produce în Suedia simpatia pe care Regele Gustaf V

a manifestat-o în „amplissimă formă” în discursul de la Bruxelles. Luând acea decizie

tocmai în scopul de a evita conflictul armat pe teritoriul ei, Belgia contribuie, ca şi

Suedia, la principala misiune a Societăţii Naţiunilor, care este aceea de a împiedica

războiul şi de a crea posibilităţi de colaborare cu puterile care nu fac parte din

Societatea Naţiunilor şi „această misiune preliminară stă într-o mână suedeză”,

deoarece domnul profesor Undén este raportorul Genevei la art. 11. Deocamdată, în

contra dorinţei de cooperare a micilor state la opera de pace generală se opun adeseori

rivalităţile între Marile Puteri, dar „viitorul, conchide domnul Sandler, ne va aduce

rezultatul – mic sau mare, un rezultat face mai mult decât o conferinţă”. Până atunci,

cu concursul micilor forţe devotate păcii şi egalităţii între popoare, a prepara din timp

condiţiile de cooperare este a recunoaşte că „o pace bună nu se poate crea după război,

ci înainte”.

Incontestabil că ideile ministrului Afacerilor Străine sunt juste, însă adaug că,

nu mai departe decât la recenta conferinţă de la Helsingfors a miniştrilor Afacerilor

Străine ai Statelor Nordice, două chestiuni formau în special obiectul conferinţei:

„politica de la Oslo” şi adeziunea statelor nordice la principiile convenţiei navale de

la Londra. Or, până acum „politica de la Oslo” a subliniat mai curând deosebirile

intereselor particulare ale statelor care îi aparţin teoretic, în timp ce adeziunea acestor

state la principiile convenţiei de la Londra rămâne mai departe în funcţiune de

acordurile anglo-german şi anglo-rus asupra acelor principii. În convorbirea ce am

avut după discursul în chestiune, domnul Rickard Sandler îmi spunea că rezultatele

acelei conferinţe au fost „concrete, însă moderate” şi, probabil din această cauză,

contrar bunului obicei nordic de a acorda presei un interviu după fiecare manifestare

nordică, a preferat de astă dată să păstreze tăcerea. Şi când rezultatele sunt modeste,

deşi concrete, cred că cel dintâi eminentul ministru al Afacerilor Străine măsoară în

spirit politic distanţa ce separă o idee justă în domeniul concepţiilor abstracte de

realizarea ei politică în domeniul posibilităţilor concrete.

Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea prea înaltei mele

consideraţii.

Barbu Constantinescu

[Note marginale:]

Dir. Politică; 25.5.1937; semnătură indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 498, din 19 mai 1937

Înreg. la nr. 29 708, din 24 mai 1937

Confidenţial

Domnule Ministru, 

Zilele acestea am fost de două ori abordat de Ambasadorul Japoniei de aici,

Mujakoji, care a căutat să-mi demonstreze, cu insistenţă, că ar trebui să intervină o

colaborare de informaţii anticomuniste între România şi Japonia.

Vicontele Mujakoji, care a funcţionat mai mulţi ani de zile în calitate de

ministru la noi, ne cunoaşte ţara, cunoaşte perfect de bine situaţia sa politică şi

geografică şi, fiind cel mai vechi şef de misiune japonez din Europa, pare a fi autorizat

a lua iniţiative ca cea de faţă. Domnia Sa este, de asemenea, diplomatul care a

negociat şi semnat cu Germania acordul anticomunist de astă-vară.

Am răspuns că România nu ar putea lua niciun fel de atitudine ce ar putea fi

interpretată la Moscova ca un gest inamical.

Domnia Sa a replicat că înţelege perfect de bine acest punct de vedere şi că

niciun moment nu s-a gândit la vreun acord ce ne-ar putea atrage inamiciţia Rusiei

Sovietice. România fiind însă vecină cu Rusia şi „fiind serios expusă primejdiei

comuniste” Domnia Sa crede că un schimb de informaţii poliţieneşti, identice celor

pe care România le are în momentul de faţă şi cu alte poliţii europene, nu ar putea fi

decât în interesul ambelor părţi. Un asemenea schimb de informaţii nu ar putea fi de

nimeni interpretat ca un act având un vârf îndreptat împotriva vreunui guvern.

Domnia Sa de altminteri m-a lăsat să înţeleg că, probabil peste puţin, veţi fi

sesizaţi de această chestiune şi direct de noul ministru al ţării sale la Bucureşti.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

N. P. Comnen

[Note marginale:]

Confidenţial;

Domnului ministru Antonescu; Dl. Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 24.5.1937;

semnătură indescifrabilă.

26.V.1937, semnătură indescifrabilă.

DG
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 349, din 19 mai 1937, ora 13.20

Înreg. la nr. 68 757, din 19 mai 1937

Paris

Confidenţial

Comunicatul care a încheiat vizita ministrului Afacerilor Străine sovietic este

extrem de cordial, pentru a ascunde sub frazeologia lui atmosfera de imprecizie care

a dominat conversaţiile ce Comisarul Afacerilor Străine a avut cu domnul Delbos şi

cu primul ministru Blum. Fireşte că atenţiile ce i s-au arătat nu au împiedicat pe

Litvinoff să fie mulţumit de rezultatele vizitei sale. Nici Blum, nici Delbos nu au luat

angajamentul de a satisface dorinţa Sovietelor, care este semnarea cât mai curând a

acordurilor menite a fi desăvârşirea acordurilor franco-sovietice. Preşedintele Blum

ar fi întrucâtva favorabil semnării, dar ostilitatea hotărâtă a ministrului Apărării

Naţionale Daladier îl ţine în loc.

Raporturile franco-sovietice, după vizita lui Litvinoff, rămân ce au fost. Dacă

este exclusă perspectiva unui acord militar, este exclusă şi orice micşorare ce le-ar

slăbi substanţa.

De la Londra, ministrul Delbos a adus două asigurări:

1) Că Anglia consideră înţelegerea în forma actuală, dintre Paris şi Moscova,

ca un factor de pace.

2) Că nu doreşte excluderea Sovietelor din cadrul colaborării europene. 

Aceasta este explicaţia ce se dă în cercurile autorizate, cum şi sensul pasajului

din comunicat care subliniază pacea indivizibilă în securitatea colectivă şi colaborarea

cu Societatea Naţiunilor, într-un cuvânt pivoturile politicii engleze.

Cesianu

[Note marginale:] 

M.S. Regelui; Dl Pr. al Consiliului; Romanoleg Moscova pentru informarea s.v.

personală; Dr. Politică, 19.5.1937; semnătură indescifrabilă.

20.V.1937, Buletin (Secţia Occident), semnătură indescifrabilă.

Cifrat: 19.V.37

Descifrat: semnătură indescifrabilă 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 098, din 19 mai 1937, ora 19.45

Înreg. la nr. 28 795, din 20 mai 1937

Praga

Răspuns la nr. 25 324.

Rog a se comunica domnului Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Miercuri

dimineaţa m-am prezentat domnului Hodža, întors de la Londra, pentru a-i transmite

invitaţia Guvernului român. Domnul Hodža a acceptat această invitaţie şi m-a

însărcinat să exprim domnului prim-ministru mulţumirile sale şi toată bucuria ce

resimte a-i înapoia vizita la Bucureşti. Domnul Hodža va pleca din Praga duminică 13

şi va sosi la Bucureşti marţi, 15 iunie. Cât despre durata vizitei sale, el acceptă

programul Guvernului român.

Această dată convine domnului Hodža, deoarece el consideră că până atunci

chestiunea ungară va fi coaptă pentru a fi discutată. Domnul Hodža, care cunoaşte

caracterul ungar, crede că extazul produs de vizita italiană la Budapesta va dura numai

15 zile şi că pe urmă se va putea examina problema ungară într-o atmosferă liniştită.

Bineînţeles, aceasta numai în cazul în care vizita lui Ciano nu ar aduce o surpriză, ca

denunţarea unilaterală a clauzelor militare.

Domnul Hodža a găsit la oamenii de stat englezi aceeaşi concepţie cu privire

la cooperarea statelor dunărene: cooperare economică cu tendinţă de a ajunge mai

târziu la o cooperare politică. Marea Britanie a abandonat indiferenţa sa şi arată un

interes viu pentru Europa Centrală. Ea consideră independenţa şi cooperarea statelor

din Europa Centrală ca unul din fundamentele păcii europene. Principiile politicii

engleze nu permit Guvernului britanic un „commitment”, însă el va acorda sprijinul

său realizării unei cooperări dunărene.

Rezultatele concrete ale întrevederilor de la Londra sunt următoarele:

1) Eden a declarat lui Hodža că Guvernul britanic nu mai are nicio obiecţie

contra taxelor preferenţiale ce cele 6 state dunărene şi-ar acorda reciproc. Însă când va

urma ca acest tratament preferenţial să fie acordat şi altor state, va fi nevoie de negocieri.

2) Eden şi alţi membri ai Guvernului britanic au chemat pe Kánya şi i-au spus

acestuia lucruri la care acesta nu se aştepta. Ministrul Afacerilor Străine al Ungariei

nu a fost lăsat în îndoială cu privire la dorinţa Marii Britanii de-a vedea Ungaria

colaborând cu statele Micii Înţelegeri. Hodža crede că o cooperare cu Ungaria nu va

fi posibilă cât timp Kánya va fi ministrul Afacerilor Străine, deoarece noi nu putem

avea încredere într-însul. Daranyi este pentru o cooperare cu Mica Înţelegere. El a

trimis la Hodža pe amicul său personal, ziaristul Aray, pentru a-l întreba care este

părerea sa asupra discursului ce a pronunţat la Seghedin. Hodža a răspuns că după

părerea sa acest discurs poate servi pentru realizarea cooperaţiunii dunărene. Hodža

va publica acest interviu numai după ce extazul produs de vizita lui Ciano va dispărea. 

3) Nu este exact că Guvernul britanic preconizează un triunghi Budapesta–

Viena–Praga. Din contră, Eden a declarat lui Hodža că recunoaşte Mica Înţelegere nu



numai ca grup de puteri şi organism politic, ci ca organism politic regional. Ministrul

Marii Britanii la Budapesta a dat Guvernului ungar sfatul să ajungă la o înţelegere şi

cu Cehoslovacia, nu numai cu România şi cu Iugoslavia. De aici s-a tras concluzia

falsă că Guvernul britanic împinge la formarea zisului triunghi politic.

4) Eden a spus, de asemenea, lui Hodža că Mareşalul Blomberg s-a arătat

foarte „peaceful”. Hodža a fost informat că Blomberg a declarat la Londra că

Germania nici nu a tratat, nici nu tratează o alianţă militară cu Italia. Blomberg a

asigurat, de asemenea, Guvernul britanic de intenţiile pacifiste ale Germaniei faţă de

Anglia şi de Franţa. 

5) În urma convorbirilor avute la Londra cu oameni de stat englezi, Hodža a

ajuns la concluzia că cooperarea statelor dunărene poate fi realizată pe linia Paris–

Londra–Berlin–Praga. Rusia nu va avea nicio obiecţie de făcut deoarece chestiunea

n-o interesează. Cât despre Italia, incertitudinea politicii italiene şi a durabilităţii axei

Roma–Berlin nu permit nicio concluzie. Hodža a adăugat că la Berlin se arată deja

mai multă bunăvoinţă faţă de Praga.

6) Întrevederea de la Veneţia a fost sterilă. Austria continuă a face mari sforţări

pentru a se emancipa şi a se libera de sub tutela dublă Roma–Berlin. Ea a fost

asigurată de sprijinul moral al Marii Britanii în lupta ce se va desfăşura pentru a

menţine independenţa sa. Schuschnigg nu a putut ţine la Budapesta un limbaj mai

energic, deoarece la întrevederea sa cu Darányi a asistat şi Kánya şi a trebuit să ţină

seama de acesta din urmă. Deci singura dificultate de ordin politic în realizarea

cooperării statelor dunărene vine din partea Ungariei.

Aurelian
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 700, din 20 mai 1937

Înreg. la nr. 29 700, din 24 mai 1937

Roma

Domnule Ministru,

Am onoarea a vă înapoia aici-alăturat un raport lunar asupra politicii interne,

economice şi financiare şi asupra politicii externe a Italiei în intervalul 20 aprilie–20 mai a.c.

Politica externă

Cu prilejul discutării bugetului, ministrul Afacerilor Străine, Contele Ciano,

a făcut la Camera Deputaţilor, în ziua de 13 mai a.c., o detaliată expunere a politicii

externe italiene, de la ridicarea sancţiunilor până în momentul de faţă. Alături de

discursul domnului Mussolini asupra politicii de autarhie economică a Italiei,

cuvântarea ministrului de externe asupra acţiunii diplomatice a Italiei, în ultimul an,

este cel mai important eveniment al lunii trecute.
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Expunerea Contelui Ciano este cea mai vastă analiză a politicii externe a

Italiei, de la cea făcută în 1928 asupra aceluiaşi subiect, de domnul Mussolini.

Elaborat în termeni diplomatici, sacrificând numai cu o relativă discreţie temele

naţionale şi de partid, pătruns de un spirit de moderaţie, care contrastează cu ultimele

manifestaţii internaţionale ale Italiei şi cu tonul presei italiene, discursul Contelui

Ciano a făcut în general o bună impresie în Italia, ca şi în străinătate.

În loc de a face obişnuita expunere sintetică, care precedă în rapoartele noastre

analiza principalelor probleme ale politicii externe italiene, vom lăsa de data aceasta

cuvântul ministrului de externe al Italiei.

Discursul Contelui Ciano (13 mai 1937)

Expunerea Contelui Ciano începe cu ridicarea sancţiunilor, care a coincis cu

numirea sa ca ministru de externe.

La 15 iulie, spune oratorul, a luat sfârşit experienţa sancţiunilor „experienţă

sterilă, dar instructivă”, pentru că a documentat virtuţile militare şi civice ale

poporului italian şi a dovedit caracterul artificial şi periculos al procedurii şi ideologiei

Societăţii Naţiunilor. Falimentul politicii societare a avut în diferite ţări repercusiuni,

de ordin intern şi extern, de care nu se poate face abstracţie în examinarea desfăşurării

politice europene.

Imperiul

Abia terminată marea încercare a sancţiunilor, spune Contele Ciano, la 29 iunie

1936, Italia a dovedit voinţa sa de colaborare, comunicând Societăţii Naţiunilor

programul ei de lucru în imperiul nou cucerit.

Acest program era o probă de moderaţie. Totul ar fi lăsat să se creadă că printr-un

gest de curajoasă loialitate s-ar fi recunoscut noua realitate a Imperiului, deşi Contele

Ciano ţine să accentueze că Italia n-a solicitat această recunoaştere, căci politica

italiană este prea realistă pentru a atribui o valoare substanţială unui gest pur formal.

Istoria nu-şi opreşte cursul pentru aceasta. De altfel, Italia a apreciat recunoaşterile

deja numeroase a diferite state, care au ţinut să-şi manifeste amiciţia şi să-i ofere

colaborarea lor.

Italia şi Societatea Naţiunilor

Chestiunea poziţiei Italiei faţă de Liga Naţiunilor s-a pus în repetate rânduri.

Contele Ciano ţine să precizeze, în această privinţă că „atitudinea Italiei depinde de

ce va face şi de ce va deveni Societatea Naţiunilor”.

La Milano, Ducele a spus că Liga trebuie să se reinventeze sau să dispară. Azi

chiar zelatorii cei mai activi ai Societăţii Naţiunilor recunosc puţina ei eficacitate şi

vitalitatea ei artificială. Totuşi, în orice caz, Italia păstrează faţă de problema Societăţii

Naţiunilor „o poziţie de aşteptare, nu prea încrezătoare, dar nici un scepticism dogmatic”.

Italia nu are niciun proiect de reformă de lansat la momentul oportun. Ea nu

are motive particulare de recunoştinţă faţă de Ligă. De aceea, nu va lua nici un fel de

iniţiativă, în ceea ce priveşte Societatea Naţiunilor, nici astăzi, nici pe viitor. Totuşi

n-ar refuza aportul unei colaborări constructive, dacă s-ar prezenta o adevărată ocazie

de a se pune în serviciul cauzei păcii.
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Revoluţia spaniolă

Generalul Franco s-a decis la începerea ostilităţilor, constatând că Guvernul

spaniol pregătea aservirea ţării sale ideologiei şi sistemelor internaţionale bolşevice.

Primejdia împărţirii Europei în două tabere ostile a dus la crearea Comitetului

de Neintervenţie, căruia, încă de la 3 august 1936, Contele Ciano i-a comunicat că

Guvernul franchist consideră necesar să se ia obligaţii precise în ceea ce priveşte

subsidiile financiare şi trimiterile de voluntari celor două părţi în conflict. Această

sugestie n-a fost însă primită şi conflictul a luat proporţii mai vaste.

Ministrul se abţine de a examina măsurile luate de Comitetul de Neinter -

venţie, pe care le consideră cunoscute, dar declară că Italia, în ceea ce o priveşte, va

respecta cu loialitate şi scrupulozitate fascistă obligaţiile luate.

El justifică apoi recunoaşterea Guvernului generalului Franco, cu motivarea

că acesta ocupă două treimi din Spania, care reprezintă net majoritatea numerică a

populaţiei. În fine, protestează contra ofensivelor periodice ale unei anumite prese

străine contra valorii militare a voluntarilor italieni. Istoria va dovedi, când

documentele se vor cunoaşte obiectiv, că aceştia au fost la înălţimea tradiţiilor eroice

ale voluntariatului italian.

Politica Blocurilor

Ducele a fost întotdeauna contra politicii blocurilor. De când conduce politica

externă a Italiei a încercat cu tenacitate să evite ca Europa să se împartă în două tabere

duşmane şi ca şanţul săpat între Puterile europene la Versailles să nu devină fără fund.

Timp de 15 ani, Ducele a căutat să uşureze această politică de conciliere

europeană, susţinând necesitatea de a se satisface nevoile morale şi materiale ale

Germaniei pentru ca aceasta să-şi poată relua locul cuvenit în opera de reconstrucţie

europeană, căci nu era posibil să se aştepte de la Germania o contribuţie sinceră la

pace, atâta timp cât era sorbită sub povara reparaţiilor şi lipsită de atributele ei de stat

suveran. De aceea, fascismul a susţinut întotdeauna restaurarea Germaniei în

drepturile şi funcţia ei istorică.

Colaborarea italo-germană

Nimeni nu poate vedea în politica italiană intenţia de a produce diviziuni

periculoase şi ameninţătoare.

În mai mult de o ocazie, politica italiană şi germană au evoluat pe linii paralele

în problema Pactului occidental, a siguranţei Belgiei, în politica austriacă şi în general

în aceea a bazinului dunărean, în afacerile spaniole, în chestia neintervenţiei, a

integrităţii teritoriale a Spaniei, a recunoaşterii Guvernului generalului Franco.

Acest paralelism de atitudini şi-a găsit confirmarea şi sistematizarea lui în

vizita Contelui Ciano la Berlin şi a Baronului von Neurath şi altor fruntaşi germani

la Roma, care au consolidat şi pus la punct această colaborare.

Prin aceasta nu s-a constituit un bloc, afirmă Contele Ciano. Colaborarea

italo-germană este o axă care uneşte, nu o diafragmă care separă. Se inspiră din

sentimente de colaborare între toate popoarele şi nu are nimic misterios sau obscur.

Paralelismul politic al celor două mari state autoritare din Europa este un

factor foarte util, de siguranţă şi de pace, către care se vor orienta toate forţele, care

vor să apere civilizaţia de ameninţarea bolşevică şi să îndeplinească o operă profitabilă

şi trainică de reconstrucţie.
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Amiciţia italo-germană nu este numai o politică a guvernelor; ea intră din ce

în ce mai mult în conştiinţa celor două popoare. Ea nu mai are nevoie de a adăuga alte

protocoale la cele semnate cu ocazia vizitei Contelui Ciano în Germania. Dar, în afară

de câmpul politic, colaborarea italo-germană va fi dezvoltată cu aceeaşi eficacitate şi

în domeniul economic, peste tot unde cele două naţiuni îşi vor putea dovedi spiritul

lor vigilent de răspundere internaţională.

Protocoalele de la Roma

Protocoalele de la Roma reprezintă un element sigur de echilibru în Europa

Centrală. Ele au dat rezultate evidente.

În întâlnirea de la Veneţia, Italia şi-a confirmat politica ei de amiciţie faţă de

Austria, care la rândul său menţine ca bază neschimbată a politicii sale Protocoalele

de la Roma şi Acordul austro-german din 11 iulie 1936. Cei care sperau să vadă

amiciţia italo-austriacă în funcţie antigermană trebuie să-şi piardă iluziile.

Ministrul avertizează pe cei care răspândesc zvonurile alarmante şi nu dezin -

teresate în privinţa politicii austriece a Italiei că acesteia nu-i plac „tururile de vals”.

Ea e prudentă, înainte de a-şi alege calea, dar odată decizia luată nu se abate uşor din

drumul ei.

Italia şi Ungaria

În privinţa politicii maghiare a Italiei, ministrul se arată sobru. Cităm textual

singurul pasaj de discurs care priveşte Ungaria: „Prietenia cu Ungaria prinde, cu

trecerea timpului, rădăcini tot mai adânci şi trainice în inima celor două popoare. Şi

peste câteva zile, capitala maghiară va putea să-şi deschidă sufletul vibrant faţă de

Augusta persoană a Majestăţii Sale Regelui Împărat.”

Italia şi Marea Britanie

Semnarea acordului mediteraneean între Italia şi Marea Britanie, din 

2 ianuarie 1937, a fost salutată de opinia internaţională ca un eveniment destinat să

reprezinte unul din principalele puncte de reper ale pacificării europene. După o scurtă

expunere asupra conţinutului acestui acord, ministrul arată că, cu ocazia semnării,

Guvernul britanic şi-a manifestat satisfacţia lui şi speranţa că acordul va fi însemnat

începutul unei colaborări ulterioare pentru cauza păcii şi siguranţei internaţionale,

punct de vedere complet împărtăşit cu Guvernul italian.

Deşi Marea Britanie n-a recunoscut Imperiul, câteva acorduri italo-engleze,

relative la Africa Orientală, satisfăcătoare pentru ambele părţi, păreau a legitima

asemenea speranţe.

A fost totuşi puţin plăcut pentru Italia să constate că, după puţină vreme, unele

piedici neaşteptate întârziaseră procesul de apropiere, care de atunci înainte fusese

început cu o bună voinţă reciprocă.

Pentru a explica acest fapt, s-a spus că Italia şi-a înăsprit atitudinea, în urma

reînarmărilor engleze. Ministrul de Externe italian declară: „Deciziile engleze nu 

ne-au tulburat câtuşi de puţin, pentru că noi nu contestăm altora acel drept pe care,

după falimentul Conferinţei dezarmării, l-am revendicat în plin pentru noi înşine şi

pe care, în mod metodic, suntem pe cale să-l traducem în realitate.”
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Raporturile cu Franţa

La data acordului cu Anglia, diplomaţia italiană n-a socotit necesară niciun fel

de înţelegere cu Franţa, întrucât gândeşte, cum gândeşte şi astăzi, că între cele două

ţări atmosfera nu este atât de tulburată, încât să facă necesară o explicaţie publică.

Situaţia anormală a reprezentanţei diplomatice franceze la Roma se datorează

unei decizii cu caracter general a guvernului fascist, conform căreia scrisorile de

creanţă ale plenipotenţiarilor străini trebuie prezentate Suveranului cu titlurile care i

se cuvin după legislaţia internă italiană, pe care niciun oaspete, fie el şi diplomatic,

nu-şi poate lua dreptul de a o ignora sau trece cu vederea. Dispoziţia era generală şi

privea numai viitorul.

Dacă unii plenipotenţiari şi-au prezentat credenţialele în altă formă, aceasta

se datorează faptului că agrementul le fusese dat înainte de proclamarea Imperiului.

Între Italia şi Franţa nu există chestiuni esenţiale care să le despartă în mod

profund. În ce priveşte Italia, ea rămâne în aşteptare, fără nerăbdare, dar şi fără recriminări

sterile.

Negocierile pentru un nou Pact Occidental

De la septembrie 1936 până în prezent, 11 note au fost schimbate între Puterile

locarniene. Ele n-au avut încă rezultate tangibile, dar cel puţin au definit poziţiile

respective ale ţărilor interesate direct la această chestiune. Lucrul nu este de mirare,

date fiind concepţiile diferite ale statelor sus menţionate atât în ceea ce priveşte

raporturile dintre ele sau faţă de terţi, cât şi atitudinea lor faţă de Liga Naţiunilor.

Vechiul Locarno avea meritul de a fi simplu şi clar: un Pact de asistenţă între

Franţa, Germania şi Belgia, completat de obligaţii de garanţie a Italiei şi Angliei, în

folosul victimei unei agresiuni. Spiritul de la Locarno, care trebuie să creeze o

apropiere franco-germană, s-a degradat repede şi astăzi, după atâtea pacte şi atitudini

noi, Contele Ciano se întreabă dacă n-a dispărut cu desăvârşire.

Poziţia actuală a Italiei faţă de un nou Locarno este următoarea: Italia este

gata să-şi reia vechile obligaţii de garanţie cu condiţia ca vechea structură a Pactului

de la Locarno să nu fie substanţial schimbată şi ca pactul să fie numai adaptat la noile

situaţii create de la 1925 încoace.

Un nou element a fost adus în politica locarniană de noua atitudine a Belgiei,

care accepta garanţia inviolabilităţii frontierelor sale contra agresiunii, fără a se obliga

la reciprocitate faţă de garanţi. Încă de la 12 martie, Italia a dat asigurări Belgiei în

acest sens, Reich-ul fiind de acord cu Italia în această chestiune.

Faptul că Italia nu intenţionează să reînvie Pactul de la Locarno cu vechile lui

elemente esenţiale nu implică din partea Italiei voinţa de a ignora interesele vitale ale

altor ţări, ca de pildă ale Poloniei, cu care are raporturi cordiale şi care a suprimat

sancţiunile înainte de decizia Genevei. Dar consideră că primul obiectiv de realizat

este restabilirea unui sistem de siguranţă occidentală, cu un caracter precis determinat.

Italia va lucra încă în această direcţie, dar Contele Ciano ţine să declare că nu va adera

la reuniunea unei Conferinţe înainte de a avea certitudinea unor rezultate pozitive.

Acordurile de la Belgrad

După ce face un scurt istoric al realităţilor, altădată încordate cu Iugoslavia şi

al acordurilor recente de la Belgrad, ministrul de externe italian constată că „Tratatul
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italo-iugoslav, care are o solidă structură şi o largă repercusiune, fără a fi totuşi

îndreptat întru nimic contra nimănui, este un nou document al rolului pe care Italia

fascistă îl joacă în opera de reconstrucţie, în mod activ şi realist, conform stilului său,

care o îndeamnă să pună elocvenţa convingătoare a faptelor înaintea zădărniciei

sonorităţii a verbelor”.

Cu prilejul Acordurilor de la Belgrad, Contele Ciano constată că raporturile

Italiei cu ţările balcanice pot fi considerate foarte satisfăcătoare.

Recenta sa călătorie în Albania i-a dat ocazia să aprecieze progresele repezi

ale acestei ţări şi sinceritatea prieteniei albaneze pentru Italia.

Cu Turcia, relaţiile Italiei se desfăşoară, după întâlnirea de la Milano, în acea

atmosferă de cordialitate consacrată de Tratatul italo-turc din 30 martie 1928. După

restabilirea raporturilor de încredere reciprocă între cele două ţări, Contele Ciano

consideră că chestiunile încă în suspensie între ele îşi vor găsi cât mai curând soluţia.

În fine, în ceea ce priveşte celelalte ţări balcanice sau dunărene, Contele Ciano

constată sumar că: „cu Grecia, România şi Bulgaria raporturile sunt cordiale şi

susceptibile, după părerea noastră, de o dezvoltare ulterioară mai fecundă”.

Politica comercială

După ridicarea sancţiunilor, în timpul cărora Elveţia a rămas credincioasă

tradiţiilor unei inalterabile amiciţii, menţinând schimburile cu Italia sancţionată,

politica comercială italiană a fost pusă cu hotărâre pe baza nouă a principiului de

echitate de a cumpăra numai de la cine cumpără produse italiene, limitând importul

şi plătind în mărfuri, fără a debursa devize.

În acest scop, au fost declarate caduce vechile acorduri comerciale, s-a decis

de a nu se accepta nicio plată în devize pentru arierate comerciale, care trebuiau să

fie decongelate în mărfuri, s-a stabilit un raport între import şi export, care să lase un

excedent pentru plata arieratelor, s-a limitat importul de materii prime şi la câteva

produse manufacturate sau semimanufacturate, care interesau Italia, împiedicându-se

orice cumpărături de mărfuri care nu erau esenţiale pentru economia ţării.

Pe aceste baze, s-au încheiat 23 de acorduri provizorii sau tratate, care au

determinat noua structură a schimburilor. Numai cu Rusia nu s-a putut încheia niciun

acord, întrucât această ţară cere un excedent de mai multe zeci de milioane de lire,

tratament de favoare, pe care nimic nu-l justifică.

Italia şi Islamul

Politica amicală a Italiei faţă de lumea arabo-musulmană are deja pentru ea

o lungă şi solidă tradiţie. Ea corespunde unui sentiment, dar şi unei necesităţi naturale,

şi anume aceea de a avea cele mai bune relaţii cu popoarele arabe, care gravitează în

jurul Mediteranei şi, după cucerirea Imperiului, şi în jurul Mării Roşii.

Politica islamică a Italiei nu conţine elemente de tulburare periculoasă. Celor

care au afirmat că politica de cordialitate faţă de arabi a Italiei este o lipsă de

solidaritate internaţională, Contele Ciano le răspunde că o dovadă cu mult mai gravă

de lipsă de solidaritate internaţională au dat cei care, pentru apărarea unui regim de

sclavie, s-au coalizat contra civilizaţiei Romei.

O nouă probă concretă de prietenie către lumea arabă a fost dată de călătoria

Ducelui în Libia, precum şi de atitudinea favorabilă faţă de Egipt a Italiei, care n-a

precupeţit adeziunea ei în chestiunea suprimării regimului capitulaţiilor. În fine, însăşi
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reorganizarea Ministerului Afacerilor Străine prin crearea unei Direcţii Generale a

Afacerilor trans-oceanice este o probă despre atenţia cu care Italia îşi apără şi

coordonează interesele ei morale şi materiale în alte continente.

Italia şi ţările asiatice

Relaţiile Italiei cu Japonia au fost favorizate de recunoaşterea spontană a

Imperiului de către Guvernul nipon. Amiciţia cu Japonia este veche şi a fost întărită,

pe lângă admiraţia reciprocă a celor două popoare pentru calităţile lor militare şi

industriale, de atitudinea luată deschis de guvernul japonez contra ameninţării

bolşevismului şi pentru apărarea ordinii.

Cu Republica chineză, raporturile Italiei sunt de asemenea cordiale. O strânsă

colaborare leagă cele două ţări, deoarece Italia avea în China de multă vreme o

misiune aeronautică şi una navală. De curând, li s-a adăugat acestora o a treia misiune

financiară. Activitatea acestora este de natură să confere un înalt prestigiu Italiei în

Extremul Orient.

Contele Ciano ţine, în fine, să amintească, printre ţările asiatice, Iranul şi

Siamul pentru atentul interes pe care l-au arătat Italiei fasciste.

Politica italiană în cele două Americi

Republicile celor două Americi prezintă un interes deosebit pentru Italia.

Cu Statele Unite, după denunţarea Tratatului de comerţ şi navigaţie, sunt în

curs tratative pentru încheierea unui nou tratat comercial şi a unei noi convenţii

consulare. Deşi nu se poate spune, datorită împrejurărilor politice, că între Italia şi

Statele Unite raporturile politice au fost deosebit de intense, Guvernul fascist

urmăreşte cu o atentă simpatie străduinţele de reconstrucţie economică mondială ale

oamenilor de stat americani şi este gata să dea contribuţia lui activă, atunci când se

va prezenta ocazia.

În fine, Contele Ciano ţine să adauge că italienii ar fi bucuroşi dacă publicul

american nu s-ar lăsa rătăcit atât de des de o propagandă interesată în contra Italiei şi

dacă şi-ar da osteneala să cunoască mai bine idealurile şi operele fascismului.

Un câmp vast pentru expansiunea comercială şi culturală a Italiei îl reprezintă

Statele Americii Latine. O dovadă despre interesul crescând pe care Italia îl prezintă

pentru statele sud-americane este numărul din ce în ce mai mare de cereri pentru

primirea în Italia a misiunilor militare, aeronautice şi navale de studii.

Contele Ciano face o menţiune specială pentru Brazilia, care, nefăcând parte

din Societatea Naţiunilor, n-a aplicat sancţiunile şi care, în tot timpul conflictului

italo-etiopian a observat faţă de Italia o atitudine de cordială amiciţie.

Italia şi străinătatea

Regimul fascist acordă cea mai mare atenţie colectivităţilor italiene în

străinătate. Organizarea acestora, din toate punctele de vedere – politic, social,

educaţional, cultural – este obiectul unei Direcţii Generale a italienilor în străinătate,

care face parte din Ministerul de Externe, dar care lucrează cu o largă autonomie şi

cu multe mijloace sub activa conducere a Ministrului plenipotenţiar Piero Parini.

În partea finală a discursului său, Contele Ciano a ţinut să pună în relief şi

activitatea regimului în ceea ce priveşte italienii în străinătate. Aceştia dispun în
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principalele capitale din Europa şi în multe oraşe ale celor două Americi de peste 200

de şcoli, cu circa 2000 de profesori, de 481 fascii şi 432 de secţiuni fasciste care

încadrează 165.000 de conaţionali şi circa 12.000 de doamne italiene, de 344 de

asociaţii „Dopolavoro” pentru lucrători, de 171 case italiene etc. Copiii italieni,

încadraţi în organizaţii de tineret în străinătate, se ridică la 65.000, dintre care circa

o treime este adusă anual în Italia spre a-şi cunoaşte ţara de origine.

Ceea ce a cimentat, însă, mai mult ca orice legăturile cu italienii din străinătate

a fost, după cum observă Contele Ciano, aspra încercare a sancţiunilor, în timpul

cărora coloniile italiene din străinătate n-au cunoscut ezitări, nici slăbiciuni, ci „s-au

grupat într-un singur mănunchi de credinţă şi au oglindit, în însăşi casa străinului,

voinţa unanimă a patriei îndepărtate”.

Discursul Contelui Ciano nu aduce multe elemente noi cunoscătorilor politicii

externe italiene.

Principalul lui element de noutate este de găsit în amploarea însăşi a expunerii,

care face inventarul politicii exterioare a Italiei, şi în tonul voit de moderaţie, pe care nu-l

tulbură din când în când decât amărăciunea amintirii sancţiunilor şi nerecunoaşterii

Imperiului. Sensibilitatea italiană rămâne încă mare în aceste două privinţe. Dar pe

acest teren, Italia se va abţine de la orice iniţiative, aşteptând să i se ofere, dar nu

înţelege să ceară satisfacţie.

Totuşi, acest sentiment de izolare rămâne originea principală a orientării

politice externe a Italiei spre Germania. Politica italiană a avut tradiţia jocului de

basculă şi a libertăţii de mişcare. Nerecunoaşterea Imperiului şi tensiunea consecutivă

cu Anglia şi Franţa şi cu alte ţări, legată de Societatea Naţiunilor, au împins aproape

mecanic diplomaţia romană spre axa Roma–Berlin. Aceasta rămâne în prezent

principala platformă a politicii străine italiene.

Italienii fac tot ce este posibil spre a consolida înţelegerea lor cu Germania.

Activele schimburi de vizite italo-germane din ultima lună au în special această

semnificaţie. Departe de a se slăbi, axa Roma–Berlin se întăreşte. Deşi Contele Ciano

asigură că nu se vor semna noi protocoale cu Berlinul, este sigur că Italia şi Germania

îşi intensifică în toate domeniile, în special în cel economic, colaborarea strânsă,

începută în octombrie 1936. Anticomunismul rămâne o atribuţie esenţială a politicii

concertate italo-germane. Mai mult încă, politica axei a realizat noi progrese politice,

în sensul că Roma şi Berlinul se declară oficial şi categoric contra oricărei atitudini

antigermane în politica dunăreană şi central-europeană.

Politica paralelă a Romei şi Berlinului rămâne încă pacifistă în declaraţiile

oficiale ale Contelui Ciano, cu singurele rezerve ale luptei contra comunismului şi

respectării intereselor vitale ale celor două ţări.

În acest cadru trebuie integrate declaraţiile liniştitoare ale Contelui Ciano, în

ceea ce priveşte atitudinea Italiei faţă de Ligă, respectarea obligaţiilor de neintervenţie

în Spania, dorinţa de a nu diviza Europa în două blocuri ostile, afirmaţia că nicio

dificultate funciară nu există în raporturile dintre Franţa şi Italia, în fine, dorinţa de a

încheia un nou pact locarnian, cu rezerva însă – care face un asemenea pact

inacceptabil pentru Anglia şi în special pentru Franţa – ca funcţionarea unui pact de

asistenţă franco-german să fie dependentă de arbitrajul garanţilor englez şi italian.

Numai cu Marea Britanie raporturile Italiei continuă să rămână foarte

încordate. Participarea fiului Negusului la serbările încoronării, reportajele şi
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articolele britanice cu privire la valoarea militară a voluntarilor italieni în Spania,

polemicile în jurul luptelor şi distrugerilor de la Guernica şi Bermeo, abţinerea

ambasadorului Sir Eric Drummond de la revista militară pentru celebrarea Imperiului,

rechemarea ziariştilor italieni de la Londra, în ajunul serbării încoronării, lipsa totală

de orice reportaje despre festivităţile de la Londra în presa italiană, care s-a mărginit

să anunţe încoronarea regelui George VI într-o telegramă de un rând şi jumătate, au

întreţinut în cursul lunii trecute o atmosferă de încordare, care a anulat toate efectele

de destindere ce se puteau aştepta de la gentlemen’s agreement.
Dacă într-o asemenea atitudine a Italiei faţă de Marea Britanie politica internă

are şi ea partea ei – fiindcă într-un regim de autoritate, dacă opoziţia nu mai există

înăuntru, ea trebuie căutată în afară – este indiscutabil că elementele divergenţei italo-

britanice sunt de o natură permanentă şi durabilă. Deşi la data acestui raport sunt

informat că ziarele italiene au primit indicaţii să înceteze polemicile antiengleze, deşi

domnul von Neurath a dat la Roma sfaturi de moderaţie şi mareşalul von Blomberg

a preferat să meargă la Londra, înainte de a veni la Roma, deşi Contele Ciano a ţinut

să declare că înarmările engleze nu sunt cauza neînţelegerilor cu Anglia, totuşi

competiţia anglo-italiană în Mediterana şi în Marea Roşie, luptele de influenţă care

continuă între cele două ţări în lumea arabă din Asia şi Africa rămân elemente virtuale

de conflict, la care se adaugă jignirile de amor propriu şi prestigiu naţional, factor de

care trebuie ţinută întotdeauna seama în reacţiile politicii italiene.

Pentru a complica acest scurt comentariu al cuvântării Contelui Ciano, e

interesant să punem în relief şi omisiunile sale. Discursul din 13 mai nu a menţionat

deloc Sovietele din punct de vedere politic şi a trecut complet sub tăcere Cehoslovacia,

Statele Baltice, considerate ca fiind în sfera germană, şi Statele nordice, care, conduse

de regimuri politice înaintate, au manifestat în general o atitudine ostilă sau

intransigentă şi faţă de regimul intern al Italiei şi faţă de chestiunea Imperiului etiopian.

Este, de asemenea, semnificativă tăcerea sub care Contele Ciano trece Statele

latine sud-americane şi în special Argentina – cu 3 milioane de locuitori italieni şi

strâns legată de Italia şi faţă de chestiunea Imperiului etiopian.

Cauza acestei tăceri trebuie căutată în atitudinea Statelor sud-americane faţă

de chestiunea Imperiului. Semnatare ale Pactului de la Rio, aceste state, pentru motive

de doctrină şi pentru motive specifice sud-americane, sunt obligate să nu recunoască

nicio dobândire de teritoriu, realizată prin forţă.

În ceea ce priveşte evenimentele pozitive de politică internaţională, în cursul

lunii trecute, ele sunt în legătură cu Europa Centrală sau Balcanică. Expunerea,

analizată mai sus, a Contelui Ciano va ajuta la înţelegerea lor. Vom consacra câte un

scurt capitol special vizitei Cancelarului Schuschnigg la Veneţia, vizitei domnului

von Neurath la Roma, în fine, călătoriei Contelui Ciano în Albania.

Vizita cancelarului Schuschnigg la Veneţia (22 şi 23 aprilie 1937)

Eliberată de comentariile de presă, de reportajele care au însoţit-o şi de

dezminţirile sau de punerile la punct oficiale care au urmat-o, întrevederea de la

Veneţia dintre domnii Mussolini şi Ciano pe de-o parte, Cancelarul Schuschnigg şi

subsecretarul de stat Schmidt, pe de altă parte, se prezintă destul de simplu.

Interlocutorii italieni au urmărit două obiective politice: unul pozitiv, celălalt

negativ. În primul rând, domnul Mussolini şi Contele Ciano au căutat să convingă pe
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Cancelarul Schuschnigg că, pentru a-şi păstra independenţa şi integritatea, politica

Austriei, stat german, trebuie să fie o politică de reconciliere completă cu Germania.

Austria trebuie să adere cu loialitate la politica axei Roma–Berlin.

Drept consecinţă a acestei politici de înţelegere între Germania şi Austria,

primul rezultat al întrevederii de la Veneţia a fost menţinerea regimului de compromis,

instituit la 11 iulie 1936 prin semnarea acordului austro-german, între acest acord şi

protocoalele romane. Protocoalele de la Roma constituiau o soluţie de rezistenţă

austro-italiană faţă de imixtiunea Reich-ului în Austria. Prin acordul austro-german,

Austria îşi interzice o politică de ostilitate faţă de Germania, iar Italia îşi împarte

influenţa la Viena cu Reich-ul. Desigur, domnul Mussolini nu a făcut cu inimă uşoară

această politică de abdicare, care înlocuia imixtiunea ostilă a Germaniei în Austria cu

o imixtiune amicală, dar a fost obligat la această evoluţie de politică generală a Italiei,

care-i dicta apropierea de Germania. Domnia Sa nu avea putinţă să fie prieten cu

Germania la Berlin şi adversar al Germaniei la Viena. Era natural ca Austria să

plătească preţul înţelegerii dintre cei doi puternici vecini ai săi.

Corolarul acestei schimbări de atitudine a Italiei trebuia să fie satisfacerea

celor două principale postulate ale Reich-ului faţă de Viena: participarea naţional-

socialismului austriac la guvernarea Austriei şi renunţarea efectivă, dacă nu aparentă,

a Frontului patriotic austriac la restaurarea Habsburgilor.

Domnul von Papen a susţinut întotdeauna la Viena necesitatea spre a ajunge la

raporturi normale între Austria şi Germania, ca naţional-socialismul să aibă posibilitatea

de a se manifesta legalmente – spre exemplu printr-un plebiscit – sau să participe la

guvern. Pentru Austria, cele două pretenţii ale Reich-ului erau incompatibile şi cu regimul

constituţional totalitar al Confederaţiei şi cu interesele ei de politică internă.

La Veneţia, domnul Mussolini a încercat să convingă pe Cancelarul Schuschnigg

de necesitatea unei participări naţional-socialiste la guvernarea statului. Şeful Guvernului

austriac a rezistat, invocând regimul totalitar al politicii austriece, dar a acceptat soluţia,

pe care de altfel o preconizase anterior întâlnirii de la Veneţia, în discursul de la

Eisenstadt, în 14 aprilie, ca naţional-socialiştii austrieci să intre în frontul patriotic care

constituie singurul partid politic cu existenţă legală în Austria şi din care se recrutează

personalul dirigent al Republicii. Un referent, special numit în acest scop, va fi însărcinat

să supravegheze această fuziune progresivă între elemente politice până acum ostile.

În ceea ce priveşte restaurarea Habsburgilor, renunţarea Italiei este explicabilă.

Restaurarea era o soluţie alternativă a Anschlus-ului. Din moment ce Germania şi Austria

pe de-o parte, Italia şi Germania pe de alta fac o politică de înţelegere spre a menţine

independenţa austriacă, restauraţia devine inutilă. Italia avea nevoie să proclame explicit

această inutilitate spre a da gajuri Berlinului şi Belgradului, înainte de acordurile cu

Iugoslavia. Pentru Cancelarul Schuschnigg, şef de guvern austriac şi legitimist convins,

chestiunea este diferită. Restauraţia nu era numai o garanţie contra Anschlus-ului, ci şi o

platformă de politică internă. El nu putea în acelaşi timp să stăvilească naţional-socialismul

şi să piardă pe legitimişti. De aceea a rezistat stăruinţelor aliatului italian şi pentru politica

austriacă problema restauraţiei păstrează în aparenţă acelaşi aspect ca şi în trecut:

restauraţia monarhică este o chestie internă austriacă, dar efectuarea ei nu este actuală.

Obiectivul politic negativ al întrevederii de la Veneţia era de a împiedica

Austria de a adopta o orientare antigermană printr-o apropiere cu Cehoslovacia, în

primul rând, şi eventual cu Mica Înţelegere, în al doilea rând.
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Conducătorii politicii externe italiene nu fac niciun mister din această acţiune

diplomatică a Italiei. Ei o afirmă deschis în conversaţiile diplomatice şi Contele Ciano

a mărturisit-o, vorbind de Austria în discursul său din 13 mai a. c.

În schimbul acestei alienări a libertăţii ei de mişcare politică, Austria a obţinut

asigurări de ordin economic. Avantajele preferenţiale acordate de Italia Austriei vor

fi menţinute şi amplificate; lemnul austriac nu va suferi de pe urma preferinţelor ce

se vor acorda lemnului iugoslav; noi negocieri vor începe în curând şi domnul Schuler

va veni în scurtă vreme la Roma în acest scop.

Austria poate de asemenea nutri speranţa că protocoalele de la Roma, care

rămân deschise şi altor state dunărene, vor fi extinse acestora, de la caz la caz, sporind

astfel posibilităţile ei economice. Dar un asemenea sistem nu s-ar putea concepe şi

realiza în mod util „fără participarea activă a Germaniei”. Această precizare nu figura

în proiectul primitiv de comunicat al întrevederilor de la Veneţia, din 23 aprilie a. c.

Adăugirea ei arată că politica axei Roma–Berlin se aplică în aceeaşi măsură în

domeniul economic ca şi în cel politic.

Politica austriacă ia astfel înfăţişarea care nu era greu de prevăzut în urma acor -

dului austro-german din iulie 1936 şi a protocoalelor italo-germane din octombrie 1936.

Dar între evenimentele prevăzute şi cele realizate, diferenţa e întotdeauna mare.

Cercurile austriece din Roma sunt resemnate, dar dezamăgite de evoluţia forţată a

politicii ţării lor. Nu se poate vedea însă cum Cancelarul Schuschnigg ar putea-o

modifica, atâta timp cât se menţine intactă solidaritatea politică dintre Roma şi Berlin.

Vizita Baronului von Neurath la Roma (3 – 5 mai 1937)

Vizita ministrului de externe german la Roma face parte din seria manifestaţiilor

destinate să afirme solidaritatea şi trăinicia axei Roma–Berlin, să facă să treacă din

sfera guvernanţilor în conştiinţa poporului italian şi german care n-au împreună nici

multe afinităţi, nici motive particulare de simpatie ideea solidarităţii italo-germane,

în fine, să dea ocazia unor contacte personale şi schimburi de idei cât mai frecvente

între conducătorii politici responsabili.

În acest scop, în cursul lunii trecute, au fost în Germania subsecretarul de stat

al Educaţiei Naţionale, domnul Achille Ricci, spre a vizita organizările tineretului

german; Contele Volpi di Misurata, în fruntea unei delegaţii de industriaşi spre a studia

colaborarea cu organizaţiile economice germane; domnul Gherardo Casini, directorul

presei italiene din Ministerul Propagandei, însoţit de un număr important de ziarişti,

spre a lua contact cu organizaţiile profesionale germane; domnii Masi, Santoro, Giannini

la Munchen, care s-au terminat prin încheierea unei serii de acorduri la 14 mai a. c.

La Roma, a venit din nou în trecere generalul Göring, care în acest an a trecut

de trei ori prin Italia; domnul von Neurath, care a făcut o vizită oficială; este aşteptat,

în fine, la sfârşitul lui mai, mareşalul von Blomberg, care după dorinţa italienilor ar

fi trebuit să asiste la serbările pentru celebrarea Imperiului, dar care a preferat să

meargă întâi la Londra, spre a asista la serbările încoronării şi a lua unele contacte

directe cu Guvernul britanic.

Cea mai mare rezervă a fost păstrată asupra conversaţiilor domnului von

Neurath cu domnii Mussolini şi Ciano. Cercurile oficiale prezintă vizita ministrului
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de externe german în primul rând ca un act protocolar, restituirea vizitei făcute de

Contele Ciano la Berlin şi la Berchtesgaden în octombrie 1936.

Convorbirile cu domnul von Neurath nu au dus la încheierea niciunui protocol

nou, ci au fost simple schimburi de idei asupra raporturilor austro-germane şi a

diferitelor chestii internaţionale la ordinea zilei. Ele au reconfirmat paralelismul de

interese şi identitatea de obiective a Germaniei şi Italiei, care-şi vor continua politica de

consultare bazată pe protocoalele de la Berchtesgaden, fără a mai semna noi acte – cum

a constatat şi Contele Ciano în discursul său din 13 mai –, care-şi vor lărgi colaborarea

economică, care, în fine, nu vor refuza cooperarea cu alte ţări, spre a organiza un regim

mai trainic de stabilitate politică şi economică, dacă bineînţeles, celelalte Mari Puteri

europene – în principal Anglia şi Franţa – vor da dovadă de spiritul de înţelegere necesar.

Acestea sunt informaţiile de caracter oficial asupra conversaţiilor domnului

von Neurath cu şeful Guvernului şi ministrul de Externe italian.

Din informaţiile diplomatice, confirmate de altfel de expunerea de politică

externă a Contelui Ciano, făcută zece zile mai târziu, reiese că prezenţa ministrului

german a exercitat mai de grabă o influenţă liniştitoare la Roma.

Încheierile la care au dus conversaţiile italo-germane sunt în cea mai mare

măsură confirmarea atitudinilor paralele sau identice ale Italiei şi Germaniei în

majoritatea problemelor internaţionale.

În principiu, politica italo-germană acceptă ideea unei colaborări europene,

dar numai pe platforma antibolşevică, cu repudierea ideii de siguranţă colectivă, cu

procedura pactelor bilaterale. În aceste condiţii, siguranţa orientală nu se concepe pe

bază colectivă. Ea trebuie să fie o funcţie a transversalei Roma–Berlin. În Europa

centrală şi danubiană, diplomaţia germană şi italiană va tinde ca nimic să nu fie făcut

fără Italia şi Germania şi cu atât mai puţin contra lor.

Am arătat în capitolul precedent, despre vizita Cancelarului Schuschnigg la

Veneţia, cum se traduce în fapt aplicarea acestui principiu la Austria. Domnul von

Neurath n-a putut fi decât satisfăcut de evoluţia politicii italiene în Austria, pe care

Reich-ul nu o consideră, de altfel, decât ca restabilirea situaţiei naturale în această ţară.

Cât despre Cehoslovacia, Italia consimte ca ea să rămână complet în sfera

germană de acţiune. O politică de reconciliere între Berlin şi Praga nu s-ar putea face

decât cu condiţia acordării autonomiei administrative şi politice germanilor sudeţi şi

a renunţării Cehoslovaciei la unul din principalele elemente ale apărării sale politice

şi militare faţă de Reich: Pactul de asistenţă mutuală cu Sovietele.

În ceea ce priveşte siguranţa occidentală, punctul de vedere discutat şi

acceptat la Roma, în conversaţiile domnului von Neurath, este evident cel pe care 

l-am arătat în primele pagini ale acestui raport asupra politicii externe, analizând

partea din discursul Contelui Ciano relativă la un nou Locarno.

Informaţiile diplomatice din izvor german agravează încă concluziile contelui

Ciano în această privinţă, căci asigurările date de Reich Belgiei, în privinţa garantării

inviolabilităţii frontierelor ei, fără reciprocitate, sunt condiţionate de precizarea

prealabilă a Belgiei, în privinţa securităţii colective şi aplicării articolului 16 din

Pactul Societăţii Naţiunilor.

Cu alte cuvinte, Belgia ar trebui să adopte o poziţie de neutralitate absolută,

ca şi cum ar ieşi în practică din Liga Naţiunilor. Pe de altă parte, un nou Locarno ar
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trebui să se reducă la un pact franco-german, garantat de Anglia şi Italia, în care

atitudinea Italiei, solidară cu Germania, ar decide sprijinul care trebuie acordat

Franţei, în caz de agresiune.

În astfel de condiţii, dacă considerăm că Italia şi Germania refuză să participe

la o conferinţă al cărui succes nu este asigurat în prealabil de negocieri diplomatice,

este probabil că, chiar dacă puterile interesate îşi vor mai comunica multe note, în

afară de cele 11 schimbate până acum, încheierea unui noi Locarno apare din ce în ce

mai îndepărtată.

Din punct de vedere economic, conversaţiile domnului von Neurath au dus la

concluzia că cooperarea italo-germană trebuie amplificată, spre a se înlesni reciproc

autarhia celor două ţări. Colaborarea în Europa va fi completată de o asociaţie tehnică

şi de capitaluri cât mai strânse în Etiopia. De asemenea, Reich-ul şi Italia nu refuză

în principiu să secundeze străduinţele americane şi engleze pentru o colaborare

economică mondială. Dar, cum amândouă condiţionează o asemenea colaborare de

respectarea regimului lor de autarhie economică – cum domnul Mussolini a declarat

formal la Adunarea Generală a Corporaţiilor –, o asemenea adeziune de principiu nu

pare menită să aibă nicio urmare practică.

Colaborarea italo-germană e destinată să se extindă la toate domeniile.

Negocieri sunt în curs şi pentru încheierea unui pact cultural, dar e probabil că onoarea

de a-l semna va reveni mai târziu domnului Goebbels sau domnului Rüştü.

Viitoarea vizită a mareşalului von Blomberg va arăta în ce măsură cooperarea

italo-germană se va extinde şi la domeniul militar. Părerea generală a cererilor

diplomatice este că clauza consultativă a celor două ţări este suficientă şi că ele nu au nici

dorinţa, nici interesul să contracteze obligaţii mai precise. În multe cercuri italiene nu se

exclude însă deloc eventualitatea unor legături militare mai intime, care ar restabili alianţa

anterioară lui 1914. În această privinţă Berlinul arată mai multă rezervă decât Roma.

Într-adevăr, preocuparea de a păstra bune raporturi cu Marea Britanie apare

încă esenţială pentru diplomaţia germană. Asupra acestei chestiuni, ca şi asupra

intervenţiei în Spania, convorbirile domnului von Neurath par a fi constatat divergenţe

cu diplomaţia romană. Lucrul este explicabil. Pentru Roma, înţelegerea cu Germania

este o funcţie anti-engleză; pentru Berlin, colaborarea cu Italia este o funcţie anti-

franceză şi anti-sovietică. Un acord al Reich-ului cu Marea Britanie este riscul

principal pentru axa Roma–Berlin.

Călătoria Contelui Ciano în Albania (28 – 30 aprilie 1937)

Vizita ministrului de externe italian în Albania nu comportă elemente politice

noi. Palatul Chigi o explică cu motive protocolare, care apar întemeiate. Într-adevăr,

atâta timp cât titularii Ministerului de Externe italian nu se deplasau, lipsa de contact

direct între conducătorii politici ai celor două ţări apare naturală. După călătoriile

Contelui Ciano la Berlin, Viena, Budapesta şi Belgrad, o vizită în Albania era ordinea

logică a lucrurilor, cu atât mai mult încât acordul de la Belgrad relativ la Albania

inaugura, fără consultarea prealabilă a Albaniei, o nouă politică iugoslavă faţă de Tirana.

Prezenţa Contelui Ciano în Albania nu a făcut decât să consacre situaţia

actuală a raporturilor italo-albaneze, care rămân întemeiate, din punct de vedere

politic, pe tratatul de alianţă din 1927 şi, din punct de vedere economic, pe acordurile

din 1936. S-a convenit ca ulterior să se facă unele rectificări acordurilor comerciale,
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în special în privinţa distribuirii contingentelor de import în Italia a produselor

albaneze, atribuite în prezent Societăţii E. J. A., care, având un monopol de fapt,

fixează preţurile de cumpărare şi nemulţumeşte astfel pe producătorii albanezi.

Cu prilejul vizitei la Tirana a Contelui Ciano s-a examinat şi eventualitatea

unei căsătorii italiene a Regelui Zogu. Încă de multă vreme, Suveranul albanez

transmisese, prin generalul Pariani, Guvernului italian dorinţa sa, precizând că, deşi

musulman, este dispus a creşte în religia catolică pe copiii născuţi dintr-o asemenea

căsătorie. Contele Ciano s-a făcut la Tirana purtătorul a două proiecte matrimoniale

pentru Regele Zogu: unul privea pe principesa Cenci Bolognetti de Vicavoro, altul pe

una dintre fiicele colonelului marchiz Ceriana Maineri care, după mama sa, născută

Lante de la Rovere, este descendentă din familia papei Iuliu al II-lea.

Niciunul dintre aceste proiecte n-a reuşit. Contele Ciano este sceptic asupra

utilităţii politice a unor asemenea legături matrimoniale şi cum răspunderea de a

trimite o patriciană romană la Tirana, fie şi ca Regină, i se pare gravă, preferă să

scoată această problemă dintre preocupările albaneze ale Italiei.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea celei mai înalte consideraţii.

Ion Lugoşianu

[Note marginale:]

Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; Dir. Economică; 25.5.1937; semnătură

indescifrabilă.

27.V.1937; Secţia Occidentală; Rog extrase pt. Buletin (pg. 44 – 63); semnătură

indescifrabilă.
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NOTĂ ASUPRA CONVORBIRII AVUTE ÎN ZIUA DE 20 MAI 1937 

DE DOMNUL MINISTRU VICTOR ANTONESCU 

CU DOMNUL WILHELM FABRICIUS, MINISTRUL GERMANIEI, 

LA MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

În privinţa relaţiilor turco-sovietice, domnul Fabricius a povestit domnului

Victor Antonescu că la părăsirea de către domnul Rosenberg a postului de ambasador

la Ankara, Ismet Inönü l-a întrebat ce sfat dă, ca prieten, Turciei în privinţa relaţiilor

sale cu Uniunea Sovietică.

Domnul Rosenberg i-a răspuns: „Cât timp Rusia este încă tare, căutaţi să o

menajaţi. La prima ocazie când se va putea constata că slăbeşte sau că se găseşte la

strâmtoare, atacaţi-o fără ezitare.”

După domnul Fabricius, chiar aceasta ar fi politica Turciei faţă de Uniunea

Sovietică.

Nu trebuie uitat că se găsesc 20 – 30 de milioane turci în afară de graniţele

Turciei, o mare parte aflându-se în Rusia Sovietică.

AMAE, Fond 71 URSS (1934 – 1938), vol. 73, Relaţii cu Turcia, f. 169
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 347, din 20 mai 1937, ora 14.05

Înreg. la nr. 28 996, din 20 mai 1937

Paris

Confidenţial

Cu ocazia audienţei ce am avut-o ieri la ministrul Afacerilor Străine, Domnia Sa

mi-a comunicat cu privire la întrevederea ce avusese tot ieri cu colegul său austriac: 

„Ne-am mărginit a face clasicul tur de orizont în continuarea convorbirilor noastre de la

Londra. Adaug că Domnia Sa nu ne-a cerut, nici nouă, nici englezilor nimic special sau

precis. S-a mărginit, cu prudenţa care îl caracterizează, să dibuiască dacă la Paris şi Londra

se menţine în favoarea Austriei o atmosferă de simpatie şi, în cazul afirmativ, până la ce

punct s-ar şti aceasta la Berlin şi Roma. Din ambele părţi a primit asigurări că guvernul

actual, cât şi poporul austriac pot conta pe un sprijin moral nelimitat, dacă guvernul, cât şi

poporul austriac, înţeleg a activa ferm întru păstrarea independenţei Austriei. Poate, a

adăugat interlocutorul meu, şi dacă va fi cazul, Guvernul francez va face unele înlesniri

economice suplimentare pentru a ajuta Austria să reziste în a nu cădea sub dependenţa

totală şi fatală a Germaniei şi Italiei. Am preconizat, cum s-a mai făcut şi de alte Guverne

franceze în trecut, importanţa realizării unui bloc economic danubian. La întrebarea mea,

domnul Delbos a răspuns că nu s-a precizat nici de Domnia Sa, ci de colegul său austriac,

care a înregistrat cu interes această sugestie, dorită şi de Londra, care anume ţări ar fi

susceptibile a intra într-un anume bloc, dar a adăugat Domnia Sa „cred că relaţiile bune de

azi ale Austriei, îndeosebi cu Cehoslovacia, ar putea duce, cu bunăvoinţa tuturor ţărilor

interesate din Europa Centrală, la un bun sfârşit”. Am rămas cu impresia finală că şi de o

parte, şi de cealaltă, şi îndeosebi de aceea a Cancelarului austriac, s-a căutat a se da o notă

cât mai anodină întrevederii de ieri, pentru a nu se trezi anticipat resentimentele Berlinului

şi Romei.

Cesianu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Leg. Viena pt. inf. pers.; 20.V.1937; G. V.

AMAE, Fond 71 Franţa (1936 – 1937), vol. 9, f. 420 – 421
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 349, din 20 mai 1937, ora 19.00

Înreg. la nr. 29 004, din 21 mai 1937

Paris

Confidenţial

Informându-mă ieri pe lângă ministrul Afacerilor Străine francez asupra vizitei

colegului său sovietic, Domnia Sa mi-a declarat: „În linii generale, status-quo-ul privitor
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la actualele legături franco-sovietice. Nu înţelegem a transforma actualul acord de alianţă,

deci nu poate fi vorba de acorduri militare, dar nici chiar fie pentru a fi pe placul cuiva sau

a se destinde raporturile noastre sau a ne apropia de un stat totalitar, a nu respecta, a nu aplica

întocmai şi cu sinceritate ceea ce există azi între Franţa şi URSS. Este cert însă, este normal

că convorbirile între noi şi Moscova, prin intermediul reprezentanţilor noştri diplomatici,

vor exista neîncetat şi de asemenea un contact strâns între ataşaţii noştri militari, ceea ce

nu inferă nimic. Suntem, de altfel, absolut de acord cu Londra în privinţa acestei chestiuni.”

La întrebarea mea, Domnia Sa mi-a arătat că socoteşte şi Ministerul Afacerilor

Străine britanic la fel, că relaţiile sovietico-germane sunt azi mai puţin bune ca oricând

şi că Stalin faţă de Hitler rămâne pe poziţia ce a luat mai de mult.

Cesianu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Leg. Moscova pt. inf. pers.; Dir. Pol.; 21.V.1937; G. V.

AMAE, Fond 71 Franţa (1936 – 1937), vol. 9, f. 424 – 425
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA COPENHAGA, GEORGE ASSAN, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 3 360, din 21 mai 1937

Înreg. la nr. 30 052, din 25 mai 1937

Copenhaga

Călătorii diplomatice nordice

Domnule Ministru,

Şefii politicii externe a ţărilor nordice se arată la rândul lor foarte doritori de

negocieri.

Călătoriile începute sau în perspectivă dau impresia unei întreceri de bune

intenţii între domnii Koht, Sandler şi Munch, în care primul pare cel mai plin de zel,

iar ultimul cel mai reticent.

Într-adevăr, pornind din vreme spre Geneva, profesorul Koht s-a oprit la Haga,

pentru ca astăzi să plece la Bruxelles. Ministrul de externe norvegian vorbeşte despre

posibilitatea lărgirii Convenţiei de la Oslo printr-un acord cu caracter politic relativ la

controlul înarmărilor. Adevărul este că aşa zisa convenţie, căzând în desuetudine, a

determinat iniţiativa domnului Colijn de reluare a ei sub o formă nouă, scop în care delegaţii

Puterilor de la Oslo se vor întruni la Haga la 24 mai, ca urmare la recenta conferinţă de la

Bruxelles. Punctul de vedere definitiv al Danemarcei în această privinţă nici n-a fost

formulat, scop în care au fost convocaţi zilele acestea membrii Guvernului danez.

Cât despre Acordul relativ la controlul înarmărilor, se ştie că, la Conferinţa

nordică din Helsinki, domnul Sandler a cerut ca el să nu fie încă semnat, în nădejdea

că Domnia Sa ar putea obţine şi alte adeziuni, înaintea întrunirii Biroului Conferinţei

dezarmării. Ministrul Afacerilor Străine suedez pleacă azi la Geneva, oprindu-se pe

drum la Berlin, ca să vadă pe domnul von Neurath.
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Şi domnul Munch va merge la Societatea Naţiunilor. Dar, sub pretextul unei

întruniri politice la Aalbog, Domnia Sa nu va trece prin capitala Germaniei, unde

speră totuşi să vadă pe ministrul de Externe al Reich-ului, la întoarcerea sa din

Geneva. Foarte sceptic în ceea ce priveşte posibilitatea încheierii grabnice a unui

Acord economic al Puterilor de la Oslo, domnul Munch crede că Acordul pentru

controlul înarmărilor va fi semnat numai de cele patru guverne scandinave şi poate

de Belgia, dar deocamdată nu de Olanda, rămânând ca grupul să sporească eventual

prin adeziuni ulterioare. Spre deosebire de colegii Domniei Sale, ministrul de Externe

danez contează mai mult pe iniţiativa limitată a Nordului, ca exemplu pentru alte

state cu interese similare, decât pe formula mai vagă a intereselor Puterilor de la Oslo.

Assan

[Note marginale:]

Dir. Politică; 26.V.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Danemarca, vol. 3 (General, 1937), f. 127 – 128
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA COPENHAGA, GEORGE ASSAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3 361, din 21 mai 1937

Înreg. la nr. 30 054, din 1937

Vânzarea fabricii Bofors

Domnule Ministru,

Multă vreme atenţia cercurilor militare britanice a fost atrasă de capacitatea

de producţie a fabricilor de armament suedeze.

Se anunţă şi se comentează acum în ziarele daneze că, în urma negocierilor

duse între capitaliştii suedezi şi organele de administraţie ale planului militar englez

de înarmare, Anglia ar fi căpătat fabrica de tunuri suedeze Bofors, asigurându-şi astfel

aproape întreaga producţie de tunuri antiaeriene a Suediei.

Afacerea nu a fost încheiată decât după ce experţi ai marinei militare britanice

ar fi declarat că tunul antiaerian suedez este mai bun decât toate cele existente, iar

fabrica Vickers ar fi declarat că nu poate fabrica tunuri analoge.

Guvernul german ar fi dorit, de asemenea, să-şi asigure proprietatea uzinelor

suedeze.

Guvernul englez ar fi comandat deocamdată 100 de tunuri la Bofors, comanda

fiind susceptibilă de a fi sporit la 500. Societatea Bofors s-ar mai fi obligat să

construiască o nouă fabrică, exclusiv pentru fabricarea muniţiilor engleze. Totalul

comenzilor pentru armata britanică s-ar ridica la 150 milioane coroane suedeze pe

doi ani, în afară de comenzile flotei, ce vor urma.

Assan

AMAE, Fond 71 Suedia, vol. 22 (Probleme militare, 1929 – 1942), f. 105 – 106
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA RIGA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 253, din 21 mai 1937, ora 18.57

Înreg. la nr. 29 009, din 22 mai 1937

Riga

Ministrul Afacerilor Străine leton, Munters, care de la Londra va veni la Geneva,

va căuta să aibă o întrevedere cu Excelenţa Voastră. Domnia Sa, de acord cu miniştrii

Lituaniei şi Estoniei, ar dori stabilirea unui acord, chiar nescris, între Înţelegerea Baltică,

Mica Înţelegere şi eventual Înţelegerea Balcanică, cu privire la urmarea unei linii comune

în anumite probleme de politică internaţională, înainte de toate în chestiunea consolidării

Societăţii Naţiunilor, în chestiunea securităţii şi în aceea a egalităţii juridice a statelor.

Stoica

AMAE, Fond 71 Letonia, 1921 – 1940, vol. 8 (Relaţii cu Letonia, Polonia, România,
Suedia, Turcia, Ungaria, Vatican), f. 137 

312

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 550, din 22 mai 1937, ora 21.10

F.n., din 23 mai 1937

Budapesta

Colegul meu iugoslav a cerut audienţă Contelui Ciano, cu care a vorbit astfel

pentru a doua oară.

Ministrul Afacerilor Străine i-a spus că ar dori un acord cu România, dar că

nu poate a-l încheia spre a nu nemulţumi pe unguri. Destinderea dintre Ungaria şi

România nu ar fi posibilă din cauza tratamentului minorităţii maghiare din

Transilvania, iar cu Cehoslovacia din pricina pactului cu Sovietele. Nu ar fi deci, în

conjunctura actuală, nicio perspectivă de îmbunătăţire a situaţiei în bazinul dunărean.

Contele Ciano şi-a exprimat convingerea că Guvernul ungar nu va denunţa unilateral

clauzele militare ale Tratatului de la Trianon.

Ministrul Afacerilor Străine al Italiei pare satisfăcut de convorbirile avute

aici, care ar fi reconfirmat solidaritatea protocoalelor de la Roma şi a axei Berlin–

Roma. Domnia Sa a adăugat că, pentru sine, prietenia cu Germania, oricât de grea ar

fi uneori, prezintă avantajul de a amâna timp îndelungat problema Anschlus-ului,

ceea ce este un câştig şi pentru toate ţările din Europa Centrală.

Bossy

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dlui Ministru Antonescu; Dir. Pol.; Roma pt. inf. pers.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 625/ E. O., din 25 mai 1937

Înreg. la nr. 32 311, din 25 mai 1937

Belgrad

Copie

Minorităţile iugoslave în Italia

Domnule Ministru,

Cu toate că a trecut atât de puţin timp de la încheierea acordului italo-iugoslav,

atenţia opiniei publice iugoslave este din nou îndreptată asupra soartei minorităţilor

slave din Italia. Patriarhia sârbă e aceea care, de data aceasta, redeschide chestiunea,

publicând în „Mesagerul Patriarhiei pravoslave sârbe” o serie de informaţii asupra

regimului la care e supusă minoritatea iugoslavă în Italia.

Motivele de nemulţumire sunt în prezent următoarele:

1. Chestiunea religioasă: Convenţia de la Nettuno garantează parohiilor de la

Triest, Zara, Fiume şi Peroy o deplină libertate confesională, dispoziţie care are ca

scop să apere biserica ortodoxă de influenţa bisericii catolice. Protecţia aceasta nu

este pusă în practică ci, dimpotrivă, s-au aplicat pedepse unor ţărani ce au voit să

îmbrăţişeze religia ortodoxă.

Chiar biserica catolică – ce nu e ocrotită prin Convenţia de la Nettuno – nu e

într-o situaţie mai bună. În noiembrie 1936, s-a interzis în bisericile episcopiei Fiume

oficierea în altă limbă decât cea latină.

2. Chestiunea limbii: Întrebuinţarea limbii slave în public poate atrage

pedeapsa cu închisoarea. În 1935, doi ţărani croaţi au fost condamnaţi la câte 5 ani

recluziune pentru a fi cântat cântece croate.

3. Măsurile poliţiste: Faptul de a fi suportat autorităţile italiene aduce punerea

sub supravegherea unei comisii speciale care dictează pedepse ce merg de la reşedinţa

forţată până la relegarea în interiorul Italiei pe termen de 5 ani. Pedepsele sunt date

fără apel.

*

Interesante sunt observaţiile ce însoţesc aceste informaţii:

„Italia nu şi-a îndeplinit până acum unele din obligaţiile asumate prin

Convenţiile de la Nettuno. În afara minorităţii slave din Italia, executarea obligaţiilor

amintite trebuie să constituie o condiţie prealabilă pentru încheierea unor pacte de

amiciţie.

Mi se pare că, în aceste condiţii, e cu neputinţă să se încheie un acord durabil

cu Italia. Italia trebuie mai înainte să modifice tratamentul aplicat minorităţii noastre.

Aceasta este o condiţie sine qua non deoarece noi cerem Ministerului nostru al

Afacerilor Străine să ţină seama de ea tocmai în interesul unui acord durabil.
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Nu putem rămâne indiferenţi faţă de asemenea procedee. Cu toate că alte state

au socotit de datoria lor să garanteze prin convenţii speciale existenţa minorităţilor lor,

noi cerem ca această chestiune să fie garantată la noi cel puţin printr-o convenţie

formală. Momentul de faţă este prielnic. Italia ne întinde mâna. Suntem gata să

primim această mână, dar trebuie să suprimăm cauzele viitoarelor conflicte.”

*

Este foarte greu să se verifice temeinicia aserţiunilor oficialului Patriarhiei,

dar este mai puţin adevărat că opinia publică iugoslavă poate fi impresionată de

informaţii ca cele reproduse, influenţând relaţiile dintre cele două ţări.

Recentul acord italo-iugoslav a aplanat virtualmente sau a trecut pe planul al

doilea o serie de chestiuni care constituiau tot atâtea puncte de fricţiune între cele

două state; situaţia în Adriatica, interesele Italiei în Albania, precum şi în Peninsula

Balcanică au fost desigur obiectul unor precizări reciproce. A rămas chestiunea

minorităţilor slave. Totul depinde de Italia căci nu trebuie să se uite că aceasta, pe

lângă faptul că păstrează un ataşament cel puţin sentimental pentru litoralul dalmat,

nu admite în general afirmarea minorităţilor etnice pe teritoriul său. S-ar putea

întâmpla ca eventuale promisiuni făcute Iugoslaviei să nu fie îndeplinite şi din cauza

minorităţii germane din Adigele de Sus, care ar putea pretinde şi ea avantaje similare.

Voi urmări această chestiune şi voi raporta la timp Excelenţei Voastre

dezvoltările ulterioare.

Victor Cădere

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 139 – 142

314

NOTĂ ASUPRA CONVORBIRII AVUTE ÎN ZIUA DE 25 MAI 1937 

DE DOMNUL MINISTRU VICTOR ANTONESCU 

CU DOMNUL MAXIM LITVINOV LA GENEVA

În cursul convorbirii s-au abordat diferitele chestiuni la ordinea zilei: Polonia,

Italia, Ungaria şi, în sfârşit, chestiunea relaţiilor româno-sovietice.

Convorbirea a decurs pe un ton care a devenit din ce în ce mai cordial.

În ceea ce priveşte relaţiile româno-sovietice, domnul Litvinov a întrebat pe

domnul Victor Antonescu de ce, dacă e vorba să încheiem un pact, nu am face un

pact de asistenţă mutuală.

Domnul Victor Antonescu a răspuns că un asemenea pact nu e posibil între

două state ale căror forţe sunt atât de deosebite. România n-ar putea da niciun ajutor

efectiv Rusiei. Pactul de asistenţă mutuală ar însemna deci ajutorul unilateral dat

României de către Rusia, adică protectoratul rusesc.

În afară de aceasta, opinia publică română nu ar accepta un pact de orice

natură cu Uniunea Sovietică fără o recunoaştere „de jure” a alipirii Basarabiei. Căci

cine ar putea concepe o alianţă sau o prietenie cu un stat care nici măcar nu-ţi

recunoaşte graniţele.

Domnul Litvinov a răspuns că, în ceea ce priveşte Basarabia, s-a menţinut la

cele ce au fost convenite cu domnul Titulescu în momentul reluării relaţiilor
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diplomatice între cele două state, adică de partea sovietică nu s-a mai pomenit numele

Basarabiei cu niciun prilej, nici în întruniri publice, nici în orice manifestaţie oficială.

Domnul Litvinov crede că aceasta este o situaţie foarte bună pentru România şi că ar

trebui să se mulţumească cu ea.

În ceea ce priveşte pactul de asistenţă mutuală, domnul Litvinov a arătat că

n-a cerut dânsul cel dintâi să încheie un pact de asistenţă mutuală româno-sovietic,

ci domnul Titulescu a cerut un asemenea pact. Nu înţelege deci de ce domnul Victor

Antonescu cere mai mult ca domnul Titulescu, care nu cerea recunoaşterea „de jure”

a Basarabiei, ci se mulţumea cu formule piezişe, iar în schimb domnul Victor

Antonescu acordă mai puţin decât domnul Titulescu.

După o discuţie destul de vie pe această temă, domnul Litvinov a întrebat pe

domnul Victor Antonescu dacă România ar fi dispusă a încheia cu Rusia Sovietică un

pact după modelul pactului italo-iugoslav de la Belgrad (adică domnul Litvinov s-ar

mulţumi şi cu mai puţin decât acorda domnul Titulescu).

Domnul Victor Antonescu a răspuns că crede că am putea lua în consideraţie

încheierea unui asemenea pact, dar că la baza acestui pact ar trebui să fie

recunoaşterea „de jure” a Basarabiei.

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 84 (Relaţii cu România), f. 226 – 227
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA SFÂNTUL SCAUN, IOAN VASSILIU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 280, din 26 mai 1937

Înreg. la nr. 31 012, din 26 mai 1937

Roma

„Osservatore Romano” despre propunerea pentru armistiţiu cu Spania

Domnule Ministru, 

Oficialul guvernamental „Osservatore Romano” se ocupă în numărul de astăzi

de problema obţinerii unui armistiţiu în Războiul civil spaniol. Ziarul precizează că

actualele discuţii internaţionale au drept obiect un armistiţiu, nu o meditaţie, aceasta

din urmă întâmpinând dificultăţi mult mai mari şi atingând probleme politice extrem

de complexe.

După ce arată că cele două părţi beligerante consideră nulă orice posibilitate de

suspendare a ostilităţilor, ziarul observă că această atitudine este datorită faptului că,

actualmente, Războiul civil spaniol este într-o fază ascendentă, de dezvoltare războinică,

nu de întrerupere sau de aşteptare. Sunt însă şi dificultăţi psihologice mult mai grave,

adaugă ziarul oficial al Vaticanului, care explică de ce, până în prezent, nici la Burgos, nici

la Valencia, propunerile unor soluţii de compromis nu au fost primite cu satisfacţie. Aceste
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dificultăţi psihologice, precizează ziarul, trebuiesc căutate în însăşi natura Războiului civil

spaniol, care trezeşte animozităţi şi rivalităţi, tinzând fatal la rezoluţii extreme.

„Alături de motivele războinic şi psihologic, continuă ziarul, există un al treilea

motiv, şi anume politic, care face aproape imposibilă acceptarea de către naţionalişti

a vreunui compromis. Într-adevăr, în timp ce în rândurile naţionalismului s-a creat o

efectivă şi progresivă unitate, la Barcelona şi Valencia anarhiştii luptă împotriva

comuniştilor, sindicaliştii contra socialiştilor şi aşa mai departe. Toate aceste lupte

favorizează, în rândurile acestei armate, propaganda în favoarea armistiţiului.”

În continuare ziarul, analizând propunerile internaţionale făcute de curând cu

privire la un armistiţiu, arată că „dacă motivul pentru care un armistiţiu este retragerea

voluntarilor străini, în realitate, obiectivul final ar fi mult mai vast: s-ar tinde a folosi

armistiţiul pentru a avansa propuneri de mediaţiune şi de pace”.

„Osservatore Romano” expune apoi atitudinea principalelor state europene

interesate în chestiunea spaniolă, atitudine considerată „în raport nu numai cu

interesele specifice ale fiecărui stat în parte, ci şi cu prevederile posibilităţilor victoriei

finale”.

Ziarul oficial al Vaticanului scrie: „Dintr-un punct de vedere internaţional,

propunerile pentru armistiţiu s-au precizat în ultimul timp. Comitetul de la Londra,

după ce a fixat planul de control, actualmente în curs de aplicare, a trecut zilele acestea

la analiza propunerilor de retragere a voluntarilor, propuneri aprobate în prealabil de

părţile interesate şi considerate indispensabile aplicării efective a neintervenţiei. Pe

de altă parte, în timp ce Comitetul de la Londra îşi continuă lucrările, Guvernul

britanic a luat iniţiativă tinzând la o dezvoltare mai radicală a situaţiei. Londra a

interpelat guvernele interesate, pentru a şti dacă reţin util a se propune beligeranţilor

suspendarea temporară a ostilităţilor, fapt care să îngăduie retragerea voluntarilor

străini.”

„Acest demers al Angliei – continuă ziarul – independent de lucrările

Comitetului tehnic de la Londra ar fi găsit oarecare adeziuni, iar în convorbirile de la

Bruxelles, dintre domnii Delbos şi van Zeeland, s-ar fi discutat posibilităţile

armistiţiului şi ale mediaţiunii.”

Vorbind de primirea făcută de diversele state propunerii engleze, oficialul ziar

al Vaticanului scrie:

„Italia şi Germania, care sunt angajate în discuţiile de la Londra cu privire la

retragerea voluntarilor, nu şi-au exprimat încă părerea cu privire la acea propunere,

în timp ce Rusia ar fi hotărâtă să ducă campania până la sfârşit, nu atât pentru că se

teme de o victorie finală a generalului Franco, cât din teama ca nu cumva o slăbire a

situaţiei Valenciei să dea un nou impuls extremismului anarhic, de care Moscova se

teme mai mult decât de extremismul naţionalist, deoarece primul se află sub influenţa

internaţionalismului lui Trotzki, marele inamic al Sovietelor.”

„Oricare ar fi rezultatul negocierilor – conchide «Osservatore Romano» – nu

poate exista un singur om de inimă, care să nu simtă nevoia de a ura spaniolilor

sfârşitul apropiat al războiului lor civil, care devastează un popor ce a apărat în chip

atât de eroic catolicismul şi civilizaţia europeană.”

*



Confidenţial

În cercurile bine informate se susţine că Sfântul Scaun a primit cu satisfacţie

demersul Angliei cu privire la obţinerea unui armistiţiu în Spania şi că urmăreşte cu

un viu interes şi cu speranţe conversaţiile anglo-franceze şi răspunsul ce se aşteaptă

italo-german, atât pentru acest armistiţiu, cât şi în privinţa chiar a unei mediaţiuni.

Aceleaşi cercuri sunt de părere că Vaticanul va face tot ce-i va sta în putinţă

pentru a sprijini aceste iniţiative, dorinţa cea mai vie a Sfântului Scaun fiind de a

vedea punându-se capăt unui război civil în care şi-au pierdut şi continuă a-şi pierde

viaţa atâţia credincioşi.

Faţă de Guvernul italian, Vaticanul s-ar fi exprimat că, fireşte, simpatiile sale

sunt pentru Franco, care reprezintă respectul tradiţiilor catolice spaniole, dar că nu poate

ieşi dintr-o neutralitate care menţine raporturile sale cu ambele părţi, considerând în

special pe catolicii basci, ale căror sentimente politice diferă de cele ale generalului

Franco. Biserica trebuie să caute numai apărarea intereselor religioase, făcând abstracţie

de orice chestiune politică şi caută numai încetarea cât mai grabnică a unui conflict, care

distruge atâtea vieţi omeneşti. Vaticanul ar fi gata să întrebuinţeze toată influenţa sa pe

lângă catolicii spanioli pentru încetarea conflictului, ţinând cont, fireşte, de legitima

dorinţă italiană pentru neinstalarea unui regim detestat, care ar distruge religia. Faţă de

schimbarea guvernelor din Valencia şi Barcelona, voită de Londra şi Paris, în urma căreia

s-ar spera oarecare libertăţi religioase sub noile regimuri, Vaticanul, favorizând

mediaţiunea, ar avea de câştigat ceva cu acele regimuri, susţinute de Londra şi Paris, iar

pe de altă parte, dacă Roma ar face să nu se poată realiza mediaţiunea, încercând de

acord cu Berlinul (dacă aceasta ar merge à fond), o victorie totală a generalului Franco,

Vaticanul ar avea şi mai mult de câştigat după urmele ei. În aceste condiţii, Vaticanul

duce, în fond, o mare „activitate de expectativă”, dacă se poate numi aşa.

Binevoiţi a primi, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

Vassiliu
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NOTĂ ASUPRA CONVORBIRII AVUTE ÎN ZIUA DE 26 MAI 1937 

DE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CU MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE AL FRANȚEI, 

YVON DELBOS, LA GENEVA

În cursul convorbirii domnului Victor Antonescu cu domnul Delbos s-a

abordat, în afară de chestiunea rusească, şi aceea a Ungariei.

Domnul Victor Antonescu a spus că suntem înţeleşi cu aliaţii noştri din Mica

Înţelegere şi că primim chiar ca Ungaria să declare egalitatea de drepturi în materie de

înarmare, în afară de orice speranţă de aranjament cu noi, ca să aibă aerul că nu i s-a

condiţionat acest drept de către nimeni; cu condiţia însă ca să încheie imediat cu cele trei

state ale Micii Înţelegeri o convenţie de neagresiune în patru, sau trei convenţii separate.
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Domnul Victor Antonescu a arătat domnului Delbos că ar fi bine ca Franţa şi

Anglia să întrebuinţeze influenţa lor la Budapesta spre a convinge Guvernul ungar să

accepte această soluţie.

Domnul Delbos s-a arătat dispus să se înţeleagă cu Guvernul englez în această

privinţă şi în aceeaşi zi la ora 17.00, domnii Victor Antonescu şi Delbos au sesizat pe

domnul Eden de această chestiune.

Domnul Eden a spus că trebuie să reflecteze.

În aceeaşi seară, după dineul oferit de Aga Khan, domnul Eden a spus

domnului Victor Antonescu şi domnului Krofta că a reflectat şi că crede că o Mare

Putere ca Anglia nu-şi poate asuma acest rol de intermediar, deoarece Germania şi

Italia ar vedea în această intervenţie un scop politic menit a câştiga influenţă în Europa

Centrală şi a le contracara acţiunile.

Demersul Angliei şi al Franţei ar putea prin urmare să ajungă la un rezultat

contrar celui urmărit.

Domnul Eden a comunicat această părere şi domnului Delbos.

Cu toate acestea, domnul Eden a vorbit cu delegaţii unguri la Geneva şi le-a dat

sfatul ca guvernul lor să se înţeleagă cu Mica Înţelegere care ar fi dispusă să faciliteze

un aranjament.

Domnul Krofta a comunicat după aceea domnului Victor Antonescu că a

vorbit cu delegatul ungur şi că l-a pus la curent, în calitate de preşedinte în exerciţiu

al Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri, de bunele intenţii ale acesteia de a se

înţelege cu Ungaria.

Primul delegat ungar a spus că ia act de această declaraţie şi că o va comunica

la Budapesta, dar că nu are împuternicire să trateze această chestiune.

A rămas cuvenit între domnii Victor Antonescu şi Krofta că fiecare dintre ei

să acţioneze fie prin miniştrii respectivi la Budapesta, fie prin miniştrii Ungariei în

capitalele respective, ţinând un limbaj absolut identic, adică consimţirea la

proclamarea egalităţii de drepturi din partea Ungariei, cu condiţia ca să fie urmată de

încheierea unor pacte de neagresiune cu statele Micii Înţelegeri.

Domnul Victor Antonescu a observat domnului Krofta că demersul făcut pe

lângă domnul Delbos şi domnul Eden reprezintă un câştig pentru cauza Micii

Înţelegeri, căci Anglia şi Franţa îşi pot da astfel seama de bunele noastre intenţii şi că

ungurii nu vor mai putea spune la Londra şi la Paris că ei sunt concilianţi iar statele

Micii Înţelegeri intransigente.
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NOTĂ ASUPRA CONVORBIRII AVUTE DE MINISTRUL AFACERILOR

STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, CU MINISTRUL AFACERILOR

STRĂINE AL FRANȚEI, YVON DELBOS, LA GENEVA

1

26 mai 1937

S-a discutat chestiunea unui pact româno-sovietic.

Domnul Delbos a spus domnului ministru Victor Antonescu că a avut o

convorbire cu domnul Litvinov după convorbirea acestuia cu domnul Victor

Antonescu şi că a avut impresia că domnul Litvinov ar primi ca în cadrul unui pact

cu România să recunoască de jure Basarabia.

Domnul Litvinov acceptă ca acest pact să nu fie un pact de asistenţă mutuală,

ci un pact în genul celui italo-iugoslav de la Belgrad.

Pe de altă parte însă, domnul Litvinov vrea să obţină ca contra parte aceea ce

acordă României o formulă privitoare la trecerea trupelor ruseşti prin România.

Aceasta n-ar fi specificat în mod direct, ci s-ar găsi formula invocându-se dispoziţiile

art. 16 din Pactul Societăţii Naţiunilor.

Domnul Massigli a adăugat că textul privitor la chestiunea trecerii trupelor în

baza art. 16 ar trebui consemnat într-un act secret, lucru ce ar trebui să convină tuturor,

căci publicarea acelui text ar însemna o provocare la adresa Germaniei, ceea ce ar

pune Cehoslovacia în postură grea.

Domnul ministru Victor Antonescu a arătat că este gata a lua în consideraţie

încheierea unui pact în genul celui italo-iugoslav. În ceea ce priveşte însă chestiunea

trecerii trupelor nu poate lua niciun angajament şi nu poate discuta nicio formulă,

fiind vorba de o chestiune extrem de importantă, dificilă şi delicată şi urmând mai

întâi a supune chestiunea M.S. Regelui şi domnului prim-ministru.

Domnul Paul a remarcat atunci că România vrea să obţină totul, dar nu vrea

să dea nimic în schimb.

Domnul ministru Antonescu a repetat că nu poate lua niciun angajament în

chestiunea trecerii trupelor.

Domnul Delbos a explicat apoi domnului ministru Victor Antonescu că

argumentul cu care l-a convins pe domnul Litvinov să cedeze în chestiunea recunoaşterii

Basarabiei a fost că dacă nu face un sacrificiu pentru a obţine din partea României o

formulă privitoare la posibilitatea trecerii trupelor ruseşti, atât Pactul franco-sovietic

cât şi cel cehoslovaco-sovietic devin fără obiect practic şi că deci este în interesul tuturor

aliaţilor Rusiei şi al Rusiei însăşi de a recunoaşte României Basarabia, dacă poate să

obţină libera trecere a trupelor în caz de agresiune neprovocată împotriva Cehoslovaciei.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 493, din 26 mai 1937, ora 18.45

Înreg. la nr. 30 242, din 27 mai 1937

Atena

La dineul de aseară, generalul Metaxas şi Ismet Inönü au subliniat în discursuri

călduroase valoarea alianţei turco-greceşti, solidaritatea Înţelegerii Balcanice închinată

păcii şi securităţii frontierelor şi deschisă colaborării largi în Balcani.

După masă, Ismet Inönü mi-a declarat că a procedat cu Metaxas la un examen

general al situaţiei, informându-l despre conversaţiile sale la Paris şi Londra. 

A observat atât la Majestatea Sa Regele George, cât şi la Metaxas, ferma voinţă de

colaborare în sânul Înţelegerii Balcanice şi a fost de acord cu ei în toate punctele. 

În linii generale, a informat Guvernul elen în sensul următor:

1. Conversaţiile de la Londra s-au menţinut pe un plan general. A constatat în

cercurile oficiale engleze o dispoziţie foarte favorabilă Înţelegerii Balcanice şi

încrederea în rolul şi solidaritatea ei. 

2. La Paris, discuţiile s-au purtat mai ales asupra lichidării chestiunei Alexandretta

şi a relaţiilor bilaterale. După rezolvarea acestei chestiuni, nimic nu va sta în cale bunelor

relaţii dintre Turcia şi Franţa, care luptă pentru aceeaşi concepţie în politica generală. 

3. În schimbul de vederi cu domnul Stojadinović ar fi constatat acordul deplin

asupra utilităţilor iredentiste de la Filipopoli, care constituie, după dânsul, o nouă

dovadă a solidarităţii celor patru state. 

4. Bulgaria a rămas cu impresia mulţumitoare din întrevederile de la Sofia şi

are încredere în bunele intenţii ale lui Kiosseivanoff. A insistat pe lângă acesta pentru

o înţelegere cu România şi Grecia. Impresia lui este însă că Guvernul bulgar înţelege

să meargă încet pe această cale, invocând rezistenţele interne ce le întâmpină. Atât

Ismet Inönü, cât şi Tevfik Rüştü Aras au dat a se înţelege la Sofia că nu se poate

specula asupra disocierii Înţelegerii Balcanice. 

5. Pactul mediteraneean şi relaţiile cu Italia: a fost de acord cu generalul

Metaxas că trebuie urmărite relaţiile amicale cu Italia, dar că nu se poate trata un pact

mediteraneean pe care Italia l-a dorit atât timp cât gentlemen’s agreement-ul anglo-

italian nu va fi câştigat toată valoarea lui. Are impresia că ultimele incidente merg spre

aplanare, dar nu consideră consolidate încă relaţiile italo-engleze.

Ismet Inonu m-a rugat să transmit Excelenţei Voastre aceste informaţii şi a

exprimat mulţumirea sa faţă de primirea făcută la Bucureşti de Majestatea Sa Regele

şi de Guvernul român lui Tevfik Rüştü Aras şi faţă de rezultatele conversaţiei. Aşteaptă

cu bucurie vizita domnului preşedinte al Consiliului de Miniştri la Ankara cu ocazia

sărbătoarei naţionale turce. Generalul Metaxas şi Mavrudis mi-au confirmat cele de

mai sus, arătându-se satisfăcuţi de conversaţiile cu Ismet Inönü. Subsecretarul de stat

mi-a adăugat că primul ministru a subliniat ataşamentul lui Stojadinović faţă de

Înţelegerea Balcanică şi valoarea mai redusă ce ar atribui acordului bulgaro-iugoslav.
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Vezi documentul nr. 318.

2

Vezi documentul nr. 322.

Mesajul trimis de preşedintele Kemal Atatürk, în cursul serii declarând că

„frontierele statelor balcanice aliate constituie o frontieră unică şi forţele ce le apără

sunt ... (lipsă în text)” a produs o excelentă impresie aici.

Ismet Inönü a ţinut să dezmintă categoric presei telegrama din Times, care

afirmă că el ar fi cerut, în numele Angliei şi Franţei, Guvernului grec a lua atitudine

independentă faţă de politica marilor puteri aşa cum face Iugoslavia şi Turcia.

Am fost informat că Rüştü Aras, la întoarcerea din Belgrad, va trece de

asemenea prin Atena.

Filotti
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 505, din 27 mai 1937

Anexe: 3

Înreg. la nr. 31 030, din 29 mai 1937

Atena

Vizita domnului Ismet Inönü la Atena

Domnule Ministru,

Ca urmare la telegramele mele nr. 1 493

1

din 26 şi 1 503

2

din 27 mai anul

curent, relative la vizita făcută la Atena de domnul Ismet Inönü, preşedintele

Consiliului de miniştri al Turciei, am onoarea a mai aduce la cunoştinţa Excelenţei

Voastre următoarele:

Venind la Londra domnul Ismet Inönü, cu soţia sa şi cu întreaga delegaţie turcă

la serbările încoronării, printre care generalul Kiazim Orbay, inspector general al Armatei

şi amiralul Şükrü Okan, comandantul şef al Flotei, a venit aici în seara de 24 mai, fiind

primit la gară cu onoruri cuvenite de către domnul Metaxas, preşedintele Consiliului,

Mavrudis, subsecretar de stat al Ministerului Afacerilor Străine, miniştrii statelor

Înţelegerii Balcanice, şefii Armatei şi Flotei, personalul superior al ministrului etc.

A doua zi, 26 mai, după schimburile oficiale de vizite, domnul Ismet Inönü a

avut o primă întrevedere cu domnul Metaxas, fiind apoi primit în audienţă de

Majestatea Sa Regele George al II-lea şi reţinut la dejun.

După această întrevedere, domnul Metaxas, care întâlnea pentru întâia oară pe

şeful Guvernului turc, a declarat între altele ziariştilor: „Sunt cu totul satisfăcut de

întrevederea cu domnul Ismet Inönü, prim-ministru al Turciei. Grecia şi Turcia sunt

440
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pe deplin de acord în toate punctele şi au întreaga încredere în solidaritatea şi valoarea

Înţelegerii Balcanice.”

După amiază, cei doi preşedinţi de Consiliu au avut o nouă şi ultimă

întrevedere. Cum vizita nu a avut caracter oficial, nu s-a publicat niciun comunicat.

La dineul oferit seara de domnul Metaxas au fost invitaţi şi miniştrii statelor

Înţelegerii Balcanice. Domnii Metaxas şi Ismet Inönü au pronunţat la sfârşitul acestei

mese discursuri foarte călduroase, al căror text îl anexez. Discursurile acestea

destinate să definească pentru public şi lumea politică semnificaţia vizitei au

conţinutul aproape identic. Ele insistă deopotrivă asupra cordialităţii şi trăiniciei

prieteniei greco-turce „care corespunde sentimentelor profunde ale celor două

popoare”, asupra valorii şi solidarităţii Înţelegerii Balcanice făcute să servească

„idealului păcii şi securităţii frontierelor” şi sfârşesc prin elogii reciproce la adresa

şefilor de stat şi şefilor de guverne respectivi.

Atât domnul Metaxas cât şi domnul Ismet Inönü au ţinut să sublinieze că

Înţelegerea Balcanică nu este îndreptată împotriva nimănui şi că rămâne deschisă

colaborării şi înţelegerii între toate statele balcanice.

La aceste consideraţii comune, domnul Ismet Inönü a adăugat în discursul

său un pasaj care a fost remarcat şi căruia i se atribuie valoarea unei clarificări a

sensului întrevederilor recente bilaterale din alte capitale balcanice şi care au dat loc

la unele aprehensiuni în cercurile opoziţiei din Grecia: 

„Subiectele pacifiste tratate în sânul reuniunilor periodice ale acestei Înţelegeri

au fost întotdeauna urmate cu fidelitate de statele noastre; şi chiar în contactele noastre

în doi şi în trei s-a constatat că am dus întotdeauna conversaţiile noastre ca şi cum am

fi patru, cu o solidaritate ce dovedea că interesele comune şi idealul de pace al

Înţelegerii nu erau susceptibile de un spirit de egoism şi de separatism.”

*

În cursul serii, o ştire de presă semnalează că ziarul „Times” publicase o

telegramă a corespondentului său la Londra care afirma că Ismet Inönü venise la

Atena spre a cere din partea Angliei şi Franţei ca Guvernul elen să adopte o politică

mai independentă faţă de axa statelor autoritare şi îndeosebi faţă de Germania. Această

ştire fiind considerată, atât de Guvernul elen cât şi de domnul Ismet Inönü, ca lipsită

de temei, dar şi ca tendenţioasă, şeful Guvernului turc a profitat de declaraţiile făcute

presei spre a arăta, ca răspuns la o întrebare sugerată anume unui ziarist, că ştirea nu

este exactă şi că nu a fost „din partea niciunei puteri obiectul unei asemenea cereri,

cu atât mai mult cu cât nimic nu autorizase o asemenea supoziţie.”

*

Marea senzaţie a acestei zile au fost mesajele telefonice trimise de la Ankara de

preşedintele Atatürk domnilor Metaxas şi Ismet Inönü în timpul dineului. Mesajele

acestea, care constituie unul din acele gesturi spontane – cunoscute şi Excelenţei Voastre

de la Ankara – ale preşedintelui Atatürk, au produs mare impresie prin tonul lor ferm şi

chiar ameninţător la adresa oricărui adversar al frontierelor balcanice, deci în primul

rând la adresa Bulgariei. El contrasta cu discursurile schimbate cu câteva minute înainte

şi care vorbeau în termeni concilianţi de o „colaborare mai largă în Balcani”. 



Domnul Metaxas a răspuns imediat telefonic preşedintelui Ataturk, primind,

după câtva timp, o nouă comunicare tot atât de fermă. Acest schimb de mesaje şi de

replici a prelungit până târziu în noapte reuniunea la care asistam. La ora 03:00

noaptea, întreaga asistenţă a însoţit pe domnul Ismet Inönü la Pireu, unde, cu aceleaşi

onoruri ca la sosire, s-a îmbarcat pe vasul turc sosit de la Istanbul spre a-l lua.

Revenind la textul comunicărilor preşedintelui republicii turce – anexate aici

în forma transmisă presei – ţin să relev următoarele pasaje caracteristice:

„Vă invidiez – spunea Atatürk lui Ismet Inönü – aflând că vă găsiţi în mijlocul

reprezentanţilor unei naţiuni cu care înţelegerea noastră va fi eternă.” El continua

apoi: „Frontierele statelor balcanice aliate constituie o frontieră unică. Ceea ce ar

avea veleităţi împotriva acestor frontiere s-ar expune la razele arzătoare ale unui

singur soare. Îi sfătuiesc să ia seama. Cu acest preţ, prietenia balcanică va putea servi

pe deplin scopurilor sale umanitare şi civilizatorii.”

După răspunsul domnului Metaxas, care arăta „bucuria produsă de cuvintele

preşedintelui republicii turce, care corespund pe deplin sentimentelor greceşti şi

amiciţiei adânci şi inalterate ale naţiunii elene pentru naţia soră” şi declara în termeni

mai diplomatici că expresia „frontierele statelor balcanice constituie o frontieră unică”

traduce „un adevăr ce este la baza tuturor eforturilor noastre şi tuturor gândurilor

noastre în timpul anilor de colaborare pentru crearea Înţelegerii Balcanice”,

preşedintele Atatürk, în replică, a dat şi mai mult accent gândurilor ce-l animau:

„Sunt fericit să vă comunic că simt cea mai mare plăcere omenească şi

militară, declarându-vă că frontierele noastre sunt aceleaşi şi că forţele noastre ce le

apără formează de asemenea o unitate inseparabilă.” 

Dacă această categorică manifestare de solidaritate a şefului Statului turc, mai

ales în punctele şi faţă de riscurile ce preocupă mai mult poporul grec, era făcută să

bucure prin fondul ei pe guvernanţii greci, tonul ameninţător la adresa altora a produs

oarecare jenă. Pentru cine cunoaşte ieşirile preşedintelui Atatürk, mesajele nu au

nimic corespunzător.

Nu acesta este cazul cercurilor diplomatice de aici, care se întreabă care poate

fi motivul direct ce le-a determinat. Impresionaţi mai ales se arată ministrul Iugoslaviei

şi ministrul Italiei. Cel dintâi, aude cu surprindere venind de la Ankara, pe care se

deprinsese s-o vadă acordând girul ei avansurilor făcute de la Belgrad Bulgariei, o

declaraţie dură de solidaritate cu aliaţii ale căror frontiere nu au fost recunoscute de

guvernul din Sofia. Cel de al doilea se întreabă, desigur, dacă vorbele preşedintelui

Atatürk nu vizează mai departe decât Sofia şi vede cu mirare Grecia primind o atât de

categorică încurajare. Faţă de un coleg, ministrul Italiei nu şi-a ascuns enervarea: „Dacă

Mussolini ar fi vorbit astfel, toată lumea ar fi fost în fierbere. E adevărat că la

preşedintele Atatürk, la ore înaintate, valoarea cuvintelor nu mai e aceeaşi.”

Personal, fără a exagera semnificaţia declaraţiei transmise din Ankara, o

consider din multe puncte de vedere utilă. Cunoscând sensibilitatea şi izbucnirile de

temperament ale preşedintelui Atatürk, înclin să îi atribuiesc mesajul recentei

manifestaţii antigreceşti şi antiturce de la Filipopole.

*
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În ceea ce priveşte chestiunile discutate între domnii Metaxas şi Ismet Inönü

şi informaţiile primite de la amândoi, mă refer la telegramele mele nr. 1 493 din 

26 mai şi 1 503 din 27 mai a.c.

Presa ateniană a salutat vizita mai ales ca o manifestare a prieteniei inalterabile

dintre Grecia şi Turcia. Cât despre declaraţiile preşedintelui Atatürk, ele au fost

comentate în cuvinte cât mai temperate transpunându-le pe plan mai general. Astfel

„Messager d’Athènes” spune: „Ele definesc uniunea strânsă a două popoare care vor să

fie tari pentru a fi mai pacifice şi care se sprijină unul pe altul în conştiinţa de a-şi da

reciproc un supliment de vigoare pentru a merge înainte pe marile căi ale umanităţii.”

Vizita anunţată a domnului Tevfik Rüştü Aras la întoarcerea sa din Geneva,

după obişnuita trecere prin Belgrad, va îngădui verificarea observaţiilor şi interpretărilor

la care a dat loc aceea a domnului Ismet Inönü şi pe care le-am consemnat mai ales în

telegramele mele sus amintite.

În orice caz, aceste două vizite vor reda Greciei sentimentul de a fi reintrat în

circuitul diplomatic al schimburilor de vederi balcanice, după ce, în lunile ce au urmat

reuniunii de la Atena, a putut avea impresia că e lăsată oarecum în afară.

Eugen Filotti

[Note marginale:]

Domnului ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Direcţia Politică; 31.5.1937;

1.6.1937 Secţia Balcanică.
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EXTRAS DIN RAPORTUL DOMNULUI VASILE GRIGORCEA,

MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CĂTRE MINISTRUL

AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

Rezumatul conversaţiei dintre domnul Yvon Delbos şi ministrul Irimescu

1

la dejunul oferit de Ambasada Franţei în ziua de 14 mai 1937

R. nr. 1 132/A, din 27 mai 1937

Înreg. la nr. 32 193, din 1937

Strict Secret

Domnul Delbos a întrebat dacă este ceva schimbat în politica externă a României.

La această întrebare domnul Irimescu a răspuns că nu s-a schimbat absolut

nimic. Chiar dacă România ar face abstracţie de toate sentimentele sale, ar trebui

totuşi să fie alături de blocul anglo-francez, susţinut de America şi având bune relaţii

cu Rusia. Acest bloc reprezintă imensa superioritate de forţe de care noi ne dăm

perfect de bine seama. Noi suntem astăzi în fericita situaţie ca interesele noastre să

coincidă complet cu sentimentele noastre de prietenie tradiţională şi adâncă. Ar fi

deci posibil ca să schimbăm ceva dintr-o situaţie atât de excelentă?
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Radu Irimescu, în acel moment ministru al aerului în Guvernul Tătărescu.



Domnul Delbos a spus domnului Irimescu că cunoaşte colaborarea sa din

trecut cu aviaţia polonă şi l-a întrebat dacă s-a luat în vedere o colaborare aeriană

militară cu Polonia în Occident.

Domnul Irimescu a opus dezminţirea cea mai categorică. Nu s-a propus nimic

şi nici măcar n-a fost vorba un moment de aşa ceva. Colaborarea noastră aeriană cu

Polonia rămâne strict limitată la est.

Domnul Irimescu a arătat că România a primit toate sugestiile domnului

Pierre Cot în vederea înfiinţării unor terenuri de aviaţie în Transilvania şi a pus chiar

sume necesare în buget pentru ca lucrările să fie terminate în trei ani. Dacă România

a dat atâtea dovezi ale dorinţei sale sincere de colaborare, de ce mai suntem

suspectaţi? Lucrăm şi vom continua să lucrăm în mod efectiv la realizarea scopurilor

noastre comune superioare, dar să nu ne cereţi semnarea de prea multe hârtii privitoare

la situaţia de la est. Acestea ar avea numai un singur rezultat: de a crea o platformă

de agitaţie populară pentru partidele noastre de extremă dreaptă. Ori dumneavoastră

aţi putea avea vreun interes să aduceţi – bineînţeles în mod involuntar – extrema

dreaptă la putere în România?

Domnul Delbos vizibil impresionat de argumentele domnului Irimescu i-a

dat perfectă dreptate.

Vasile Grigorcea
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 731, din 27 mai 1937, ora 14.45

Înreg. la nr. 30 549, din 28 mai 1937

Roma

Confidenţial

Am avut o conversaţie cu Ciano după întoarcerea sa de la Budapesta. Deşi el

m-a invitat, s-a arătat foarte rezervat în privinţa conversaţiilor avute. În primul rând

a ţinut a constata că vizita Regelui Italiei a consacrat status-quo-ul raporturilor italo-

maghiare şi că încercările de a dezorganiza axa Roma–Berlin şi regimul protocoalelor

din Roma a dat greş.

În ceea ce priveşte întrevederile din Budapesta, Ciano observă că:

1. Amiciţiile Italiei sunt durabile şi prietenia cu Ungaria rămâne întreagă după

Budapesta.

2. Pentru a realiza o înţelegere cu Italia, o reconciliere cu Ungaria este

necesară pentru vecinii acesteia, deci şi pentru România. Aceasta nu este o condiţie,

ci unul din elementele unui acord cu Italia.

3. Nu este rolul Italiei de a expune punctul de vedere maghiar şi că în acest

scop statele interesate ar trebui să ia contact direct cu Budapesta. 
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4. De data aceasta, a avut impresia că oamenii politici maghiari sunt neîncrezători

în rezultatele unei noţiuni de apropiere, în special în ceea ce priveşte România. Am

arătat lui Ciano că această metodă de discuţie riscă să întârzie la infinit o înţelegere

italo-română. Nu este de conceput pentru noi ca drumul unei înţelegeri cu Italia să treacă

prin Budapesta. Aceasta este condiţia leonină care lasă în profitul unui adversar

sistematizarea raporturilor cu un prieten. Şi în 1935 Italia a condiţionat o apropiere cu

Mica Înţelegere de consimţământul Ungariei. Rezultatul a fost zădărnicirea oricărui

acord în bazinul dunărean. Contele Ciano, după multă ezitare, pretinzând că nu le

cunoaşte şi că nu e de competenţa sa de a discuta cu mine problemele maghiare. 

În ceea ce priveşte revizionismul, i-am arătat că este imposibilă o înţelegere cu

ţara al cărui singur obiectiv este schimbarea frontierelor vecinilor săi şi dacă politica

internă maghiară nu îngăduie o renunţare solemnă şi expresă, este indispensabilă cel

puţin o renunţare implicită sub forma unor pacte de neagresiune cu toate statele Micii

Înţelegeri. Ciano mi-a răspuns că nu este vorba de vreo revizuire a frontierelor şi că nu

socoteşte exclusă ideea unei formule de neagresiune. Ea nu a ajuns însă la maturitate la

Budapesta. Ungurii cred că noi nu vrem să ajungem la o înţelegere. De aceea România

ar trebui să facă dovada de bunăvoinţă şi să creeze o atmosferă spirituală mai bună.

Îmbunătăţirea raporturilor româno-ungare s-ar putea efectua în domeniul

minorităţilor.

Am expus ministrului argumentele clasice şi i-am arătat că, deşi internaţională

prin organizarea ei, chestiunea minorităţilor este internă prin fondul ei, că ungurii nu

se mulţumesc cu drepturi, ci vor privilegii, că tratamentul minorităţilor este pentru ei

o temă de propagandă, i-am cerut, în fine, a articula plângerile precise ale ungurilor.

Mi-a citat în treacăt exproprierea optanţilor şi a conchis că problema

minorităţilor i se pare singurul teren pozitiv pentru o destindere prealabilă.

În chestiunea parităţii de drepturi, Ciano mi-a declarat că nu poate fi

transformată pentru Ungaria în obiect de negocieri, când Germania şi Austria au

realizat-o unilateral. Se dovedeşte că noi rămânem pe terenul punctului 6 al rezoluţiei

de la Stresa, inspirat chiar de securitatea noastră. Am adăugat că paritatea n-ar fi o

monedă de schimb, ci o ocazie pentru a discuta. Obiectul de schimb ar putea fi

angajamentul de neagresiune al Ungariei. Concluzia lui Ciano a fost că doreşte mult

o înţelegere italo-română, dar un acord cu Ungaria este un element al acesteia. În

ceea ce priveşte poziţia Cehoslovaciei în eventualitatea unei înţelegeri cu Ungaria,

contele Ciano s-a arătat cu totul evaziv. Înaintea plecării sale la Budapesta am explicat

lui Ciano că statele Micii Înţelegeri au, în ceea ce priveşte Ungaria, angajamente

precise, juridice, politice şi militare care constituiesc pentru ele o garanţie la care nu

pot renunţa. În consecinţă, orice încercare de a ne disocia pe calea unei reconcilieri

cu Ungaria zădărniceşte orice acţiune de apropiere cu Italia. Sunt informat dintr-o

bună sursă italiană că Ciano a încercat a susţine un asemenea punct de vedere la

Budapesta, însă s-a lovit de intransigenţa absolută a ungurilor care nu au lăsat a se

înţelege că în cazul acesta ar fi mai bine a părăsi Italia. Kánya i-ar fi arătat, de

asemenea, că situaţia internă a Cehoslovaciei şi României este aşa de grea încât o

politică de aşteptare este preferabilă. În acest timp, ungurii îşi vor concentra toate

străduinţele în chestiunea minorităţilor, singura susceptibilă de rezultate pozitive
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imediate căci paritatea este realizată în principiu şi în fapt şi proclamarea ei de drept

este o chestiune de oportunitate.

Ciano, care a plecat la Budapesta plin de speranţe, s-a întors dezamăgit şi

perplex. Este evident că întrevederile cu contele Bethlen şi Kánya au avut un puternic

efect asupra lui. Acţiunea de apropiere cu Italia a ajuns iarăşi la un punct mort. Ciano

nu ia deloc în considerare pentru moment posibilitatea unui acord direct cu Italia

măcar sub forma unui punct cultural.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Italia (1937), vol. 17, f. 161 – 165
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 503, din 27 mai 1937, ora 21.20

Înreg. la nr. 30 552, din 28 mai 1937

Atena

Generalul Metaxas mi-a repetat azi că este foarte satisfăcut de conversaţiile

avute cu Ismet Inönü. Acesta i-a transmis asigurările lui Stoiadinovič privind fidelitatea

Iugoslaviei faţă de Înţelegerea Balcanică, subliniind credinţa sa în sinceritatea lor.

În privinţa Bulgariei, nici generalul Metaxas, nici Ismet Inönü nu cred în

voinţa reală de înţelegere cu România şi Grecia; generalul Metaxas a rămas cu

impresia că nici Turcia nu are încredere în tendinţele Bulgariei. Mesajul spontan al

preşedintelui republicii turce şi faptul că Ismet Inönü şi Tevfik Rüştü Aras nu au mai

trecut prin Sofia par de natură a confirma pentru moment această neîncredere. 

În legătură cu aceste fapte şi gesturi, a căror semnificaţie reală să fie verificată, colegii

mei italian şi iugoslav manifestă oarecare perplexitate şi enervare.

Adaug că, în ceea ce priveşte chestiunea Pactului mediteraneean, generalul

Metaxas mi-a precizat că este de acord cu Ismet Inönü să nu accepte încheierea lui fără

participarea Angliei. În concluzie, conversaţiile greco-turceşti apar ca o confirmare a

solidarităţii celor două state în cadrele pactului balcanic şi sub semnul prieteniei lor comune

cu Anglia.

Filotti

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pr. al. Cons.; Romanoleg Geneva; Dlui Ministru Antonescu; Romanoleg

Sofia pentru informarea s.v. personală (al. 2); Direcţia Politică; 28 mai 1937.

Buletin. Numai primul şi ultimul aliniat.

Descifrat de Zeno M. Câmpeanu.

AMAE, Fond 71 Turcia (1935 – 1939), vol. 52, f. 128 – 129
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, ALEXANDRU GURĂNESCU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 197, din 28 mai 1937

Înreg. la nr. 32 278, din 4 iunie 1937

Viena

Confidenţial

Domnule Ministru,

Politica internă a Austriei prezintă acelaşi aspect nedefinit şi confuz ca şi până

acum, deşi din când în când se repetă aceleaşi incidente, mai mult sau mai puţin

violente, între cele două tabere adverse: frontul patriotic şi nazismul austriac.

Astfel, după incidentele care au caracterizat vizita domnului von Neurath şi o

serie întreagă de altele mai mici fără mare importanţă, zilele acestea au avut loc două

manifestaţii al căror caracter demonstrează pe de o parte forţa spontană şi dinamică a

nazismului austriac, iar pe de altă parte lipsa de tact şi de măsură a autorităţilor puse

în serviciul frontului patriotic pe care se rezeamă guvernul domnului Schuschnigg.

Duminică, 23 mai, a avut loc la Viena un meci de handball între o echipă

germană şi una austriacă. Cu această ocazie o mare parte din public a manifestat

pentru Germania şi pentru Hitler. Demonstraţia a avut proporţii mai mari decât în

februarie trecut. La acest meci, unde de obicei sunt prezente 4 000 – 5 000 de

persoane, au venit de astă dată cam 40 000 de inşi, dintre care membrii coloanei

germane, fiecare având un steguleţ hitlerist şi împreună cu naţional-socialiştii austrieci

formau un grup de 30 000. În mijlocul lor se găseau vreo 4 000 de membri ai frontului

patriotic şi vreo 5 000 de poliţişti, cei mai mulţi în civil. Numărul acestora din urmă

fiind prea mic faţă de numărul naziştilor, ei au fost debordaţi şi n-au putut face, în

timpul manifestaţiilor, decât vreo 200 de arestări, reţinând până la urmă numai vreo

30 – 40, deoarece publicul s-a opus violent la fiecare arestare.

Când s-a cântat „Deutschlandlied” şi „Horst Wessellied”, publicul a acompaniat

în cor; când însă s-a intonat „Dollfusslied”, el s-a aşezat, în mod demonstrativ.

La un moment dat s-au adus în ajutor şi 12 care de atac ale poliţiei.

Aceste manifestaţii, care ar putea duce după ele tulburări mult mai grave, ar

fi determinat guvernul să oprească definitiv orice contact sportiv. Meciul de la Graz

al aceloraşi două echipe a fost deci interzis.

Tot zilele acestea, lângă oraşul Graz, s-a petrecut o scenă penibilă: un ofiţer

austriac a dat ordin şi s-a ridicat un drapel german chiar în faţa trupei. Acest gest al unui

ofiţer în serviciu a provocat o stare de nervozitate justificată a guvernului Reich-ului, care,

dacă n-ar avea încredere în persoana plină de tact şi de înţelepciune a domnului von Papen,

ar fi dezlănţuit poate un conflict grav cu guvernul austriac. Acest incident a dat naştere

zgomotului care a circulat zilele acestea asupra retragerii domnului von Papen de la Viena.

Frecăturile dintre guvern şi nazismul austriac sunt provocate de indecizia

cancelarului, care se opune încă întăririi în frontul patriotic şi chiar în guvern a elementelor

naziste.
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Forţa naţional-socialiştilor austrieci atinge, dacă nu depăşeşte, 70% din

poporul austriac. În această masă politică se disting două elemente: 30% gata la orice

acţiune cât de violentă, chiar cu armele în mână, restul de 30 – 40% cu cele mai mari

simpatii pentru Germania fiind gata la momentul oportun să urmeze elementele

dinamice ale primului grup.

Totuşi, în condiţiile actuale, deşi o explozie a sentimentului naţional german

nu este exclusă, putem să privim încă cu linişte situaţia internă din Austria.

*

Paralel cu evoluţia politicii interne activitatea Guvernului austriac în politica

externă s-a desemnat prin vizita preşedintelui federal Miklas la Budapesta şi prin

conversaţiile domnului Guido Schmidt la Londra şi la Paris.

În raportul meu nr. 1 013, din 3 martie, indicam spiritul în care se găsea

preşedintele Republicii austriece înainte de a întâlni pe regentul Horthy. Atitudinea

ulterioară a Guvernului ungar faţă de ţările Micii Înţelegeri pare a indica o nouă fază

în dorinţa de organizare a ţărilor din bazinul dunărean.

Din conversaţiile cu oamenii de stat englezi şi francezi, domnul Guido Schmidt

a căpătat impresia că aceştia erau calmi şi chiar „flegmatici” în ceea ce priveşte Germania

şi Italia. Dânşii i-ar fi declarat că sunt absolut siguri din punct de vedere militar. Nimeni

însă la Londra, nici la Paris nu a găsit că este cazul să se facă o demonstraţie concretă

pentru independenţa Austriei, manifestaţie pe care o sugerase cancelarul Schuschnigg

însărcinatului cu afaceri al Franţei, cu câteva zile mai înainte de plecarea domnului

Schmidt (cf. telegrama nr. 1 068). La Paris şi la Londra oamenii politici s-ar fi arătat

totuşi preocupaţi ca Austria să nu cadă, cu totul, în axa Roma–Berlin şi ar fi subliniat că,

în orice caz, independenţa şi libertatea Austriei rămân o chestiune europeană.

În cercurile din preajma guvernului rezultatul călătoriei domnului Schmidt

este comentat în sensul că Austria rămâne formal pe axa Berlin–Roma, însă ministrul

Afacerilor Străine a căutat o „reasigurare” (Rückversicherung) pe care ar fi găsit-o la

marile puteri occidentale pentru cazul când axa Roma–Berlin ar deveni impracticabilă

sau incomodă. Pentru câtva timp Austria pare obligată a rămâne în expectativă,

aşteptând să vadă ce se va petrece atât între marele puteri, cât şi între Ungaria şi Mica

Înţelegere. Cu Cehoslovacia ea va reîncepe negocieri economice, dar cu oarecare

prudenţă, căci Mussolini i-ar fi „ordonat” să nu avanseze prea mult în această direcţie.

În definitiv, vizitele secretarului de stat al Afacerilor Străine au făcut mai mult

zgomot şi au adus mai puţine rezultate decât se aşteptau cei ce nu cunosc

personalitatea ministrului austriac. Un diplomat străin serios şi bine informat, în

dorinţa de a-mi defini personalitatea domnului Schmidt, îmi spunea că dânsul „e un

tânăr ambiţios, care face prea multe vizite şi vrea să lase să se creadă că tratează

lucruri foarte serioase şi combinaţii variate. El este apoi silit să rectifice şi să facă

declaraţii de fidelitate către axa Roma–Berlin. Astfel dânsul îşi face rău atât lui însuşi,

cât şi micii lui ţări, care nu are niciun interes să ţie lumea sub presiune, prin veşnica

lui agitaţie. Deocamdată Schmidt lucrează de acord cu Schuschnigg, dar poate va

veni ziua în care va căuta să nu-l mai asculte”.
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Am reprodus aproape textual cuvintele acestui coleg, care concordă de altfel

cu opinia cercurilor diplomatice de aici şi cari explică unele aparenţe înşelătoare ale

politicii externe austriece.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Alexandru Gurănescu

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 4.6.1937; 

semnătură indescifrabilă.

Văzut la 10 iulie 1937.

AMAE, Fond 71 Austria (1935 – 1938), vol. 3, f. 372 – 374
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ADRESĂ CIFRATĂ CĂTRE LEGAŢIILE BELGRAD, ATENA ŞI SOFIA

Bucureşti, 28 mai 1937

În urma unei întrevederi ce a avut cu domnul Rüştü Aras, ministrul nostru de

la Ankara ne comunică următoarele cu privire la convorbirile ce le-a avut ministrul

afacerilor străine turc cu domnul Kiosseivanoff, la trecerea sa prin Sofia:

„Domnul Stojadinović fiind de acord cu preşedintele în exerciţiu al Consiliului

Permanent al Înţelegerii Balcanice şi cu ministrul Afacerilor Străine al României ca

ministrul de externe turc să prezinte în conversaţiile ce va avea cu domnul

Kiosseivanoff, la trecerea sa prin Sofia, dacă Guvernul bulgar ar înclina să se pună de

acord cu Înţelegerea Balcanică în baza unei declaraţii comune făcută de Guvernul bulgar

şi de preşedintele în exerciţiu al zisei Înţelegeri, pentru a se renunţa deoparte şi de alta

la clauzele militare din tratatele de pace de la Neuilly şi Lausanne, adică de a recunoaşte

starea de fapt a înarmării Bulgariei, precum şi de a se admite fortificarea zonelor

demilitarizate în schimbul unei colaborări leale şi amicale şi de dispoziţie de bună

vecinătate a Bulgariei cu Înţelegerea Balcanică, domnul Rüştü Aras a abordat această

chestiune atât cu regele Bulgariei, cât şi cu domnul Kiosseivanoff. Din convorbirile

avute în această privinţă ar reieşi că propunerea le-a surâs şi că sunt gata a începe

convorbirile în sensul de mai sus, cu domnul Metaxas. Se pare că factorii responsabili

bulgari au mai adăugat că în cazul când s-ar ajunge la o asemenea înţelegere, atunci

soluţionarea chestiunilor în suspensie între România şi Bulgaria, precum şi între Grecia

şi Bulgaria ar fi extrem de uşurată şi s-ar ajunge, desigur, la încheierea de acorduri

favorabile între Bulgaria şi România, şi Bulgaria şi Grecia, în foarte scurt timp.

În virtutea acestor dispoziţii favorabile ale factorilor responsabili ai politicii

bulgare, domnul Rüştü Aras a adus la cunoştinţă cele de mai sus preşedintelui în

exerciţiu al Înţelegerii Balcanice şi aşteaptă răspunsul său spre a-l transmite domnului

Kiosseivanoff pentru începerea convorbirilor.”

Comnen

AMAE, Fond 71 Înţelegerea Balcanică, vol. 25 (Relaţiile cu Bulgaria, 1932 – 
31 iulie 1938), f. 169 – 170
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În tomul curent, documentul nr. 54 din luna mai.
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TELEGRAMA MINISTRULUI ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 738 din 29 mai 1937, ora 13.00

Înreg. la nr. 31 033, din 29 mai 1937

Roma

Confidenţial

Colegul meu cehoslovac a avut şi el cu Ciano o lungă conversaţie care s-a

sfârşit pe linia arătată prin telegrama mea nr. 731

1

. Relativ la Cehoslovacia, ministrul

i-a declarat că dacă nu a menţionat această ţară în discursul său la Cameră motivul este

că ea face o politică opusă celei italiene, deşi raporturile dintre Praga şi Roma sunt

bune. Ciano i-a spus chiar că între cele două ţări există simpatie reciprocă şi s-a

declarat satisfăcut de declaraţiile recente ale domnului Krofta. A adăugat că Palazzo

Chigi, dorind a menţine amiciţia cu Ungaria, tensiunea dintre aceasta, România şi

Cehoslovacia este piedică la o apropiere cu Italia. Pentru Cehoslovacia există în plus

dificultatea pactului cu Sovietele incompatibil şi cu ideologia italiană şi cu prietenia

italo-germană.

La obiecţia ministrului cehoslovac că Italia are şi ea un pact recent de amiciţie

cu Sovietele, că Hitler a reînnoit la 1933 tratatul cu URSS, că nici Italia, nici

Germania nu au denunţat aceste pacte, că au considerat în 1935 compatibil cu Locarno

pactul franco-sovietic şi implicit cel ceho-sovietic, Ciano a replicat că politica italiană

nu are nimic contra Franţei, Cehoslovaciei sau Sovietelor individual, ci contra liniei

Paris–Praga–Moscova, care este în contradicţie cu axa Roma–Berlin.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Mica Înţelegere, vol. 2 (General, 1936 – 1943), f. 320 – 321
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 731, din 29 mai 1937, ora 15.25

Înreg. la nr. 31 031, din 29 mai 1937

Moscova

Azi s-a dat publicităţii nota sovietică de răspuns la propunerea britanică relativ

la întreruperea ostilităţilor în Spania în vederea evacuării voluntarilor străini. O aveţi

desigur prin Rador şi o s-o trimit prin poştă.

Consideraţiile, rezervele şi condiţiile formulate de Soviete ce dau aparenţa

unui refuz nu trebuie să facă iluzii. Ele constituie numai o atitudine dictată din



convingerea că insurgenţii spanioli nu pot şi deci nu vor renunţa la voluntarii străini.

În realitate, Sovietele sunt doritoare să poată ieşi din joc, bineînţeles cu salvarea feţii. 

Ciuntu

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pr. al Cons.; Romanoleg Paris; Dlui Ministru Antonescu; Romanoleg

Londra; informarea s.v. personală; Dir. Politică; 31.5.1937; semnătură indescifrabilă.

31.V.1937; Secţia Occidentală; pt. dosarul spaniol. 

AMAE, Fond 71 1920 – 1944 (Dosare Speciale 1937), vol. 423, Războiul civil din
Spania, f. 96
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr 1 606, din 29 mai 1937, ora 21.20

Înreg. la nr. 31 036, din 30 mai 1937

Budapesta

Vorbind depre discursul său, Kánya a spus colegului meu iugoslav ca aşteaptă

acum un gest al Micii Înţelegeri care să recunoască Ungariei egalitatea de drepturi fără

a cere compensaţii. În privinţa minorităţilor, Guvernul ungar va observa cum evoluează

chestiunea şi măsurile ce vor lua guvernele Micii Înţelegeri pentru îmbunătăţirea

situaţiei minorităţilor cu statele Micii Înţelegeri, cu condiţia a se prevedea că acest

pact primează conversaţiilor militare dintre state. 

Bossy

[Note marginale]:

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Politică; G.V.

AMAE, Fond 71 Ungaria (1934 – 1937), vol. 8, f. 273
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INTENŢIILE ACTUALE ALE GUVERNULUI SOVIETIC 

CU PRIVIRE LA ÎNCHEIEREA UNUI PACT CU ROMÂNIA

Mai 1937 

Relaţiile româno-sovietice sunt dominate de două consideraţii de căpetenie:

1. Interesul ce-l are România de a obţine o recunoaştere formală, precisă şi

definitivă a alipirii Basarabiei. 

2. Interesul ce-l are Uniunea Sovietică de a obţine dreptul de trecere a armelor

sale prin România în caz de conflict internaţional – în special în cazul unui atac

german împotriva Cehoslovaciei.
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În cursul unei convorbiri pe care domnul Ostrowski a avut-o cu domnul Jean

Paul Boncour, la 15 mai 1937, reprezentantul Sovietelor i-a dat unele lămuriri

interesante cu privire la intenţiile guvernului de la Moscova în vederea găsirii unei

formule ţinând seamă de interesele celor două părţi.

După cum reiese din notiţa alăturată, redactată de domnul Jean Paul Boncour,

domnul Ostrowski crede că acea formulă poate fi găsită în textul pactului Societăţii

Naţiunilor. Acordul româno-sovietic s-ar baza: 

1. Pe de o parte pe art.10, care prevede că membrii Societăţii Naţiunilor se obligă

a respecta şi a menţine în contra oricărei agresiuni exterioare integritatea teritorială

şi independenţa politică reprezentată a oricărui membru al Societăţii: ar fi vorba ca,

în cadrul dispoziţiilor zisului articol, să se găsească o formulă prin care s-ar recunoaşte

inviolabilitatea graniţei răsăritene a României; 

2. Pe de altă parte pe art.16, care prevede sancţiunile economice şi militare ce

urmează a fi luate în contra unui stat agresor: ar fi vorba să se precizeze modalităţile

acţiunii concentrate a celor două state în cazul agresiunii neprovocate din partea unui

terţ şi, pe această cale, să se ajungă la lămurirea chestiunei eventualului drept de

trecere a trupelor sovietice prin România.

Socotesc că, la prima vedere, intenţiile manifestate de reprezentantul sovietic

dau loc la următoarele observaţii: 

1. În ceea ce priveşte garantarea inviolabilităţii graniţei de la Nistru în cadrul

art.10, urmează a se vedea un text precis pentru a ne pronunţa asupra valorii juridice

a unei asemenea cunoaşteri. Într-adevăr, n-am câştigat nimic dacă am obţine numai

recunoaşterea situaţiei de fapt, căci aceasta s-a şi obţinut prin convenţia pentru

definirea agresorului.

Dar chiar o recunoaştere de jure ar fi insuficientă dacă ar depinde de

executarea întregii convenţii – adică inviolabilitatea graniţei de la Nistru ar fi pusă în

legătură cu aducerea la îndeplinire din partea României a obligaţiilor de asistenţă ce

le-ar asuma în cadrul interpretării art. 16.

În situaţia actuală, România n-are interes să obţină decât o recunoaştere

definitivă şi de sine stătătoare. 

2. În ceea ce priveşte asumarea unor obligaţii de asistenţă mutuală în cadrul

art.16 al pactului, asemenea obligaţii s-ar putea concepe la rigoare dacă ar fi vorba de

a avea recurs la acel articol în sensul tratatului româno-polon: adică statul atacat ar

beneficia de asistenţa militară a celuilalt.

Fiind dat însă că domnul Ostrowski a vorbit de negocierile confidenţiale ce

ar urma să aibă loc pentru a rezolva chestiunea trecerii trupelor, reiese că Guvernul

sovietic nu urmăreşte numai obligaţii reciproce pur şi simplu de asistenţă, ci că

înţelege să beneficieze de alianţa noastră şi în cazul când ar veni în ajutorul unui stat

terţ victimă a unei agresiuni.

Aceasta ar însemna pentru noi riscul de a fi târâţi în orice război european. Am

pierde deci facultatea pe care o avem zi conform interpretării ce a fost dată pactului de a

judeca noi înşine dacă cutare sau cutare stat a fost victima unei agresiuni şi dacă înţelegem

sau nu să aplicăm sancţiuni agresorului. Am pierde şi facultatea pe care o avem azi de a

nu participa la sancţiuni militare, chiar în cazul când am recunoscut agresiunea.
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Dar, chiar admiţând că n-am fi obligaţi a intra şi noi în război, dreptul de

trecere acordat trupelor sovietice ar comporta două riscuri mari: a) ocuparea ţării de

către o armată străină însufleţită de o ideologie primejdioasă, b) transformarea ţării

în teatru de operaţiuni.

Suntem în drept să ne întrebăm dacă obţiunea pe cale lăturalnică a recunoaşterii

Basarabiei ar compensa asemenea riscuri în ochii opiniei noastre publice. 

Al. Cretzianu

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 84, Relaţiile cu România, f. 222 – 224
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 895-3, din 1 iunie 1937

Înreg. la nr. 32 659, din 7 iunie 1936

Ankara

Domnule Ministru,

Cea mai mare parte a activităţii Marii Adunări Naţionale pe luna mai a fost

absorbită de discutarea şi votarea bugetului Statului pe exerciţiul anului 1937. Acest

buget, după cum am arătat prin rapoartele mele nr. 344-3 şi 804-3 din 4 martie şi 19 mai

a.c., este mărit cu vreo 18 milioane lire turceşti faţă de cel de anul trecut. Mărirea

provine din pricina noilor cerinţe ale Statului. Aceste cerinţe nu vor antrena însă crearea

de noi rezerve bugetare, ci vor fi acoperite din excedentele bugetului anului precedent.

Pe lângă votarea bugetului statului, Marea Adunare Naţională a mai discutat

şi votat o serie de legi; printre cele votate este şi aceea privitoare la şederea şi călătoria

străinilor în Turcia.

Acea lege în esenţă prevede ca străinii care vor veni în Turcia pentru un

termen de două luni sunt ... (se trece de la pagina 1 la pagina 27).

12) La 26 februarie 1937, o flotilă compusă din două aeroplane şi un planor

au făcut sub comanda căpitanului Zeki, Şeful Türk Kusu-ului, un turneu de 1700 de

km, vizitând oraşele Brusa Izmir (Smirna) şi Istanbul. Acest turneu a provocat un

mare entuziasm printre populaţia celor trei reşedinţe de vilayete, atrăgând un mare

număr de tineret spre organizaţia Türk Kusu.

13) Şase profesori care au urmat cursurile şcolii de planoare în Rusia

Sovietică urmează actualmente şi cursurile şcolii de avioane cu motor din Eskişehir

spre a lua brevetul de pilot.

14) În urma înţelegerii cu ministrul Instrucţiunii Publice s-a luat dispoziţia

de a se preda şi cursul de modele de avioane în miniatură în liceele şi şcolile de

meserii care posedă ateliere.

Veniturile

Veniturile asociaţiei aeronautice se ridică în cursul ultimului an la 4 755 766

lire turceşti. Din această sumă 1 163 554 lire turceşti sunt veniturile loteriei aviaţiei.
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Suma de 1 670 000 de lire turceşti rezultă din impozitele pentru ajutorul forţelor

aviatice fiind vărsate Ministerului de Finanţe conform legii, veniturile asociaţiei

aeronautice din anul acesta prezintă o diferenţă de 242 681 lire turceşti.

Politica externă

În cursul lunii mai, politica externă a Turciei s-a concentrat mai cu deosebire

asupra rezultatului convorbirilor pe care preşedintele Consiliului Ismet Inönü le-a

avut la Paris cu d-nii Blum şi Delbos, iar la Londra cu d-nii Balwin, Neville

Chamberlain şi Eden. Şi, în fine, asupra dezbaterilor de la Geneva, în comitetul de

experţi care era însărcinat cu elaborarea Statutului Sangeacului (Hatay-ului), precum

şi asupra deciziilor ce urmau să fie luate de Consiliul Societăţii Naţiunilor relativ la

punctele ce nu putuseră fi soluţionate de Comitetul de experţi în chestiunea Statutului

Sangeacului, din pricina divergenţelor de păreri între delegaţii francezi şi turci.

La Paris, convorbirile domnului preşedinte al Consiliului Ismet Inönü au avut

ca obiect, pe de o parte, chestiunile ce interesează direct Franţa şi Turcia, iar pe de alta

chestiunile de ordin general în politica mondială. În aceste din urmă chestiuni acordul

între Franţa şi Turcia este perfect prin unitatea de vederi între factorii răspunzători turci

şi francezi. De asemenea, în aproape toate chestiunile ce privesc direct Franţa şi Turcia,

aceiaşi factori au fost în deplină înţelegere, cu excepţia chestiunii relative la statutul

Sangeacului. Asupra acestei chestiuni vederile guvernului francez difereau de ale celui

turc în privinţa celor trei puncte nerezolvate de Comitetul de experţi de la Geneva.

Spre a nu provoca, însă, o tensiune în raporturile franco-turceşti, atât

preşedintele Consiliului, Ismet Inönü, cât şi d-nii Blum şi Delbos au căzut de acord

ca aceste 3 puncte să fie rezolvate de Consiliul Societăţii Naţiunilor. Iar îndată după

soluţionarea acestor puncte de Consiliul Societăţii Naţiunilor, Franţa şi Turcia să

procedeze la încheierea tratatului franco-turc pentru garantarea integrităţii teritoriului

Sangeacului, precum şi la semnarea acordului tripartit franco-turco-sirian, relativ la

fruntăria şi raporturile de bună vecinătate turco-siriene.

În acest scop s-a hotărât ca domnul Rüştü Aras şi ambasadorul Franţei în Turcia,

domnul Ponsot, să aibă întrunire la Geneva în timpul sesiunii din mai a Consiliului. 

(A se vedea rapoartele acestei Legaţii nr. 767-3 şi 773 din 11 şi 13 mai a.c.).

În ceea ce priveşte convorbirile domnului preşedinte al Consiliului, Ismet

Inönü, la Londra, ele n-au dat niciun rezultat pozitiv relativ la sprijinul cerut de Domnia

Sa guvernului Marii Britanii pentru rezolvarea chestiunii statutului Sangeacului. Deşi

domnii Baldwin, Chamberlain şi Eden au arătat o deosebită atenţie explicaţiilor date

de domnul Ismet Inönü asupra acestei chestiuni, totuşi n-a putut obţine nicio asigurare

din partea domniilor lor că Anglia va susţine punctul de vedere al Turciei.

Dar, dacă în chestiunea Sangeacului domnul Ismet Inönü n-a putut obţine ce

a dorit, în celelalte chestiuni însă discutate la Londra se pare că Domnia Sa a avut

satisfacţia de a constata atmosfera de comprehensiune deplină şi de prietenie sinceră

găsită în cercurile competente engleze pentru Turcia şi interesele ei vitale.

Chestiunea statutului Sangeacului

Această chestiune care a provocat o mare tensiune în raporturile turco-

franceze în ultimele două luni ale anului trecut şi care primise o soluţie împăciuitoare

la 27 ianuarie a.c., graţie formulei găsite prin intermediul domnilor Sandeler–Eden
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(a se vedea raportul acestei Legaţii nr. 171 din 30 ianuarie a.c.) mai avea încă un

punct de rezolvat prin Comitetul de experţi desemnaţi de Consiliul Societăţii Naţiu -

nilor, şi anume elaborarea statutului Sangeacului.

Elaborarea aceasta a fost destul de grea. De la prima întrunire a experţilor, care a

avut loc în ultimele zile ale lunii februarie, s-a constatat o profundă deosebire între punctul

de vedere francez şi cel turc. Tezele fiind deosebite, au necesitat discuţii serioase şi explicaţii

numeroase pentru apropierea lor în vederea unui rezultat pozitiv. Graţie intervenirii discrete,

dar eficace, a guvernului Marii Britanii, şi această divergenţă a putut fi înlăturată prin

acordul tacit intervenit între Franţa şi Turcia. Ele au hotărât să se supună deciziei Consiliului

Societăţii Naţiunilor asupra punctelor rămase în suspensie în faţa Comitetului de experţi.

După cum se ştie, azi, Turcia a renunţat asupra pretenţiilor sale, atât asupra

înglobării celor trei comune în teritoriul Sangeacului, cât şi asupra chestiunii limbilor

şi modului de alegere a primei adunări în Sangeac. (A se vedea raportul acestei Legaţii

nr. 882-3 din 29 mai a.c.).

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Al. Télémaque

[Note marginale:]

Domnului Subsecretar de Stat; Dir. Politică; Dir. Economică; 10.6.1937; semnătură

indescifrabilă.

Văzut 10.VI.1937; semnătură indescifrabilă.
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MINSTRUL ROMÂNIEI LA COPENHAGA, GEORGE ASSAN, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 3 400, din 1 iunie 1937

Înreg. la nr. 32 057, din 3 iunie 1937

Copenhaga

Domnule Ministru,

Reichstag-ul a luat vacanţă la 15 mai, după o şedinţă solemnă în care ambele

Camere reunite au sărbătorit jubileul de 25 de ani al domniei Regelui Christian 

(cf. raportului nr. 3 352).

De fapt, parlamentul danez luase vacanţă încă de la 8 mai, după o sesiune în care

115 proiecte guvernamentale fuseseră votate, numai 2 din acestea rămânând deocamdată

în cartoane. Singurul eveniment care a marcat sfârşitul acestei sesiuni parlamentare a

fost adoptarea definitivă de către Landsting a celor 4 legi pentru reorganizarea apărării,

proiectul guvernamental trecând cu opoziţia conservatorilor şi abţinerea Stângii. Se

poate spune, în linie generală, că ultima sesiune a decurs în mod liniştit, preocupările

ei principale constând în ameliorarea progresivă a condiţiilor vieţii muncitoreşti, cât şi

în adaptarea comerţului la fluctuaţiile conjuncturii mondiale. (cf. raportului nr. 3 312).

[se trece de la prima pagina la pagina 9]

Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937

455



Caracteristică pentru atmosfera nordică este unitatea de principii, nu unitatea

de vederi. Comunicatul final al ultimei Conferinţe de la Helsinki n-a înregistrat

rezoluţii practice, cât un şir de deziderate, în care individualismul nordic şi concurenţa

politică aveau să-şi joace rolul.

Astfel, domnul Sandler a amânat încheierea Acordului pentru controlul

înarmărilor, adevărat acord regional nordic putând să aibă, prin spiritul său de

avangardă, o influenţă asupra evoluţiei vieţii internaţionale. Însă tendinţa Domniei

Sale de a da de la început, poate din îndemnul Angliei, amploare acestui proiect, a

stârnit bănuieli în Germania şi a compromis rezultatele eventuale ale vizitei Domniei

Sale la Berlin, unde ministrul de Externe suedez a trebuit să afirme că statele nordice

doresc să rămână fără alianţe, ceea ce toată lumea ştia, în această afirmaţie putându-se

simţi grija de a evita impresia unei presupuse tutele britanice. 

De partea sa, domnul Koht a încercat, prin vizitele sale la Haga şi Bruxelles

înaintea sesiunii Ligii, să grăbească semnarea noului Acord economic al Puterilor de

la Oslo, în care Domnia Sa a secondat activ încercările domnului Colijn.

Acordul a şi fost semnat la Haga, la 18 mai, între aşa zisele Puteri de la Oslo.

Desigur însă, importanţa lui nu trebuie supraevaluată. Valabil pentru un an, cu începere

de la 1 iulie 1937, şi susceptibil de denunţare în caz de măsuri excepţionale din partea

uneia dintre Părţile contractante, acest Acord economic regional nu cuprinde privilegiul

de cumpărare preferenţială şi obligatorie înscris în Tratatele de la Ottawa, deşi prevede

importul fără restricţii a unei liste de produse din ţările semnatare, cât şi obligaţia lor

de a nu spori taxele vamale sau de a lua măsuri relative la moneda lor fără avizarea

prealabilă a celorlalte Puteri contractante. Cum acordul semnat este deschis adeziunii

oricărui alt stat, nu se poate spune că ar contraveni principiului naţiunii celei mai

favorizate. Deşi considerând posibilităţile restrânse oferite exportului produselor

agricole daneze, Acordul din Haga a fost primit aici cu oarecare indiferenţă, nu e mai

puţin adevărat că el este apreciat ca un început de colaborare economică internaţională,

în care Danemarca speră mai ales în concursul Angliei.

Domnul Munch crede în puterea exemplului. Cu toate că Acordul din Haga

nu oferă avantaje Danemarcei, Domnia Sa a acceptat încheirea lui. De asemenea,

dânsul a îndemnat la Helsinki la semnarea Convenţiei nordice pentru controlul

înarmărilor, cu adeziune eventuală a Belgiei, chiar în lipsa Olandei.

Domnul Munch a fost la Geneva. După un repaus de zece zile în Elveţia, se

duce la Berlin, nu însă în scopurile publicate de domnul Sandler.

De altfel, relaţiile danemarco-germane au fost tulburate în ultima vreme de

aprehensiunile provocate de vizita domnului Stauning la Londra, de manifestaţiile

antinaziste de la 1 mai, cât şi de bănuielile germane ale alcătuirii unui bloc al Puterilor

riverane Balticei sub egida Angliei. Nu trebuie omis iarăşi că, în vreme ce domnul

Schacht revendica, la Paris, Nordslesvigul, de unde Domnia Sa este originar, Regele

Christian a fost primit în aceaşi provincie în aclamaţiile populaţiei.

Dincolo de aceste coincidenţe, poate întâmplătoare, nu se poate uita însă că

domnul Munch a fost singurul care a refuzat să condamne la Geneva reînfiinţarea

serviciului militar obligatoriu în Germania şi că, de curând încă, a preconizat în

„Deutsche Allgemeine Zeitung”, transformarea Societăţii Naţiunilor într-un organism
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cuprinzând toate statele, în vederea reglementării litigiilor internaţionale prin

negocieri şi arbitraj (cf. raportului nr. 3 277).

Sub forme uşor diferite, dar punând condiţii greu acceptabile, domnul Schacht

a mărturisit aceeaşi dorinţă de întoarcere la universalitatea ligii în ceea ce nu uşurează

misiunea de sondaj a domnului Munch la Berlin.

Fără a anticipa asupra rezultatelor acestei vizite, care s-ar putea mărgini la

simple informaţii preliminare, este netăgăduit că planul englez de înarmări nu numai

a nimicit în nord spaima ameninţării germane, dar a redat un prestigiu atât de mare

puterii Imperiului britanic, încât guvernele nordice sunt gata să mijlocească în

favoarea lui orice apropiere pacifică faţă de Germania. Incapabil să urmeze, din lipsă

de bani şi materii prime, ritmul accelerat de înarmări al Angliei, Reichul este fatal

redus la negocieri, directe sau indirecte. Nu este mai puţin adevărat că, sub povara

înarmărilor, Guvernul britanic pare înclinat să readucă la Geneva chestiunea limitării

armamentelor, pentru că Acordul nordic susmenţionat ar constitui o excelentă prefaţă.

Rolul domnului Munch ar putea fi deci pe cât de măgulitor, pe atât de delicat.

G. Assan

[Note marginale:]

Domnului Subsecretar de Stat; Dir. Politică; Dir. Economică; 3.6.1937; semnătură

indescifrabilă.

Văzut 4.VI.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Danemarca, vol. 3 (General, 1937), f. 134, 142 – 145 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA STOCKHOLM, 

BARBU CONSTANTINESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR

STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R.f.n., din 1 iunie 1937

Înreg. la nr. 33 011, din 9 iunie 1937

Stockholm

Înapoiat la Stockholm, ministrul Afacerilor Străine a făcut unele declaraţii presei

suedeze asupra vizitei sale la Berlin şi asupra lucrărilor Adunării Societăţii Naţiunilor

Am onoarea a informa pe Excelenţa Voastră că ministrul Afacerilor Străine,

domnul Rickard Sandler, s-a întors ieri la Stockholm, după ce în drumul spre Geneva

vizitase mai întâi, acum zece zile, pe baronul von Neurath la Berlin şi după ce participase

la ultimul loc la lucrările de la Geneva ale Adunării Consiliului Societăţii Naţiunilor.

La aeroportul din Bromma, unde a descins, domnul Rickard Sandler a acordat

reprezentanţilor presei suedeze care îl aşteptau acolo, interviul următor: „După sosirea

mea la Berlin, am avut imediat o conversaţie cu domnul von Neurath, conversaţie cu

caracter cât se poate de amical, dar lipsită de orice subiect care ar fi putut duce la unele

negocieri suedo-germane. Toate zvonurile în această privinţă sunt de domeniul închipuirii.
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Totuşi, am obţinut informaţii preţioase asupra situaţiei internaţionale. La Geneva, Consiliul

s-a ocupat mai ales cu afacerea de la Alexandretta şi cu discutarea noii înfăţişări a

problemei spaniole. Ambele chestiuni nu au putut fi gata pentru a fi supuse deciziei

Consiliului doar sâmbătă. Mi-am exprimat satisfacţia pentru rezultatul împăciuitor al celei

dintâi, care este definitiv tranşată. Faţă de problema spaniolă, Consiliul a luat o atitudine

de principiu în aceeaşi direcţie ca la întrunirea din decembrie, punându-se accentul pe

chestiunea cea mai actuală, şi anume rechemarea străinilor care deocamdată iau parte la

luptă. În afară de acestea, s-a discutat asupra câtorva chestiuni curente. Adunarea

extraordinară a fost scurtă. În răstimp de o zi şi jumătate s-a expediat programul de lucrări

care cuprinde, în afară de primirea Egiptului ca membru, şi alegerea unui judecător. Biroul

dezarmării nu se întruneşte decât lunea viitoare iar ministrul Westman de la Berna va

reprezenta Suedia. Pentru aceeaşi zi este pregătită o întrunire a raporturilor reformei

Pactului la care va lua parte domnul profesor Uden, raportor, precum se ştie, al art. 11.”

Cu această ocazie, presa suedeză este destul de sobră, constatând numai că

„domnul Sandler se afirmă din ce în ce mai mult ca unul din cei mai entuziaşti

partizani ai navigaţiei aeriene”, sau că „Excelenţa Zburătoare s-a întors acasă”, deşi

participarea distinsului ministru la lucrările Adunării Consiliului de la Geneva a fost

subliniată la timp de presa străină. Dar cu privire la călătoria de la Berlin, gazeta

„Stockholmstidningen” vorbeşte despre „importante conferinţe Sandler-Neurath”,

fără a preciza în ce anume constă importanţa în cauză.

De altă parte, ministrul Germaniei, Principele Victor zu Wied, îmi spune, în mod

foarte discret, că vizita domnului Sandler la Berlin a fost pregătită în capitala Reich-ului,

unde ministrul Suediei, domnul Wirsén, sugerase că vizita domnului Sandler la Baronul

von Neurath ar putea avea loc la începutul lunii februarie a.c., în timpul opririi de câteva

ore la Berlin a Majestăţii Sale Regele Gustav V în drumul spre Bruxelles, unde Suveranul

merge însoţit de ministrul Afacerilor Străine. Baronul von Neurath a observat atunci că

timpul opririi Suveranului la Berlin este prea scurt şi a dat ideea amânării vizitei suedeze

la o viitoare ocazie. Succesorul domnului Wirsén şi actualul ministru la Berlin, domnul

Rickert, a sugerat din vizita în cauză şi Baronul von Neurath a primit la 22 mai vizita

domnului Sandler. Principele Zu Wied îmi spune că nu are până acum nicio informaţie

de la Berlin cu privire la convorbirea celor doi miniştri, însă nu crede că un subiect mai

important de convorbire a avut loc. În fine, din foarte bună sursă suedeză, mi se spune

că cei doi miniştri au discutat timp de o oră „chestiuni cu caracter general”; apoi, Baronul

von Neurath a oferit un dejun colegului său suedez şi Legaţiei Suediei la Berlin, iar în

seara aceleiaşi zile, ministrul Suediei, domnul Rickert, a oferit un prânz în onoarea

domnului Sandler, prânz la care a participat numai Secretarul de Stat, domnul von

Mackensen, împreună cu un număr de funcţionari superiori de la Auswärtiges Amt, după

care domnul Sandler a continuat călătoria spre Geneva. Interlocutorul meu bine informat

adaugă: „Spre deosebire de călătoria în grabă de la Berlin, unde domnul Sandler s-a

invitat şi unde convorbirea cu baronul von Neurath nu a putut ieşi din domeniul

generalităţilor, călătoria de la Moscova, unde domnul Sandler a fost invitat, va avea un

caracter diferit prin durata ei ca şi prin convorbirile prelungite cu domnul Litvinov şi

conducătorii de la Moscova ai politicii sovietice”.

În prezent, ministrul Afacerilor Străine este ocupat de programul, destul de

încărcat, al călătoriei ce va întreprinde, între 4 – 15 iunie curent, în capitalele statelor
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baltice: Kaunas, Riga şi Tallin, după care vor relua obişnuitele recepţii săptămânale

ale Corpului Diplomatic.

Comunicând Excelenţei Voastre cele ce preced, mă folosesc de această ocazie

pentru a vă ruga, domnule ministru, să primiţi asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

Barbu Constantinescu 

[Note marginale:]

Dir. Politică; ... .6.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Suedia, vol. 2 (General, 1936 – 1938), f. 190 – 191
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, 

VICTOR ANTONESCU, CĂTRE DOMNUL SUBSECRETAR DE STAT, 

VICTOR BĂDULESCU

T.f.n., din 1 iunie 1937

Înreg. la nr. 4 372 din 1 iunie 1937

Paris

Personal. Pentru domnul subsecretar de stat V. Bădulescu.

Având în vedere că domnul Beck are o atmosferă destul de neprielnică – ca

să nu zicem grea – din cauza propagandei pe care o fac în contra dânsului Sovietele

şi Cehoslovacia, propagandă care a influenţat o parte din opinia publică franceză, ar

fi bine ca discursul M.S. Regelui să cuprindă următoarele elemente: Tratatul de

garanţie ce leagă Polonia de România are un caracter pur defensiv; el este esen -

ţialmente pacifist şi nu este îndreptat împotriva nimănui; se amortizează cu prieteniile

noastre cu Franţa, Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică şi nu contravine niciuna

din aceste prietenii şi alianţe; îngăduie bune relaţii cu toţi vecinii noştri; se încadrează

perfect în Pactul Societăţii Naţiunilor, căruia îi păstrăm un ataşament şi o fidelitate

desăvârşite. Pentru celelalte dezvoltări în ce priveşte legăturile din prezent şi trecut

cu Polonia, puteţi da domnului mareşal Urdăreanu discursurile ce le-am ţinut la

Varşovia la dineul oferit de domnul Beck şi la dejunul Societăţii polono-române,

precum şi discursul meu de la Bucureşti cu prilejul vizitei domnului Beck.

Victor Antonescu

AMAE, vol. 377/1, R. 9, f. 8
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 3 729, din 1 iunie 1937, ora 16.02

Înreg. la nr. 31 592, din 1 iunie 1937

Berlin

Cu prilejul ultimei conversaţii ce-am avut cu von Neurath ieri, 31 mai, i-am

spus că suntem informaţi că Guvernul german, ca şi cel italian, ar încuraja tendinţele

Ungariei de a proceda la un act unilateral în chestiunea reînarmării. Domnia Sa a

recunoscut că revendicările de egalitate de tratament ale Budapestei i se par drepte, dar

a tăgăduit categoric şi a insistat asupra acuzaţiei că Germania ar încuraja Ungaria a

urma exemplul său. Atât Führer-ul, cât şi Domnia Sa nu numai că nu au încurajat

Ungaria în acest sens, dar, dimpotrivă, i-au dat în nenumărate rânduri sfaturi de

moderaţie, ceea ce a provocat în Ungaria chiar serioase resentimente.

Vorbind despre ştirea vizitei mareşalului von Blomberg la Budapesta, nu m-am

sfiit să spun că o asemenea vizită, producându-se la câteva zile după aceea a suveranilor

Italiei şi imediat după discursul domnului Kánya, ar produce la noi o impresie penibilă

apărând în ochii multora ca o tentativă de intimidare şi îndreptăţind pe cei ce pun la

îndoială sinceritatea Germaniei faţă de noi. Fără a mi-o spune, mi-a făcut impresia că

domnul von Neurath înţelegea acest punct de vedere. Domnia Sa mi-a mărturisit că în

urma vizitei la Berlin a ministrului de război ungar ar fi cu neputinţă ca Ministerul de

Război german sa nu întoarcă această vizită, dar în niciun caz ea nu se va produce

concomitent cu călătoria mareşalului von Blomberg la Roma, ci mai târziu. Mi-am

permis a completa „ar fi de dorit pentru bunele noastre relaţii cât mai târziu”.

Comnen

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936 – 1937), f. 325 – 326
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 699, din 2 iunie 1937, ora 15.00

Înreg. la nr. 31 829, din 2 iunie 1937

Belgrad

Domnul Stojadinović, pe care l-am văzut aseară, m-a asigurat că nu va fi

semnat niciun act cu ocazia vizitei germane, care rămâne în cadrul strict al unei vizite

protocolare a ministrului Afacerilor Străine germane. Natural, cu această ocazie va

avea loc un schimb de vederi asupra situaţiei politice în general, dar Guvernul

iugoslav nu va lua niciun angajament de natură politică. Pe de altă parte, ministrul

Ceholovaciei mă informează că domnul Stojadinović a întrebat la Praga dacă domnul
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Krofta are vreo întrebare a pune sau vreo explicaţie a cere în cazul în care von Neurath

va aduce în discuţie raporturile germano-cehoslovace.

Domnul Stojadinović părea destul de plictisit că această vizită se produce în

acelaşi timp cu călătoria domnului von Neurath la Sofia şi Budapesta şi este oricum

îngrijorat de repercusiunea ce această vizită va putea avea în special în presa franceză.

Domnia Sa explică această vizită ca o necesitate de politică internă şi ca o confirmare

a acordurilor economice iugoslavo-germane. Dar este posibil ca, tocmai din contră,

prezenţa ministrului Afacerilor Străine german la Belgrad să mărească dificultăţile

interne ale domnului Stojadinović. Pe de altă parte, se pare că nici Principele Regent

Paul nu ar fi mulţumit de modul cum se produce vizita germană.

Ministrul german va sosi aici în dimineaţa zilei de 7 iunie şi va pleca la Sofia

pe 8 iunie seara. Cercurile oficiale iugoslave par a aştepta cu plăcere o eventuală

amânare din cauza evenimentelor din Spania.

Cădere

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; ... VI.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 357 – 358
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TELEGRAMA LUI GHEORGHE PARASCHIVESCU, 

DIRECŢIA AFACERILOR ADMINISTRATIVE ŞI CONSULARE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BUENOS AIRES 

T. nr. 31 594, din 2 iunie 1937

Bucureşti

Pentru guvernarea ta

Buzdugan şi-a dat demisia, care a fost primită cu data de 17 iulie, când a fost

numit Nanu. Rog comunicaţi urgent informaţiile cerute de Nanu, îndeosebi privitor

la servitori.

Amiciţii 

Semnat Paraschivescu

AMAE, Fond 71 Buenos Aires, vol. 2 (Politice, 1936 – 1937)
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 922-3, din 3 iunie 1937

Ankara

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către Ambasadorul Sovieticilor, domnul Karski

Domnule Ministru, 

Ambasadorul URSS, domnul Karski, sosit în Ankara în ziua de 31 mai spre

a-şi lua postul în primire, a fost primit de preşedintele Atatürk în audienţă solemnă,

pentru remiterea scrisorilor de acreditare, a doua zi, adică la 1 iunie.

O asemenea grabă de a primi în audienţă pe un ambasador, 24 de ore după

sosirea sa, nu s-a mai pomenit aici de la întemeierea Republicii kemaliste. Ea deci nu

poate avea decât un tâlc, şi anume: voinţa de a dovedi, odată mai mult, stăpânitorilor

de la Moscova, că nimic nu s-a schimbat din dorinţa lor spre a continua aceeaşi

politică de amiciţie sinceră cu Sovietele ca în trecut.

După cum se ştie, Guvernul sovietic şi, în special, domnul Litvinov, bănuiesc

că Turcia, de la încheierea Convenţiei Strâmtorilor, nu mai nutreşte aceleaşi

sentimente de prietenie trainică şi sinceră faţă de URSS ca până atunci. Ei socotesc

că amiciţia Turciei faţă de Anglia, noile ei raporturi cu Italia, de la întâlnirea celor doi

miniştri de Externe la Milano (3 februarie a.c.), încheierea acordurilor recente de la

Belgrad între Italia şi Iugloslavia – încheiere pe care Sovietele o consideră înfăptuită

prin mijlocirea ministrului Rüştü Aras, precum şi semnarea pactului bulgaro-iugoslav,

sunt semne străvezii ale îndepărtării Turciei de la linia de conduită pe care ea a urmat-o

de la încheierea tratatului de amiciţie cu URSS din 1921 până în vara anului 1936,

adică până la încheierea Convenţiei de la Montreux.

Articolele publicate de recentă vreme în „Isvestia”, rechemarea ambasado -

rului Karahan şi înlocuirea lui prin domnul Karski sunt semne vădite ale nemulţumirii

guvernanţilor sovietici faţă de politica externă actuală a Turciei.

Preşedintele Consiliului, Ismet Inönü, în timpul cât a asistat la Londra la serbările

încoronării, a căutat să explice domnului Litvinov care sunt criteriile politicii externe

turceşti şi să-l asigure că trăinicia raporturilor de amiciţie turco-sovietice sunt indefectabile

din partea Turciei. Se pare că domnul Litvinov, după două ore de discuţie cu preşedintele

Consiliului, Ismet Inönü, s-a convins de sinceritatea celor expuse de premierul turc.

Pentru a dovedi odată mai mult cât preţ pun cei de la Ankara pe amiciţia

Rusiei sovietice, preşedintele Atatürk a ţinut să-l primească pe Ambasadorul Karski

aşa de curând după sosire, când pentru primirea ambasadorului Marii Britanii (acum

3 ani) preşedintele Atatürk a pus vreo două săptămâni spre a-i acorda audienţa.

Turcia, având de la această dată în posesiunea ei integrală Strâmtorile, a căutat

să-şi câştige amiciţia Marei Britanii, deoarece ea doreşte în politica ei mediteraneană să se

poată bizui pe amiciţia Angliei, precum în Marea Neagră ţine să se bizuie pe cea a Sovietelor.

De asemenea, ei vor pricepe că eforturile Turciei de a câştiga prietenia Italiei

sunt făcute în scopul de a-şi uşura situaţia ei economică în timp de pace.

Dar de aici a crede că Turcia a urmărit scopul ascuns de a părăsi Rusia Sovietică

este o margine. Turcia îşi dă bine seama că are o destul de mare graniţă comună cu
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URSS şi că, deci, are nevoie de amiciţia ei atât pentru siguranţa acelei graniţe cât şi

pentru politica ei în Marea Neagră.

Noul ambasador Karski, care desigur are misiunea în special de a readuce

Turcia faţă de Soviete la vechea ei atitudine dinainte de Convenţia de la Montreux,

îşi va da în curând seama că Guvernul turc nu-şi va părăsi drumul creat în urma

încheierii zisei Convenţii, adică de a se bizui pe amiciţia URSS-ului în Marea Neagră

şi pe cea a Marii Britanii în Mediterana.

Şi, la urma urmelor, cei de la Moscova vor trebui să-şi zică, din moment ce

în politica mondială sunt alături de Anglia, de ce oare vor să împiedice Turcia să caute

prietenia acesteia în Mediterana.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Al. Télémaque

AMAE, Fond 71 Turcia (ianuarie – iunie 1937), vol. 4, f. 265 – 268
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 651, din 3 iunie 1937

Berlin

Domnule Ministru,

De vreo lună aflasem din izvor german că se pregăteşte „o manifestaţie de

amiciţie germano-iugoslavă” de o deosebită importanţă.

Toate tentativele colegilor mei şi ale mele de a afla de la ministrul Iugoslaviei

vreun amănunt asupra celor ce se puneau la cale s-au izbit de un mutism absolut, iar

în cele din urmă acesta a şi dispărut, pentru câteva zile, din Berlin.

În ziua de 30 mai, tot din izvor german, aflăm că prin birourile de la Wilhelmstrasse

se vorbea despre o călătorie a domnului von Neurath în Balcani. Am încercat din nou,

împreună cu colegii mei turci şi cehoslovaci, să îl vedem pe colegul nostru iugoslav, acesta

continua însă să fie invizibil. După o zi întreagă de cercetări şi după ce consilierul Legaţiei

iugoslave, domnul Djordjevic – pe care-l invitasem chiar la masă la mine – îmi spusese că

şeful său „inspecta Consulatele în provincie”, aflăm că acesta, în realitate, era la München,

unde se întâlnea cu prinţul regent Paul. În momentul părăsirii Berlinului pentru a întâlni pe

Excelenţa Voastră la Salzburg, tot din izvor german, aflăm că domnul von Neurath urma

să plece în curând la Belgrad, Sofia şi poate Budapesta. În fine, în seara zilei de 31 mai, după

plecarea mea din Berlin, ministrul Iugoslaviei făcea ocolul misiunilor diplomatice aliate din

Berlin confirmând ştirea călătoriei domnului von Neurath la Belgrad.

Atitudinea misterioasă a „Aliatului” nostru iugoslav şi atmosfera de complot

în care s-a pus la cale această călătorie au nemulţumit şi îngrijorat adânc toţi colegii

mei din Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică.

Încadrarea călătoriei domnului von Neurath la Belgrad între două călătorii la

Budapesta şi Sofia, poartă incontestabil o nouă lovitură grupărilor noastre politice şi

dau un caracter deosebit de îngrijitor politicii iugoslave.
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În vizitele pe care colegul meu iugoslav le-a făcut la Ambasada Franţei şi la

Legaţia Cehoslovaciei, Domnia Sa a căutat să minimizeze importanţa acestei călătorii

insistând asupra caracterului său de „curtoasie” şi afirmând nu numai că ea nu era de

natură de a aduce vreo atingere Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice, ci dimpotrivă

ea va contribui la consolidarea lor ... (?!). 

Ministrul Iugoslaviei împingea tardiva sa solicitudine faţă de colegii noştri,

cerând tuturor sugestii utile asupra conversaţiilor pe care şeful său, Stojadinović, le-ar

putea avea cu ministrul Afacerilor Străine german.

Unul dintre colegii mei, ironist incorigibil, spunea că era pe punctul de a propune

colegului nostru să sugereze la Belgrad ca principele Paul şi domnul Stojandinović să

roage pe domnul von Neurath de a înceta tentativele sale de a disocia Mica Înţelegere.

Domnul François Poncet, ambasadorul Franţei, îmi spunea că la Paris politica

Iugoslaviei este considerată ca o politică de „casse-cou”

1

ce nu va lipsi să aibă atât

pe planul intern iugoslav, cât şi extern urmări deosebit de grave.

Primiţi, vă rog, domnule minitru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

N. P. Comnen

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 143 – 145
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, ALEXANDRU GURĂNESCU,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 207, din 3 iunie 1937, ora 15.35

Înreg. la 32 104, din 3 iunie 1937

Viena

Confidenţial

Ministrul Afacerilor Străine turc pleacă astă seară la Budapesta unde va

petrece ziua de vineri şi va face vizită lui Kánya. Rüştü Aras pretinde că vizita are

caracter de simplă politeţe.

Ţin să amintesc totuşi că între Turcia şi Ungaria s-a încheiat pact de amiciţie

şi de neagresiune în 1933 cu ocazia vizitei lui Gömbös la Ankara, pact care a rămas

secret.

Gurănescu

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pr. al Consil.; Romanoleg Moscova; ...[indescifrabil]; 

Dir. Politică; ... .6.’937; semnătură indescifrabilă; 

văzut 4.VI.’937; semnătură indescifrabilă.

Cifrat: 3 iunie, Onişor

Descifrat: Onişor

AMAE, Fond 71 Turcia (1921 – 1944), vol. 66, f. 259
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 927-3, din 4 iunie 1937

Înreg. la nr. 34 047, din 14 iunie 1937

Ankara

Recenta vizită făcută de domnul Rüştü Aras dlui Kánya la Budapesta

Domnule Ministru,

Referindu-mă la telegrama ministerială nr. 32 014 din 3 curent, relativă la

recenta vizită făcută de ministrul Rüştü Aras colegului său ungur Kánya, la Budapesta,

am onoarea a informa pe Excelenţa Voastră că, deşi ministrul nostru la Viena ţine a

aminti că la 1933 s-a încheiat între Turcia şi Ungaria un pact de amiciţie şi

neagresiune ce a rămas secret, cred totuşi că acest pact nu poate avea niciun fel de

înrâurire cât de slabă asupra relaţiilor noastre cu Turcia şi deci mai puţin asupra

Înţelegerii Balcanice.

Este destul să citez convorbirea preşedintelui Atatürk cu şeful delegaţiei

economice ungare, sosită aici la începutul lunii trecute, pentru încheierea unui nou

acord comercial turco-ungar, spre a ne da seama cât de slabă influenţă are pactul de

amiciţie turco-ungar asupra politicii externe turceşti.

Preşedintele Atatürk, primind în audienţă pe şeful delegaţiei economice

ungare, ministrul Nickel, şi după ce şi-a exprimat dorinţa sinceră de a vedea

încheindu-se un nou acord comercial folositor pentru ambele ţări şi după ce a făcut

elogiul originii comune de rasă a turcilor şi ungurilor, a încheiat cu această frază:

„dar toate sentimentele noastre faţă de Ungaria se opresc la cele de simpatie, căci

Turcia în politica ei, atât internă cât şi externă, nu se poate călăuzi decât de interesele

sale proprii şi acestea nu pot fi influenţate de originea de rasă”.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Al. Télémaque

[Note marginale:]

Dir. Politică; 14.6.1937; semnătură indescifrabilă;

Văzut 14.VI.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Turcia (1921 – 1944), vol. 66, f. 260 – 261
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA WASHINGTON, CAROL A. DAVILLA,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 10 445, din 4 iunie 1937, ora 11.18

Înreg. la nr. 32 347, din 5 iunie 1937

Washington

Ambasadorul Italiei a comunicat verbal la State Department că declaraţiile

făcute de Mussolini reprezentantului Consorţiului de presă Scripps-Howard reprezintă

atitudinea oficială a Italiei, care este gata să reînceapă discuţiile în vederea dezarmării.

Este însă exclus ca Guvernul american să ia vreo iniţiativă în acest sens, pentru că este

convins că Marea Britanie este opusă în acest moment oricărei încercări de a limita

armamentele.

Apelul făcut de secretarul de stat pe lângă ambasadorul Germaniei şi

ambasadorul Spaniei, insistând pentru menţinerea păcii, este datorat dorinţei de a

sprijini eforturile Angliei de a readuce Germania şi Italia în Comitetul de

neintervenţie. În acelaşi timp, acesta constituie o satisfacţie dată acelor membri ai

Congresului care cer aplicarea legii neutralităţii faţă de Germania, considerată de

dânşii ca fiind în stare de război cu Spania în urma bombardării Almeriei.

Sunt informat că acest incident nu va avea alte urmări aici şi că legea de

neutralitate nu va fi aplicată Germaniei de data aceasta. Dar în cazul unor complicaţii

rezultând din acest incident sau al unor incidente similare, atitudinea preşedintelui se

poate schimba. Aplicarea legii ar însemna o lovitură grea în special pentru aprovizio -

narea cu materii prime pentru vasele transatlantice care ar pierde călătorii americani.

Alexandru Davilla

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pres. al Cons.; Romanoleg Londra; pt. informarea s.v. personală;

Dir. Politică; 5.06.937; semnătură indescifrabilă;

Dir. Occid.;Văzut 5.VI.1937; semnătură indescifrabilă;

Cifrat în ziua de 5 iunie 1937 de Z. M. Câmpean.

Descifrat: Z. M. Câmpean.

AMAE, Fond 71 SUA, vol. 4 (General, 1936 – 1937), f. 184 – 185
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3 735, din 4 iunie 1937, ora 20.14

Înreg. la nr. 32 350, din 5 iunie 1937

Berlin

Ministrul Iugoslaviei de aici lăsase a înţelege pe colegii noştri aliaţi că

iniţiativa vizitei domnului von Neurath la Belgrad ar fi fost luată de Germania.

Secretarul de stat Mackensen, pe care l-am văzut azi, afirmă contrariul. Domnia Sa

spune că de mult timp ministrul Afacerilor Străine german fusese solicitat de domnul

Stojadinović să facă această vizită pe care acesta fusese silit să o amâne în diferite

rânduri. Domnia sa m-a asigurat că nu este vorba decât de o vizită „protocolară”; că

nu se va semna nimic şi nu se va lua nicio hotărâre politică.

La observaţia mea că această vizită făcută concomitent cu cea de la Sofia şi

Budapesta nu va lipsi a atinge unele susceptibilităţi, Domnia Sa a răspuns că era cu

neputinţă ca domnul von Neurath să accepte invitaţia de la Belgrad fără a întoarce

simultan vizitele mai vechi ale regelui Bulgariei şi ale preşedintelui Consiliului bulgar

la Berlin şi a ocoli Budapesta.

Am replicat că, din moment ce aceste vizite sunt azi fixate în mod irevocabil,

ar fi de dorit ca măcar ele să fie un element de liniştire a atmosferei în Bazinul

Dunărean şi în Balcani, iar nu o nouă dezamăgire, aşa bunăoară în loc ca acele vizite

să apară ca o încurajare a tendinţelor Ungariei de a proceda la acte unilaterale, domnul

von Neurath şi-ar putea întrebuinţa influenţa sfătuind pe unguri a evita orice politică

de fapte împlinite şi a se înţelege cu vecinii lor. Domnia sa mi-a spus că nu va lipsi a

comunica punctul meu de vedere domnului von Neurath.

Am impresia limpede că prin această vizită Germania urmăreşte a atinge mai

multe obiective, şi anume: a ruina planul domnului Hodža, dând cel puţin impresia

Cehoslovaciei că izolarea sa este o posibilitate; să profite de dificultăţile Italiei pentru

a afirma influenţa sa în Bazinul Dunărean şi în Balcani, în fine, ocolind Austria, a

manifesta nemulţumirea sa faţă de domnul Schuschnigg, care până azi a refuzat orice

satisfacţie naţional-socialismului.

În orice caz, această vizită, mai ales în momentul şi în condiţiile în care se

produce, cheamă toată vigilenţa noastră.

Comnen

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Domnului Pr. al Consiliului; 

Dir. Politică; 5.6.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1936 – 1938), vol. 42, f. 166 – 167
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 714, din 4 iunie 1937, ora 20.45

Înreg. la nr. 32 349, din 5 iunie 1937

Budapesta

Ministrul Afacerilor Străine al Turciei a avut azi o lungă întrevedere cu

ministrul Afacerilor Străine al Ungariei, în care s-au atins mai ales chestiuni privitoare

la poziţia Înţelegerii Balcanice. Tevfik Rüştü Aras a subliniat solidaritatea Turciei cu

Grecia. Kánya l-a întrebat de ce nu caută o înţelegere bilaterală directă cu Bulgaria.

Tevfik Rüştü Aras a răspuns că o atare înţelegere nu s-ar putea face decât pe spinarea

Greciei, ceea ce nu va fi niciodată admis la Ankara.

Despre Mica Înţelegere nu a fost vorba, Kánya evitând subiectul şi Tevfik

Rüştü Aras nevrând a deschide discuţia spre a nu da ministrului Afacerilor Străine al

Ungariei posibilitatea de a arăta, ca scuză, manifestaţiile deosebite în relaţiile Ungariei

cu fiecare din componentele Micii Înţelegeri.

Tevfik Rüştü Aras mi-a spus că va pune la curent mâine pe Excelenţa Voastră

cu amănuntele conversaţiei.

Bossy

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Domnului Pres. al Consiliului; Romanoleg Ankara; 

pt. informarea s.v. personală; Dir. Politică; 5.6.1937; 

semnătură indescifrabilă;

Văzut 5.VI.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Turcia (1921 – 1944), vol. 66, f. 263

343

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 232, din 4 iunie 1937, ora 21.20 

Înreg. la nr. 32 351, din 5 iunie 1937 

Praga 

Stojadinović a rugat pe Krofta să-i comunice informaţiile ce ar putea da

eventual domnului von Neurath asupra politicii generale a Cehoslovaciei şi în special

asupra raporturilor ei cu Germania. Domnul Krofta m-a rugat a transmite Excelenţei

Voastre aceste informaţii: 

1) Guvernul cehoslovac crede că în raporturile între ţările Micii Înţelegeri şi

cei trei mari vecini – Italia, Germania, Rusia – trebuie să se confirme şi să se dea

dovezi manifeste că pactul de organizare din 1933 este baza politicii generale a celor
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trei ţări; că celelalte trei trebuie să ţină seamă de această situaţie în raporturile lor cu

oricare ţară a Micii Înţelegeri şi că raporturile între fiecare din noi şi vecinii noştri sunt

condiţionate prin bunele lor raporturi cu celelalte două ţări ale Micii Înţelegeri.

Cehoslovacia a practicat totdeauna această politică şi timp de 18 ani ea a refuzat să

se apropie de Italia, fără ca în prealabil raporturile Italiei cu Belgradul să se fi

normalizat. Ea a refuzat să stabilească relaţii cu Rusia, înainte ca raporturile Rusiei

cu România să fi fost puse în ordine şi înainte ca România şi Iugoslavia să fi dat

consimţământul lor expres politicii cehoslovace faţă de Rusia. 

2) Politica generală a Cehoslovaciei este bazată pe angajamentele actuale, pe

care le respectă şi le va respecta integral şi în viitor:

a) tratatul de alianţă cu Franţa; 

b) tratatele cu ţările Micii Înţelegeri; 

c) pactul de asistenţă mutuală cu Rusia;

d) pactul Societăţii Naţiunilor; 

e) tratatul de arbitraj cu Germania; 

g) tratatul de arbitraj cu Austria;

3) Afară de aceste tratate, Cehoslovacia nu are niciun angajament şi niciunul

care să fie îndreptat contra Germaniei sau Poloniei. Ea nu are niciun angajament

militar sau tratat cu Rusia. Zvonurile privitoare la aviaţia rusă sau că există un tratat

cu caracter militar vizând, fie Germania fie Polonia, sunt curate minciuni sau invenţii

tendenţioase.

4) Cehoslovacia nu are intenţia de a încheia vreun acord nici cu Austria, nici

cu Ungaria fără consimţământul şi acordul prealabil al Iugoslaviei şi României. Ea

respectă şi va respecta integral aranjamentele sale actuale cu celelalte două ţări ale

Micii Înţelegeri.

5) Cehoslovacia nu va încheia niciun aranjament sau tratat care să poată fi

îndreptat direct sau indirect contra Poloniei. Ea nu are nicio intenţie de a încheia un

tratat cu Polonia îndreptat direct sau indirect contra unui vecin al Poloniei.

6) Cehoslovacia nu are absolut nicio obiecţie contra colaborării ţărilor din

Europa Centrală, inclusiv Italia şi Germania. Însă ea nu va încheia nici un angajament

în această privinţă care să nu fie acceptabil pentru Franţa şi Anglia. Ea crede că aceste

chestiuni ating toate Marile Puteri europene fără excepţie, iar cauza păcii şi a

stabilităţii condiţiilor generale în Europa Centrală n-ar câştiga nimic dacă în

colaborarea lor ţările mijlocii din Europa Centrală s-ar rândui de partea unui bloc sau

altul. Ea nu va face nimic care să poată fi considerat o încercare de a exclude

Germania sau Italia din colaborarea economică a Europei Centrale.

7) Cehoslovacia nu are niciun angajament internaţional care să o poată

împiedica de a încheia un aranjament de amiciţie sau bună vecinătate cu Germania;

evident ea nu poate renunţa la amiciţiile sale actuale, ceea ce ea a comunicat la timp

guvernului din Berlin când chestiunea unui astfel de aranjament a fost pusă; ea s-a

declarat gata de a-l încheia dacă Germania o doreşte, adăugând că ar preveni

bineînţeles amicii şi aliaţii săi. Între Cehoslovacia şi Germania nu există nicio

chestiune litigioasă care să poată face serios obstacol unui astfel de aranjament.

8) Considerând problemele minorităţilor ca o chestiune exclusiv internă,

Cehoslovacia n-ar putea accepta nicio negociere şi nu va lua nici un angajament afară
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de acele asumate deja. Ea nu are intenţia a denunţa aceste din urmă angajamente pe

care le consideră ca o garanţie contra pretenţiilor nejustificate. 

9) Cehoslovacia practică acum, în toate chestiunile Europei Centrale, o

politică de expectativă; ea nu ia nicio iniţiativă, ea consideră sistemul său contractual

în ceea ce priveşte bazele sale permanente ca definitiv elaborat, ea nu cere nimic

nimănui şi este gata de a se aranja cu oricare din vecinii săi în condiţiile indicate mai

sus. Aceste condiţii n-o împiedică să ajungă prin tratate la relaţii de amiciţie şi de

bună vecinătate cu Germania sau altă ţară vecină.

Gheorghe Aurelian

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pres. al Consiliului; Dir. Politică; 5.6.1937; semnătură indesci -

frabilă.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937 – 1940), vol. 5
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA,

DUMITRESCU,  CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, 

VICTOR ANTONESCU

R. nr. 3 926, din 5 iunie 1937

Înreg. la nr. 32 984, din 9 iunie 1937 

Varşovia

Anexe: 2

Vizita Măriei Sale Marelui Voievod Mihai la Varşovia

Domnule Ministru, 

În urma instrucţiunilor domnului ministru Alexandru Duiliu Zamfirescu, am

onoarea de a aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre că vizita Măriei Sale Marelui

Voievod Mihai a fost primită la Varşovia cu o căldură deosebită. Cercurile oficiale,

armata, presa şi întreaga populaţie, îndeosebi tineretul, au făcut moştenitorului

tronului României o primire însufleţită.

Cu începere de la 22 mai, presa poloneză a început publicarea a numeroase

şi extrem de cordiale articole cu privire la personalitatea tânărului principe, pe care

îl înfăţişează serios şi atent faţă de persoanele în vârstă, bun coleg, plin de voioşie

printre tineri, şcolar sârguitor, interesându-se de tot şi îndeosebi de aviaţie şi tehnică,

călăreţ şi vânător iscusit, practicând, cu abilitate, automobilul, înotul, schiul şi

patinajul, în sfârşit, simbol şi idol în acelaşi timp al noii generaţii pe care Suveranul

nostru o pregăteşte cu atâta stăruinţă pentru consolidarea României întregite şi

clădirea României de mâine.

În acelaşi timp, presa subliniază cum tânărul principe prin curtenia, simplitatea

şi farmecul său deosebit cucereşte fără întârziere pe toată lumea. 

Acest Oficiu Diplomatic a informat la timp, prin telegrame zilnice,

Direcţiunea Presei asupra articolelor publicate în presa poloneză cu prilejul vizitei
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Marelui Voievod. Excelenţa Voastră va putea găsi aici alăturat o colecţie de citate din

aceste articole. 

Măria Sa a sosit la Varşovia în dimineaţa zilei de 24 mai, fiind însoţit de

domnul ministru Alexandru Duiliu Zamfirescu, ce a întâmpinat pe Marele Voievod la

graniţă, de domnul Comandor-Adjutant Fundăţeanu şi domnul colonel din Armata

Polonă Ludwig, ataşat pe lângă persoana Măriei Sale.

Înaltul oaspete a fost salutat la gară de domnii Beck, ministrul Afacerilor

Străine, Contele Szembek, subsecretar de stat, Contele Romer, şeful Protocolului,

Arciszewski, ministrul Poloniei la Bucureşti, generalii Gluchowski şi Regulski,

subsecretari de stat la Ministerul de Război, generalul Schally, şeful Casei Militare a

Preşedintelui Republicii, Colonelul Mechowicz, comandantul oraşului Varşovia,

Voievodul Jaroszewicz etc. Ambasadorul Franţei, miniştrii Cehoslovaciei, Iugoslaviei,

Greciei, Norvegiei (aceşti doi din urmă acreditaţi şi la Bucureşti) se găseau de

asemenea pe peron. 

După ce a trecut în revistă Compania de Onoare, Măria Sa a mers imediat la

Zamek –Palatul Preşedintelui – fiind obiectul unor manifestaţii călduroase din partea

trupelor, organizaţiilor tinereşti şi populaţiei înşirate pe drumul cortegiului. Programul

(anexa 1) s-a desfăşurat conform prevederilor. După un schimb de vizite cu

Preşedintele Republicii şi Mareşalul Smigly Rydz şi vizite de curtenie, doamnelor

Moscicka, soţia Preşedintelui Republicii şi Mareşal Pilsudski, a avut loc un mare

dejun la Zamek oferit de Şeful Statului polon, la care au luat parte, în afară de

preşedintele Republicii şi doamna Moscicka, mareşalul Smigly Rydz cu doamna,

generalul Slawoj Skladkowski, Preşedintele Consiliului de Miniştri, ministrul

Afacerilor Străine şi Doamna Beck, subsecretarul de stat şi Contesa Szembek, şeful

Protocolului şi Contesa Romar, directorul Cabinetului şi Contesa Lubienska, domnul

Kobylanski, director Politic, guvernatorul Varşoviei, generalul Stachewicz, Şeful

Marelui Stat Major, domnul Aroiszewski, ministrul Poloniei la Bucureşti etc. etc.

Delegaţia României era reprezentată prin ministrul ţării şi doamna Alexandru Duiliu

Zamfirescu, consilierul delegaţiei, ataşatul militar, primul secretar şi doamna Dăianu. 

După amiază, Marele Voievod a vizitat Uzinele de Aviaţie de Stat şi Uzinele

de Motoare de Aviaţie, din împrejurimile capitalei, unde s-au arătat atelierele de

fabricaţie, de montaj, instalaţiile de verificare ale motoarelor, cazinourile lucrătorilor

şi funcţionarilor. S-a prezentat noul aparat de bombardament polon P. 37. S-a vizitat

apoi aerogara aviaţiei civile a societăţii L.O.T, unde piloţii români trimişi pentru

pregătire în Polonia au fost prezentaţi Măriei Sale, căruia i s-au mai arătat şi trei

aparate de transport ale aviaţiei civile româneşti. 

S-au vizitat apoi, la Regimentul 1 Aviaţie, hangarele cu diferite modele de

avioane ale regimentului, precum şi unul din pavilioanele cazarmei. Către sfârşitul

vizitei au fost executate mai multe zboruri şi acrobaţii în formaţie de către escadrilele

regimentului, care au impresionat în mod deosebit pe Marele Voievod. 

Seara, ministrul Afacerilor Străine a oferit o cină, urmată de o mare recepţie

la care Măria Sa purta Ordinul Vulturului Alb – cea mai înaltă distincţie polonă – ce-i

fusese conferită de Preşedintele Republicii. Marele Voievod a avut prilejul a întâlni

acolo pe toţi fruntaşii autorităţilor militare şi civile, precum şi pe toţi ambasadorii şi

şefii de misiune acreditaţi la Varşovia. Îmi fac o plăcută datorie a raporta Excelenţei
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Voastre că în cursul acestei primiri nu o dată mi s-a făcut reflecţia de către membrii

societăţii polone sau diplomatice că acum s-au convins că ,,les princes charmants” nu

există numai în basme.

Dimineaţa zilei de 25 mai a fost o sărbătoare a tineretului. Marele Voievod a

fost condus cu o barcă motor pe Vistula la Bielany, pentru a vizita toate organizaţiile

tineretului şi cele preregimentare.

Măria Sa a vizitat acolo un batalion din organizaţiile preregimentare, tabăra

Cercetaşilor, organizaţiile tineretului şcolar asistând la diferite trageri, exerciţii fizice,

dansuri naţionale etc. Principele a vizitat apoi Institutul Central de Educaţie Fizică cu

sălile sale de gimnastică, laboratoare, precum şi stadioanele. Sărbătoarea s-a terminat

prin defilarea tuturor organizaţiilor tinereşti în faţa Moştenitorului Tronului, după

care a avut loc prânzul oferit de Institutul Central de Educaţie Fizică la care au asistat

conducătorii Consiliului Superior şi Oficiului de Educaţie Fizică ai Institutului

Central, căpeteniile organizaţiilor cercetăşeşti, precum şi ministrul României şi

ataşatul militar român la Varşovia, ministrul Poloniei la Bucureşti etc. În sfârşit, după

vizitele protocolare de adio, Măria Sa a părăsit Varşovia la orele 15.35, fiind condus

la gară şi salutat pe peron de aceleaşi persoane şi cu acelaşi ceremonial ca la

sosire.Vizita s-a desfăşurat în condiţii excelente, opinia unanimă fiind că Majestatea

Sa Regele, Augustul Nostru Suveran, nu putea trimite un sol mai nimerit pentru a

contribui la închegarea prieteniei româno-polone decât pe Măria Sa, Marele Voievod

de Alba-Iulia, pe care îl înconjoară devotamentul şi nădejdea întregului neam

românesc. Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

Însărcinatul cu Afaceri,

Dumitrescu 

[Note marginale:] 

Domnului Ministru Antonescu; Domnului Subsecretar de Stat; Dir. Politică; ... .6.1937.

AMAE, vol. 376/2 R.8, f. 58 – 62
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 3 737, din 5 iunie, ora 13.55 

Înreg. la nr. 32 619, din 5 iunie 1937

Berlin

Excelenţa Voastră cunoaşte din telegramele de presă cuprinsul notei britanice

remise joi, 3 iunie, la Berlin şi Roma cu privire la condiţiile de înapoiere la Comitetul

de Neintervenţie a Germaniei şi Italiei. Subsecretarul de stat Mackensen mi-a spus că

cele două guverne amice o socotesc insuficientă, deoarece se opune oricărei idei de

represalii automate, în vreme ce Germania şi Italia, ,,sătule de palavre”, nu ar mai

putea asuma nici o răspundere internaţională fără a fi sigure de o imediată ,,represiune

colectivă” a oricărui atentat la fel cu cel de la Ibiza.
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Este de observat că cele două guverne care au fost mai intransigente în ultimii

ani împotriva asistenţei colective se fac în cazul acesta apărătorii acestui principiu. La

Ambasada engleză mi se spune categoric că Londra nu e deloc dispusă a se angaja ,,în

alb” la o acţiune de represiune ale cărei proporţii şi consecinţe nu pot fi prevăzute.

Împărtăşind aceleaşi sentimente, Ambasada franceză se arată deosebit de pesimistă. 

Comnen

[Note marginale:]

M.S. Regele; Pres. Consiliului; Dir. Pol.; ... .6.1937.

Văzut 9.VI.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 1920 – 1944 (Dosare Speciale 1937), vol. 423, Războiul civil din
Spania, f. 182

346

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 530, din 5 iunie 1937, ora 20.40 

Înreg. la nr. 32 624, din 6 iunie 1937 

Budapesta

Confidenţial

Strict confidenţial pentru domnul ministru. Azi am avut o întrevedere cu

ministrul Afacerilor Străine al Ungariei şi i-am vorbit în sensul arătat de Excelenţa

Voastră. Kánya mi-a spus că formula Excelenţei Voastre este a patra care i se propune

din partea Micii Înţelegeri şi nu ştie care este cea definitivă. La Geneva şi la Praga s-a

legat recunoaşterea egalităţii de drepturi de unele condiţii ca remilitarizarea capului

de pod de la Bratislava etc. Chiar dacă s-ar renunţa la aceste condiţii, Guvernul ungar

nu poate da impresia că a plătit recunoaşterea deplinei suveranităţi a Ungariei cu o

concesiune, căci toată lumea şi-ar da seama că a fost silită de Mica Înţelegere să

propună un pact de neagresiune spre a obţine un drept natural. Opinia publică ungară

n-ar admite un acord cu Mica Înţelegere decât în urma unui gest în favoarea

minorităţilor. Am replicat că acest răspuns nu mi se pare că ar corespunde cu bunele

intenţii exprimate în ultimul său discurs, nici cu părerile politice ale Contelui Bethlen

şi Eckhardt, care s-au arătat favorabili unor pacte de neagresiune cu statele Micii

Înţelegeri. L-am rugat să-mi comunice atunci vederile sale asupra apropierii cu statele

Micii Înţelegeri, pe care a spus în discursul său că o doreşte. Kánya mi-a declarat

următoarele: 1) Guvernele Micii Înţelegeri urmează a face, fiecare în cadrul

competenţei sale naţionale, un gest de conciliere faţă de minorităţile maghiare. 

2) După aceea Ungaria va încheia cu fiecare din statele Micii Înţelegeri nu un pact, ci

o declaraţie de neagresiune cuprinzând recunoaşterea egalităţii de drepturi în materie

de înarmare şi o parafrazare a Pactului Briand-Kellog. Am răspuns că ideea unui gest

faţă de minorităţi care să determine atmosfera necesară acordului este absolut

inadmisibilă şi i-am arătat modul în care Excelenţa Voastră vede etapele posibile ale

unei înţelegeri. Kánya este de părere să se examineze chestiunea prudent şi pe
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îndelete, având în vedere situaţia delicată a guvernelor celor două părţi faţă de opiniile

publice respective. Am atras atenţia că nu mai rămâne mult timp disponibil dacă este

exact că intenţionează a denunţa la toamnă clauzele militare, ceea ce ar produce reacţii

din partea noastră şi ar tăia orice posibilitate de normalizare a relaţiilor.

Kánya mi-a declarat că ministrul Iugoslaviei a interpretat greşit spusele sale

ca echivalând ca o ameninţare de denunţare apropiată. El ar fi arătat numai că nu mai

poate să mai aştepte un an rezolvarea acestei chestiuni. Guvernul ungar nu va denunţa

însă clauzele militare la toamnă şi mai este timp de discutat. Ministrul Afacerilor

Străine ungar mi-a cerut a transmite Excelenţei Voastre rugămintea de a reflecta

asupra propunerii sale de mai sus.

Bossy

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; ... .VI.1937.

AMAE, Fond 71 Ungaria (1934 – 1937), vol. 8, f. 281 – 283
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 768, din 6 iunie 1937, ora 14.46 

Înreg. la nr. 32 625, din 7 iunie 1937

Belgrad

Ieri seară ministrul Cehoslovaciei a comunicat domnului Andrici un aide-
mémoire al domnului Krofta ca răspuns la întrebarea pusă de domnul Stojadinović

guvernului din Praga în legătură cu vizita lui von Neurath. Aide-mémoire-ul redactat

în termeni categorici, cu o nuanţă de ironie, defineşte încă o dată politica externă a

Cehoslovaciei în cadrele alianţelor sale şi în raport cu vecinii ceilalţi.

De remarcat că Krofta reaminteşte lui Stojadinović că relaţiile între statele

Micii Înţelegeri şi URSS, Germania şi Italia nu se pot dezvolta decât pe baza acordului

intern al Micii Înţelegeri din 1933. Domnia Sa adaugă că 18 ani Cehoslovacia nu a

luat în considerare nicio posibilitate de înţelegere cu Italia, pentru că aceasta nu avea

raporturi normale cu Iugoslavia. Faţă de Germania şi Polonia, Cehoslovacia nu are

nici un angajament agresiv şi nici nu va lua vreodată un asemenea angajament, fiind

dispusă a trata cu ele într-un spirit conciliant, deoarece nu are nici un litigiu cu vreuna

dintre aceste ţări. În ceea ce priveşte organizarea bazinului dunărean, nu e contra

prezenţei Germaniei şi Italiei, dar cu condiţia ca această organizaţie să se facă cu

cunoştinţa Franţei şi Angliei, care nu pot fi înlăturate în niciun caz, deoarece trebuie

evitată împărţirea estului Europei în blocuri. 

Cădere

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 7.VI.1937.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 365 – 366

Institutul Diplomatic Român

474



348

MINISTRUL ROMÂNIEI LA COPENHAGA, GEORGE ASSAN, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 3 422, din 7 iunie 1937

Înreg. la nr. 33 481, din 11 iunie 1937

Copenhaga

Domnul Munch la Berlin

Domnule Ministru,

Concomitent cu plecarea domnului Sandler la Memel şi ţările baltice, domnul

Munch s-a oprit la întoarcerea sa din Elveţia, în zilele de 4 şi 5 iunie, la Berlin, de unde

s-a întors ieri la Copenhaga.

Cu acest prilej, Domnia Sa a avut o lungă convorbire cu domnul von Neurath,

cu care s-a găsit în relaţii personale încă de când actualul ministru de Externe al

Reich-ului a fost, îndată după război, reprezentant al ţării sale la Copenhaga.

Ziarele germane şi, în special, „Berliner Tageblatt” şi „Völkischer Beobachter”,

au salutat prezenţa la Berlin a domnului Munch, „sub a cărui îndrumare politică

Danemarca s-a menţinut într-o strictă neutralitate”.

Incontestabil că, spre deosebire de domnul Sandler, simpatia cu care a fost

întâmpinată vizita domnului Munch la Berlin derivă din faptul că în primăvara anului

1935 Domnia Sa s-a abţinut să voteze la Geneva condamnarea reînarmării Germaniei.

În al doilea rând, nu trebuie uitat că vizita domnului Sandler la Berlin a succedat prea

curând celei făcute de Domnia Sa la Londra şi Paris, în vreme ce în Danemarca s-a

procedat la o împărţire a rolurilor, domnul Stauning ducându-se la Londra, iar domnul

Munch întorcându-se numai din Geneva prin Berlin.

După convorbirile avute cu domnul von Neurath şi cu domnul Schacht,

domnul Munch a afirmat în faţa presei că vizita Domniei Sale în Germania a avut un

caracter de pură curtoazie, ca şi aceea a domnului Sandler. Schimbul de vederi s-ar

fi referit special la relaţiile comerciale între cele două state (nu însă la un acord pentru

turism), la noul Aranjament al Puterilor de la Oslo, cât şi la iniţiativa nordică de

control al bugetelor militare. În sfârşit, analizând situaţia generală, s-a vorbit de

cererea adresată de statele nordice Comitetului de neintervenţie din Londra în vederea

ocrotirii vaselor comerciale neutre de către vasele de război ale ţărilor de control. 

(cf. raportului nr. 3 295).

Sosit la Copenhaga, domnul Munch a adăugat că s-au pus la cale, la Berlin,

noi convorbiri sau negocieri cu autorităţile germane, felicitându-se de destinderea

observată de Domnia Sa în situaţia internaţională, atât la Geneva, cât şi la Berlin.

„Politiken” de azi subliniază tonul simpatic al presei germane faţă de ministrul

de Externe danez, considerat ca un spirit independent al Nordului, şi afirmă că vizita

Domniei Sale la Berlin a contribuit la întărirea opiniei despre politica neutră a ţărilor

mici în caz de conflict european.
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Vizitând astăzi pe domnul Munch, domnia sa mi-a confirmat bunele impresii

culese, atât la Geneva, cât şi la Berlin. Ministrul Afacerilor Străine a recunoscut

caracterul favorabil al conversaţiilor avute cu Baronul von Neurath şi cu domnul

Schacht, din care ar putea decurge pentru Danemarca atât o intensificare a relaţiilor

comerciale cu Reich-ul, cât şi o sporire a încrederii ce există între cele două ţări.

Domnul von Neurath exprimându-şi dorinţa de a fi orientat asupra valorii ce

o atribuie Puterile de la Oslo noului Aranjament economic din 28 mai, domnul Munch

a arătat că, fără a fi supraevaluat din punct de vedere al consecinţelor practice, acest

aranjament se încadrează în preocupările de destindere economică urmărită de domnul

van Zeeland şi a primit asigurări că Germania vede cu ochi buni o evoluţie în această

direcţie.

Cât despre iniţiativa nordică pentru controlul bugetelor de înarmare, domnul

von Neurath nu ar vedea vreo obiecţie de făcut unui asemenea Acord regional.

Domnul Munch mi-a specificat, în legătură cu acestea, că Belgia este pe cale

actualmente să procedeze la studierea legiferării controlului fabricării armamentului,

astfel cum s-a făcut în Ţările Nordice.

În ce priveşte rezultatele generale, dat fiind numărul mare de construcţii în

şantier, impresiile culese de domnul Munch arată că, înainte de desăvârşirea planului

german de înarmări, ar fi foarte greu ca Reich-ul să poată fi adus la discuţia problemei

limitării armamentelor şi că o probabilă amânare pe 2–3 ani a soluţionării acestei

importante probleme trebuie luată în considerare, mai ales dacă se are în vedere şi

preocuparea serioasă ce o constituie provocarea, prin sistarea fabricării armamentelor,

a unui şomaj foarte însemnat, în cazul în care nu s-ar face să coincidă această oprire

cu o epocă de ascendenţă a producţiei generale.

În sfârşit, domnul Munch a căpătat convingerea, din cele constatate la Berlin,

că Germania dă dovadă de reale simţăminte de moderaţie în împrejurări actuale şi că

atitudinea Reich-ului se resimte, de alminteri, de dificultăţile economice prin care trece.

Ca încheiere, în legătură cu o chestiune ce a preocupat în timpul din urmă

Guvernul danez, aceea a ocrotirii vaselor comerciale neutre de către flota de război

a Puterilor de control, domnul Munch are credinţa că reorganizarea controlului la

care se tinde actualmente va facilita găsirea unei modalităţi care să constituie o

garantare a comerţului neutru, faţă de care Germania nu s-ar împotrivi.

G. Assan

[Note marginale:]

Dir. Politică; 12.6.1937; semnătură indescifrabilă;

Văzut ...VI.1937; semnătură indescifrabilă;

15.6.1937; Secţia Orientală; semnătură indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA HELSINKI, CAIUS BREDICEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 381, din 7 iunie 1937

Înreg. la nr. 33 934, din 14 iunie 1937

Helsinki

Vizita Subsecretarului de Stat, Lord Plymouth, în Finlanda, 29 mai – 4 iunie 1937

Urmare la raportul acestei Legaţii, nr. 282, din 12 mai a.c.

Domnule Ministru,

Încântat de impresiile avute la încoronarea din Londra, domnul Holsti,

ministrul de Externe al Finlandei, a constatat într-un interviu dat ziarului

„Hufvudstadsbladet” din Helsinki că în curând se vor vedea efectele deciziilor luate

de către bărbaţii din stat, în conferinţele ţinute cu acest prilej la Londra şi Paris.

Domnii Eden şi Delbos şi-au exprimat cea mai bună dispoziţie şi încredere în politica

de pace a Finlandei.

La rândul său, domnul Eero Järnefelt, ministrul Finlandei în USA, care îşi

petrece acasă vacanţele, a declarat presei că orientarea nordică a Finlandei e cea mai

bună reclamă în America pentru ţara aceasta.

Tot ce a contribuit până acum la consolidarea politică a Blocului Scandinav

a găsit sprijin şi simpatie în ţările anglo-americane. Regimul democratic şi

parlamentar îşi are aici pe cei mai statornici şi devotaţi reprezentanţi, chiar la uşile

bolşevismului rusesc şi în vecinătate cu regimurile personale şi dictatoriale din

Germania şi cele trei ţări baltice.

Întărirea legăturilor de amiciţie cu democraţiile de avangardă ale Blocului

Scandinav e una din ţintele permanente ale politicii externe engleze. Prin această

prismă trebuie privită şi vizita subsecretarului de stat Plymouth.

*

Primirea călduroasă care s-a făcut Lordului Plymouth şi programul variat şi

bogat al serbărilor şi excursiilor din interiorul Finlandei au depăşit tot fastul întrebuinţat

până acum la alte ocazii similare. O serie de mese şi primiri, la Preşedintele

Republicii, la domnul Holsti, la Legaţiunea engleză, la mareşalul Mannerheim şi în

câteva centre industriale, l-au adus pe Lordul Plymouth în contact cu elita societăţii

finlandeze. Cercurile militare şi cele industriale l-au interesat mai mult. Pe lângă toată

importanţa excepţională pe care a atribuit-o presa şi opinia publică acestei vizite, din

textul declaraţiilor Lordului Plymouth, făcute la sosire şi în discursul său ţinut la masa

dată de domnul Holsti în cinstea sa, nu s-au putut descifra motivele adevărate care 

l-au determinat în plină criză a războiului civil din Spania să-şi părăsească scaunul

prezidenţial al Comitetului de neintervenţie din Londra. Chiar şi ştirea bombardării
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crucişătorului „Deutschland” nu l-a scos din liniştea care caracterizează aşa de mult

rasa sa şi şi-a continuat programul excursiilor.

În toastul său a repetat că a venit fără un plan politic determinat şi să întoarcă

vizita Mareşalului Mannerheim, care în anul trecut a fost, în două rânduri, oaspete

Guvernului englez, cu speranţa că va contribui prin contactul personal ce-l va stabili

în Finlanda să intensifice şi să aprofundeze legăturile de amiciţie între două ţări cu

apropiată înrudire spirituală şi conduse în politică de aceleaşi vederi generale.

Lumea, obişnuindu-se cu astfel de declaraţii stereotipe şi anodine, caută a trage

concluzii mai mult din ce se poate auzi din cercurile pe care le-a frecventat oaspetele

şi a stabilit ţinta adevărată a venirii sale din fapte concludente cum a fost, de ex.,

călătoria sa în interiorul ţării.

A început excursiile sale – sub titlul unei călătorii de agrement şi repaus – în

regiunea dintre golful francez şi lacul Ladoga. Un istm larg numai de 50 – 60 de km,

unde s-au desfăşurat manevrele de iarnă ale armatei finlandeze, în cursul lunii februarie

a.c. A trecut apoi în hinterlandul industrial, vizitând cele mai importante fabrici de

celuloză, oţel şi cupru din valea Vuoksen, la Kulakkapää, Outokumpu şi Imatra.

E evident că aceste călătorii, destul de obositoare, au avut scopul de a putea

câştiga impresiile directe asupra posibilităţilor de înarmare şi asupra bogăţiilor de

materii prime aflate în Finlanda. Unul dintre însoţitorii săi principali, Generalul Valve,

comandantul apărării coastelor şi, în acelaşi timp, şeful marinei finlandeze, mi-a

mărturisit că Lordul Plymouth a avut un interes special pentru latura maritimă a

apărării naţionale. Mi-a zis că şi România e aproape în aceeaşi situaţie ca şi Finlanda.

Numai că Finlanda are două puncte unde poate fi atacată, Kronstadtul rusesc şi Kiel-ul

german, pe când România are numai unul. S-a găsit de tehnicienii marinei finlandeze,

al căror şef este un comandor englez, că sporirea flotilei de submarine ar fi metoda

cea mai eficace şi ieftină de a putea întâmpina liniştit orice eventualitate.

Este de la sine înţeles că, după ce politic Anglia a cucerit inimile Blocului

Scandinav, şi în caz de război să-şi poată asigura neutralitatea binevoitoare şi cu

simpatii pentru dânsa. Va reuşi mai cu succes dacă va putea lega problema apărării

maritime Blocului Scandinav de uzinele şi şantierele engleze.

Cred că acesta este unul din scopurile principale ale vizitei Lordului Plymouth,

care cadrează perfect cu noul curs de înarmare din Anglia.

Cunoscându-se aici spiritul practic şi prevăzător al englezilor, opinia publică

şi presa sunt pătrunse, în urma acestei vizite, de un sentiment de mulţumire şi încredere

în adâncirea legăturilor cu Anglia. Domnul Holsti, în toastul său de la masa dată în

onoarea ilustrului său oaspete, s-a avântat până la o schiţare apologetică a raporturilor

anglo-finlandeze în cursul veacurilor, începând cu pomenirea încreştinătorului

finlandezilor, a episcopului englez Henrik, de acum 700 de ani, patronul ţării.

A constatat că axa care leagă aceste ţări se bazează pe libertatea de conştiinţă

şi a convingerilor politice. A reamintit sprijinul diplomatic şi maritim dat de către

Anglia pentru asigurarea independenţei Finlandei şi a încheiat cu cuvinte înălţătoare

şi pline de admiraţie pentru desfăşurarea serbărilor de încoronare a Regelui George VI,

la care s-au adunat: „Reprezentanţii atâtor ţări, atâtor rase şi confesiuni religioase,
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Afirmaţie necorespunzătoare realităţii, dar destinată probabil politicii interne. (n. a.)

fiind un exemplu unic de unitate a tuturor popoarelor şi se poate întrezări dorinţa

fericită a eforturilor noastre cele mai preţioase, adică o bună înţelegere între toate

popoarele, care cu siguranţă se găseşte în Pax Britanica.”

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

Brediceanu

[Note marginale:]

Dir. Politică; 14.6.1937; semnătură indescifrabilă;

Văzut 15.VI.1937; semnătură indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 790, din 8 iunie 1937

Înreg. la nr. 32 936, din 9 iunie 1937

Belgrad

Strict confidenţial

Comentarii în jurul vizitei domnului von Neurath la Belgrad

Domnule Ministru,

Declaraţiile domnului Stojadinović relativ la caracterul oficial al vizitei

domnului von Neurath la Belgrad şi care fac obiectul telegramelor mele anterioare au

fost confirmate aseară cu ocazia banchetului dat la cazinoul ofiţerilor de gardă în

cinstea ministrului de Afaceri Străine a celui de al treilea Reich.

Într-adevăr, în cuvântarea ţinută domnul Preşedinte de Consiliu a exprimat

speranţa că excelentele relaţii amicale care unesc „marele Reich german” cu Iugoslavia

se vor întări şi se vor dezvolta şi mai mult, în special pe terenul economic şi cultural.

În continuare, domnul Stojadinović a ţinut să reamintească: „fidelitatea

poporului iugoslav pentru cuvântul dat”… şi că în situaţia internaţională actuală

„guvernul iugoslav, de acord cu amicii săi

1

, crede util de a dezvolta o colaborare

folositoare şi pacifistă cu ţările unde această colaborare este posibilă ... şi în acord cu

aranjamentele internaţionale luate”.

În cursul recepţiei care a urmat, Preşedintele de Consiliu iugoslav a ţinut să-mi

confirme că convenţiile urmate în cursul zilei de ieri n-au avut de obiect concluzia

vreunui acord, ci numai un amical schimb de păreri asupra situaţiei politice generale;

s-au adus în discuţie şi raporturile Cehoslovaciei cu Germania, dar se pare că în această

chestiune von Neurath a lăsat să se înţeleagă că Reich-ul menţine cunoscutele obiecţii

asupra minorităţii germane şi a tratatului cu U.R.S.S. Natural că au urmat discuţii şi

asupra situaţiei economice a bazinului dunărean şi a raporturilor cu Italia, Austria şi

Ungaria, dar asupra acestor puncte domnul Stojadinović a preferat să fie mai discret.



În răspunsul domnului von Neurath se simte un ton uşor protector, probabil

pentru a sublinia oarecum cinstea pe care „Marele Reich german” o face poporului

iugoslav, apoi confirmând pe domnul Stojadinović în ceea ce priveşte „adâncirea

relaţiilor economice şi culturale” între Germania şi Iugoslavia. Domnul von Neurath

accentuează mult mai neted ca domnul Stojadinović caracterul politic al acestei vizite,

arătând că „prezenţa sa la Belgrad este de o foarte mare importanţă în raport cu situaţia

generală şi că colaborarea fecundă între Iugoslavia şi Germania va putea uşura şi

grăbi soluţionarea dificultăţilor existente”. Ministrul de Afaceri Străine al Reich-ului

insistă şi asupra „metodelor şi scopurilor politice constant urmărite de Führer, pentru

a servi cauza păcii” şi este fericit să constate că „în această operă de pacificare

amiciţia germano-iugoslavă reprezintă unul dintre principalele elemente”.

Este evident că Reich-ul, trimiţând pe ministrul său de Externe în această

vizită circulară, vrea în mod manifest să sublinieze prezenţa sa în ţările sud-europene

nu numai pentru susţinerea intereselor sale economice, ci şi pentru afirmarea unei

politici germane pe această direcţie.

Dar această tendinţă nu este ceva nou; de aceea cred util a examina pe scurt

cauzele care au precipitat această manifestare.

În primul rând, este acordul italo-iugoslav, care conţine o posibilitate – destul de

vagă – de consultare şi eventual de înţelegere între guvernele italian şi iugoslav,

consultare care n-ar putea fi dirijată decât contra Germaniei (v. rap. nr. 886 din 26 martie).

Imediat după semnarea acestui acord, Germania s-a informat la Roma şi în

acelaşi timp – după câte mi s-au spus – un director politic din Ministerul Afacerilor

Străine de la Berlin a făcut o vizită discretă în capitalele balcanice pentru a sonda terenul

în vederea vizitei domnului von Neurath. Rezultatul acestor tatonări le vedem astăzi.

(Trebuie să remarc că Turcia s-a abţinut şi de aceea secretarul general al

ministrului Afacerilor Străine, în conversaţia ce am avut-o cu el în ziua de 4 iunie, a

putut să-mi afirme că demonstraţia politică pe care o încearcă Germania nu are vreo

valoare atâta vreme cât nu ajunge la capătul liniei, adică la Ankara.)

O altă cauză ar fi şi faptul că Germania nu pare a fi mulţumită de atitudinea

din ultimul timp al Austriei. Asigurările date la Veneţia de Mussolini şi Cancelarul

Austriei, deşi categorice pentru a afirma drepturile Germaniei la o participare activă

în aranjamentul economic al bazinului dunărean, nu au satisfăcut din punct de vedere

politic... Germania a crezut necesar de a-şi căuta o asigurare politică proprie, ceea ce

ar arăta că identitatea de vederi în axa Berlin–Roma nu este încă perfectă.

De altfel, este de remarcat atitudinea extrem de rezervată a ministrului Austriei

de aici; n-a fost la aerodrom la sosirea ministrului german, precum colegii săi ungur

şi bulgar şi mi-a declarat că nici nu caută vreo întrevedere specială cu von Neurath.

(Această atitudine mai are şi o altă explicaţie căci, după cât aflu, Cancelarul

Austriei ar fi exprimat dorinţa încă mai de mult de a veni la Belgrad, dar că n-a primit

nici un răspuns din partea Guvernului iugoslav).

În fine, cea mai importantă cauză se pare a fi tendinţa concretă a diplomaţiei

germane de a împiedica Statele Europei Centrale de a forma uniuni (chiar economice)

noi sau de a întări pe acele existente.

Astfel proiectul lărgirii – până la asistenţă mutuală – a obligaţiilor decurgând

din pactul Micii Înţelegeri, prezenţa mai activă a Franţei în Europa Centrală, interesul

actual al Angliei pentru stabilizarea situaţiei în această parte a Europei sunt tot atâtea

consideraţii pentru ca politica externă a Reich-ului, care stă sub psihoza „încercuirii

Germaniei”, să lucreze cât mai activ pentru a zădărnici orice uniuni noi şi pentru a

slăbi în special Mica Înţelegere.
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Pe 24 mai 1937, crucişătorul italian Barletta a fost avariat în urma unui raid al forţelor aeriene

republicane lângă Mallorca. Crucişătorul german Deutschland a fost atacat de bombardiere republicane

pilotate de piloţi sovietici pe 29 mai 1937, în largul insulei Ibiza, ceea ce a dus la retragerea Germaniei

şi a Italiei din Comitetul de neintervenţie. 

Germania a judecat că momentul pentru a se manifesta a venit, căci socoteşte

că Italia are de plătit o poliţă, şi de fapt se pare că Contele Ciano ar fi declarat la

Budapesta că astăzi „este imposibil pentru Italia de a întări Brener-ul a doua oară şi

de aceea este obligat a susţine cele mai bune relaţii cu Reich-ul”.

Negăsind nicio rezistenţă la Belgrad, domnul von Neurath profită pentru a obliga,

cu voia sau fără voia domnului Stojadinović, Iugoslavia să participe la o manifestaţie

din care nu are nimic de câştigat şi care are toate aparenţele unei slăbiri a Micii Înţelegeri.

Manifestaţia germano-iugoslavă nu trebuie însă considerată ca având

repercusiuni imediate pentru soliditatea raporturilor care leagă Iugoslavia de aliaţii

săi; este însă un simptom serios care poate anunţa o boală gravă; de aceea orice

atitudine viitoare trebuie examinată cu cea mai mare atenţie; nu trebuie uitat că

partenerii nu sunt de forţe egale şi este de văzut dacă motivele aduse de domnul

Stojadinović, adică necesităţile de politică internă, nevoi economice, asigurarea

eventualei lupte contra comunismului, sunt justificări suficiente.

Pe de altă parte, cred că manifestările care au la bază o doză oarecare de

vanitate şi nevoia de a câştiga în prestigiu nu sunt de natură a întări situaţia nici a

unui guvern nici aceea a raporturilor sale interaliate, din contră, nu servesc decât

pentru a crea confuzii sau, mai exact, cu asemenea manifestaţii „situaţia internaţională

actuală rămâne complexă şi încurcată, bogată în probleme pe cât de săracă în soluţii

şi plină de grele contraziceri”, după cum însuşi domnul Stojadinović a constatat în

discursul său, natural gândindu-se la altceva. Dar constatările sale pot servi ca şi

concluzie pentru caracterizarea situaţiei după vizita domnului von Neurath în Balcani.

Alătur textele discursurilor schimbate.

Victor Cădere

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 9.6.1937; semnătură

indescifrabilă.

Văzut 10.VI.1937; semnătură indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 800, din 8 iunie 1937, ora 20.10

Înreg. la nr. 32 679, din 9 iunie 1937

Roma

Palazzo Chigi a comunicat oficial lui Eric Drummond, la 5 iunie, că acceptă

în principiu propunerile engleze pentru soluţionarea incidentelor Varleta [sic!] şi

Deutschland:

1

1) Crearea de zone de siguranţă în porturile spaniole de către ambii

beligeranţi; 2) Asigurări din partea guvernelor din Salamanca şi Valencia că vor



respecta vasele de război străine; 3) Consultarea celor patru Puteri navale însărcinate

cu controlul în caz de atacuri ulterioare. Nota italiană este o simplă traducere a celei

germane. Partea finală este atât de confuză, încât este nevoie de precizări suplimentare

care au fost cerute ieri la Berlin şi Roma de Londra.

Primele două puncte engleze sunt acceptate fără rezervă de nota italiană,

deoarece ele atribuie implicit şi lui Franco calitatea de beligerant pe care Franţa şi

Anglia i-au refuzat-o până azi.

Cere însă precizarea şi întărirea punctului 3, în primul rând recunoscându-se

vaselor atacate dreptul de legitimă apărare imediată. În acelaşi timp, italienii

precizează că nu acceptă consultarea decât cu Anglia, Franţa şi Germania. Nu acceptă

nici enventualitatea unui control mixt în locul zonelor fixe. Legitima apărare ar trebui

să privească nu numai agresiunea executată, ci şi un act de agresiune imediată sau

probabilă.

Se pare că notele italo-germane menţin cererea de a proceda la represalii în

caz de atac, independent de consultare. Impresia ambasadorului Angliei este că italienii

doresc reîntoarcerea la Comitetul de neintervenţie.

Lugoşianu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 9.VI.1937; semnătură indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 751, din 8 iunie 1937, ora 12.40

Înreg. la nr. 32 847, din 9 iunie 1937

Budapesta

Într-un discurs politic, Primul Ministru ungur a subliniat din nou, ieri, că

recunoaşterea fără contra-prestaţie a egalităţii de drepturi şi garantarea drepturilor

minorităţilor, izvorâtă din tratate, constituie singura bază a normalizării raporturilor

cu statele vecine.

Bossy

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 9.VI.37; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Ungaria (1934 – 1937), vol. 8, f. 288
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 950-3, din 9 iunie 1937

Înreg. la nr. 34 045, din 14 iunie 1937

Ankara

Convorbirea avută cu noul ambasador sovietic, domnul Karski

Domnule Ministru,

În urma prezentării scrisorilor sale de acreditare pe data de 1 iunie a.c.

Preşedintelui Republicii Atatürk (a se vedea raportul acestei Legaţiuni nr. 922-3

1

din

3 iunie), am făcut ambasadorului URSS-ului, domnul Karski, în ziua de 7 iunie, vizita

de rigoare conform uzanţelor diplomatice.

Domnul Karski, care este, pentru moment, unul din oamenii de încredere ai

Guvernului sovietic – deşi tânăr, căci n-are mai mult de vreo 43 de ani – pare a fi

foarte destoinic. El a adus mari servicii politicii marxiste în Lituania, în timpul cât a

fost acreditat pe lângă Guvernul lituanian ca reprezentant oficial al Sovietelor. După

câte mi-au spus membrii ambasadei polone de aici, Polonia a avut multe greutăţi de

întâmpinat în relaţiile ei cu Lituania din pricina intrigilor iscusite urzite de domnul

Karski.

Ca înfăţişare, dă impresia unui inginer sau şeful unei mari întreprinderi

industriale. Privirea îi este vie şi judecata tot pe atâta; iar fermitatea în convingerile

sale indică o voinţă de fier, ce caută a îndupleca şi nu a fi înduplecată. Aceasta şi

explică de ce guvernul sovietic l-a numit ca ambasador în locul domnului Karahan.

După câteva fraze de curtenie de o parte şi de alta şi după ce domnul Karski mi-a

făcut elogiile ţării noastre – ţară bogată şi pitorească, mi-a vorbit de politică. La început,

în termeni generali exprimând o oarecare temere în ce priveşte posibilitatea menţinerii

păcii. Domnia Sa şi-a arătat îngrijorarea faţă de vizita domnului Neurath la Belgrad şi

apoi la Sofia. Credinţa sa este că Belgradul s-ar putea lăsa ademenit de politica germană.

I-am replicat că nu cred că cei de la Belgrad ar putea face vreun pas care ar putea

compromite rolul şi trăinicia atât a Înţelegerii Balcanice, cât şi a Micii Înţelegeri.

De asemenea, domnul Karski nu s-a ascuns să declare că vina Franţei şi Marii

Britanii constă în faptul că nu au o politică destul de fermă contra tuturor iniţiativelor

îndrăzneţe germane şi italiene. Şi apoi, brusc, îmi spuse că nu-şi poate explica rostul

schimbului de vizite între cele două Mari State Majore român şi polon. Convingerea

lui este că politica polono-română e vădit îndreptată contra Sovietelor. I-am arătat

numaidecât netemeinicia credinţei sale citându-i toate declaraţiile făcute atât de

Excelenţa Voastră, cât şi de domnul Beck asupra alianţei româno-polone şi de

caracterul ei absolut defensiv, iar nicidecum ofensiv. L-am şi întrebat sa-mi spună

cinstit care ar fi scopul unei politici agresive din partea noastră. Mi-a mărturisit că



recunoaşte sincer că România nu se gândeşte a duce o politică agresivă contra

Sovietelor şi că e convins că România are intenţia fermă de a trăi în linişte cu vecina

ei Rusia, dar tot atât de convins este că politica noastră, atât de amicală cu Polonia,

încurajează pe aceasta din urmă a deveni îndrăzneaţă până la agresivitate faţă de

URSS. Arătându-i mirarea mea faţă de a sa susţinere, el a căutat să explice. Din

nefericire n-a putut să-şi expună toată argumentarea sa căci, aflându-ne în convorbire

de mai bine de o oră, am fost întrerupţi de vizita însărcinatului cu Afaceri al Ungariei,

cu care avea întâlnire la acea oră. Dar din câte a putut sa-mi expună, am dedus că

dânsul, şi deci şi cei de la Moscova, sunt convinşi că Polonia doreşte înfrângerea

Rusiei spre a-şi mări teritoriul şi a juca astfel rolul unei mari puteri, rol pe care azi nu-l

poate juca fiind prinsă între două ţări ca Germania şi Rusia Sovietică. N-a precizat cu

ce anume teritorii s-ar mări Polonia, în cazul unei înfrângeri sovietice, căci am fost

întrerupţi, după cum am spus mai sus, în convorbirea noastră, dar am bănuit că face

aluzie la Ucraina, ţară agricolă, care ar da în acelaşi timp posibilitatea Poloniei să

aibă ieşire la Marea Neagră.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Al. Télémaque

[Note marginale]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Sat; Dir. Politică; 14.6.1937; semnătură

indescifrabilă.

Văzut 15.VI. 1937; semnătură indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 830, din 10 iunie 1937, ora 20.22

Înreg. la nr. 33 104, din 10 iunie 1937

Moscova

Imediat după întoarcerea domnului Litvinov, Guvernul sovietic ar fi exprimat

la Londra nemulţumirea faţă de proiectul britanic formulat acum o săptămână pentru

readucerea Italiei şi Germaniei în Comitetul de neintervenţie, reproşând atât economia

întregului proiect care pare să reînvie ideea unui Directorat al celor patru, precum şi

pentru că pare să dorească să admită eventualitatea unei acţiuni colective a celor patru

flote, în cazul violării zonelor de securitate.

În realitate, Uniunea Sovietică este jignită pentru că a fost lăsată la o parte din

negocierile angajate, deşi, de data aceasta, ar părea normal ca problema să fie

dezbătută numai între cele patru mari puteri navale care exercită efectiv controlul.
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În schimb şi din aceleaşi motive, precizările aduse propunerilor britanice de

guvernul francez întâlnesc aici deplină satisfacţie.

Ciuntu

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Preşedinte al Consiliului; Romanoleg Londra pt. informarea s.v.

personală; Direcţia Politică; ... .6.1937 semnătură indescifrabilă;

Văzut 11.VI.1937;

Cifrat 11 iunie 1937; Z. M. Câmpean;

Descifrat Z. M. Câmpean.

AMAE, Fond 71 1920 – 1944 (Dosarele Speciale 1937), vol. 423, Războiul civil din Spania
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 812, din 10 iunie 1937

Înreg. la nr. 35 332, din 19 iunie 1937

Belgrad

Domnule Ministru, 

Emigranţii iugoslavi din America s-au bucurat în ultimul timp de o specială

atenţie din partea Guvernului iugoslav. După discursul ţinut la radio de către ministrul

de Interne Koroşeţ, despre care am întreţinut pe Excelenţa Voastră în raportul meu

lunar pe luna aprilie, au avut loc din nou în luna mai două astfel de manifestaţii, şi

anume un concert radiodifuzat destinat acestor emigranţi şi un discurs al domnului

Mazuranić, Preşedintele Senatului iugoslav. Domnul Koroşeţ fiind sloven, iar domnul

Mazuranić croat, este evident că aceste manifestaţii şi mai cu seamă persoanele care

au fost alese pentru a se adresa emigranţilor iugoslavi din America sunt destinate a

convinge pe aceştia şi a arăta lumii că statul iugoslav este o realitate şi că la

conducerea lui iau parte toţi oamenii politici, fără distincţie de origine.

Profitând de vacanţa parlamentară, Preşedintele Consiliului de Miniştri a

întreprins, în cursul acestei luni, mai multe călătorii în provincie. Cele două mai

importante au fost aceea în regiunea Skopje şi aceea din Bosnia. Călătoria la Skopje a

avut ca scop participarea domnului Stojadinović la serbările din acel oraş pentru

comemorarea a 25 de ani de la intrarea trupelor sârbeşti şi de la liberarea Serbiei de

Sud. Această călătorie, prima întreprinsă de Preşedintele Consiliului în această regiune

după semnarea pactului de amiciţie bulgaro-iugoslav, prezenta cu atât mai mare interes

cu cât în această parte a Iugoslaviei trăiesc cele mai multe minorităţi, bulgari, români

şi albanezi. Bulgarii, mai cu seamă, sunt aceia care se arată cei mai dornici să realizeze

câştiguri politice ce se cred în drept a aştepta, în urma semnării pactului sus amintit.

Felul în care a fost primit Preşedintele Consiliului în gara Skopje şi festivităţile ce au

avut loc cu această ocazie erau menite să arate populaţiei popularitatea domnului

Stojadinović şi eforturile pe care le face guvernul pentru prosperitatea acestei părţi a

Iugoslaviei. (S-a inaugurat o centrală hidro-electrică, una din cele mai mari din Europa,

spun ziarele, a avut loc botezul unui avion cumpărat pentru aero-clubul din Skopje etc.)
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Călătoria în Bosnia a avut menirea să calmeze unele agitaţii ale lucrătorilor

care ameninţau să tulbure bunul mers al uzinelor din această regiune şi în special cele

din Zenitza, principalele uzine de armament din Iugoslavia, care au fost utilizate şi

mărite de Uzinele Krupp din Germania.

Este foarte posibil, de asemenea, şi momentul ales pare a adeveri aceasta, că

domnul Stojadinović a vrut să profite de absenţa în Polonia a domnului Spaho, care

poate fi considerat ca şeful Bosniei, pentru a-şi crea o popularitate personală printre

populaţia acestei regiuni.

Călătoria a durat trei zile, în timpul cărora Preşedintele Consiliului a vizitat

principalele centre industriale adresând-se pretutindeni lucrătorilor pentru a le reaminti

existenţa patriei iugoslave şi obligaţia ce o au de a o servi. În toate părţile a fost primit

cu ovaţiuni şi se pare că acţiunea Domniei Sale a fost încoronată de succes deoarece

nu se mai aude vorbind, cel puţin pentru moment, de agitaţii muncitoreşti prin acele

părţi. Din declaraţiile făcute presei de către domnul Stojadinović în urma acestei

călătorii, se poate vedea toată importanţa ce o atribuie guvernul acestei părţi a ţării.

Lucrul este explicabil prin faptul că aici se găsesc principalele uzine iugoslave care,

din cauza configuraţiei terenului, sunt greu vulnerabile chiar de aviaţie în timp de

război, precum şi prin faptul că după cum a declarat Preşedintele Consiliului, în această

regiune sunt speranţe şi se fac chiar lucrări în această direcţie, că se vor găsi zăcăminte

de naft precum şi sare şi huilă în cantităţi mai abundente. Dacă lucrările în curs vor da

rezultatele sperate este cert, după cum a spus domnul Stojadinović, că ţara va fi liberată

de dependenţa de până acum pentru materii prime de cea mai mare importanţă.

Cu câteva zile înaintea Preşedintelui Consiliului, domnul Janković, ministrul

Pădurilor şi Minelor, făcuse la rândul său o vizită la Zenitza. Această vizită avea

acelaşi scop ca vizita domnului Stojadinović şi probabil, în plus, aceea de a prepara

sosirea Preşedintelui Consiliului. În urma călătoriei sale domnul Jankovici a declarat

ziariştilor că guvernul este decis să dezvolte industriile iugoslave pentru a le pune în

măsură să satisfacă toate cererile ţării şi ale apărării naţionale. Domnia Sa a declarat,

de asemenea, că s-a dus la Zenitza pentru a ameliora condiţiile de viaţă ale lucrătorilor.

În cursul acestei luni au avut loc mai multe întruniri ale Uniunii Radicale

Iugoslave în principatele centrale ale ţării; cu această ocazie, conducătorii politici ai

Uniunii au expus realizările de până acum ale guvernului, atât în politica internă, cât

şi în politica externă, vorbind şi de speranţele în viitor. Cea mai importantă din aceste

întruniri a avut loc la Belgrad, în ziua de 19 mai. La această întrunire principalul

orator a fost ministrul Minelor şi Pădurilor domnul Djura Janković, care este

considerat ca fiind interpretul politicii guvernului faţă de opinia publică internă. Nota

dominantă a discursului Domniei Sale a fost grija de a pune într-o lumină cât mai vie

latura economică a activităţii guvernului, precum şi faptul de a accentua că politica

iugoslavă internă nu admite extremismele nici de dreapta nici de stânga.

Dacă luna aprilie a fost consacrată în cea mai mare parte vizitelor în Iugoslavia

ale oamenilor politici ai ţărilor aliate şi amice, începutul lunii mai pare a fi fost consacrat

pregătirii unei vizite care poate avea în viitor consecinţe mai grave pentru orientarea

politicii externe a Iugoslaviei. Întorcându-se de la Roma, Generalul Göring s-a oprit o

zi la Bled unde, pentru a se putea întâlni cu dânsul, merseseră Principele Regent Paul

şi Preşedintele Consiliului, domnul Stojadinović. Nimic nu a transpirat la acel moment

asupra motivelor acestei întâlniri şi numai mai târziu s-a văzut că principalul ei scop a
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fost să pregătească vizita ministrului Afacerilor Străine german la Belgrad. Într-adevăr,

domnul von Neurath va sosi aici în vizită de curtoazie în luna iunie.

Deşi în cursul acestei luni Belgradul nu a primit noi vizite oficiale, a fost

totuşi obligat să urmărească de aproape vizitele ce se schimbau împrejur şi să

cântărească rezultatele lor în legătură cu situaţia Iugoslaviei.

Vizita domnilor Göring şi Neurath la Roma este considerată aici ca ceva

natural între două state a căror politică este din ce în ce mai concertată şi mai unită.

Comentariile ce au avut loc aici în urma publicării comunicatului asupra

conversaţiilor von Neurath-Mussolini-Ciano scot în relief trei puncte din acest

comunicat: 1) nu este vorba de încheierea unei alianţe militare, 2) politica italo-

germană dă posibilitatea unei colaborări şi cu celelalte mari puteri, 3) s-a căzut de

acord asupra politicii de urmat în bazinul dunărean.

„Politika”, care în general este osândită ţărilor dictatoriale, ajunge la concluzia

că comunicatul publicat după conversaţiile de la Roma ale domnului von Neurath a

produs o impresie destul de favorabilă „chiar în cercurile diplomatice care în general

n-au încredere în dezvoltarea colaborării italo-germane”.

De altminteri, este foarte natural ca găsindu-ne între vizita la Belgrad, ce a

avut loc, a domnului Ciano, şi vizita ce va avea loc a domnului von Neurath,

Iugoslavia să arate că este de acord cu ceea ce întreprind cele două Mari Puteri amice.

Vizitele domnului Miklas, Preşedintele Republicii austriece, şi a Regelui

Italiei la Budapesta nu au stârnit în presa de aici multe comentarii. Ziarele se

mulţumesc a publica telegrame relatând felul cum au decurs solemnităţile şi foarte

vagi comentarii luate din presele străine.

Acest mutism se explică poate pentru vizita Preşedintelui Republicii austriece

prin faptul că dânsa a corespuns tocmai cu sărbătorile de Paşti ortodoxe, iar pentru

vizita Regelui Italiei că ea a corespuns cu conversaţiile ce tocmai aveau loc la Londra

după serbările încoronării, căror conversaţii presa iugoslavă le-a consacrat toată

atenţia. Este posibil în acelaşi timp ca această lipsă de comentarii a vizitelor a doi

şefi de Stat la Budapesta să se explice prin faptul că se preferă aici să nu se scrie

nimic, decât a se publica cel mai mic cuvânt de dezaprobare.

Vizitele făcute de Principele Regent Paul la Londra şi Paris au găsit, cum este

altfel şi natural, cel mai mare ecou în presa iugoslavă. În ceea ce priveşte vizita

Regentului la Londra, ziarele pe lângă că notează zi cu zi întrevederile ce A.S. le-a

avut cu diverşi oameni politici, scot mai cu seamă în relief marea onoare ce se face

Iugoslaviei prin faptul că Principele Paul a fost promovat Doctor Honorius Causa de

către Universitatea din Oxford.

Vizita la Paris a dat loc la o manifestaţie caracteristică în presa iugoslavă. De

unde până atunci această presă nu arăta nicio simpatie pentru actualul Guvern francez,

publicând chiar câteodată articole jignitoare la adresa Franţei, în ziua sosirii

Principelui Paul la Paris, „Samouprava” publică cum nu se poate mai elogios pentru

domnul Blum şi Guvernul francez. Acest articol intitulat „Blum fără opoziţie” explică

cum Preşedintele Consiliului francez, prin acţiunea sa şi a guvernului său, „a reuşit

să învingă pentru acest prim an al guvernării toate obstacolele parlamentare şi să

înfrângă rezistenţa pasivă a organizaţiilor muncitoreşti”. Ceea ce dă acestei victorii,

continuă ziarul, o importanţă particulară este că opoziţia a rămas divizată.
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Vizita ministrului Afacerilor Străine turc la Bucureşti a stârnit un viu interes

în opinia publică şi în presa de aici. Toate ziarele au publicat comunicatul dat în urma

acestei vizite şi scot în relief faptul că acest comunicat arată că în politica externă a

celor două ţări trebuie menţinute directivele care sunt la baza alianţei româno-turcă,

adică menţinerea păcii, întărirea politicii securităţii generale şi respectul angaja -

mentelor internaţionale.

Acelaşi interes şi aceeaşi mulţumire a fost arătată faţă de rezultatele vizitei ce

Preşedintele Consiliului turc a făcut-o la Atena.

De două ori în cursul acestei luni domnul Kiosseivanov, Preşedintele

Consiliul bulgar, a făcut declaraţii presei iugoslave. Întâi în ziua de 9 mai corespon -

dentul ziarului „Vremea”, iar a doua oară în ziua de 29 mai corespondentul ziarului

„Politika”. De amândouă dăţile declaraţiile s-au referit mai cu seamă la binefacerile

ce rezultă pentru Bulgaria şi Iugoslavia din încheierea pactului de amiciţie între cele

două ţări. În declaraţiile făcute la 9 mai, domnul Kiosseivanov a spus că atitudinea şi

dorinţa guvernului său este de a nu începe în viitor nici o negociere sau să se ia vreun

angajament internaţional fără ştirea şi întreaga aprobare a Guvernului iugoslav. În

declaraţiile de la 29 mai, domnia sa nu s-a mai arătat aşa de favorabil şi, întrebat

asupra repercusiunilor concrete ce va avea pactul bulgaro-iugoslav, domnul

Kiosseivanov a declarat că nu se poate vorbi de urmări concrete, însă că din prietenia

celor două ţări vor decurge soluţiile situaţiilor litigioase care ar putea exista.

Este probabil că această diferenţă de limbaj la o distanţă de 20 de zile nu se

mai datorează nemulţumirii premierului bulgar cauzată de faptul că domnul

Stojadinović a acceptat să facă la Sofia demersul cerut de Înţelegerea balcanică în

chestiunea manifestaţiilor de la Filipopoli.

Ceremonia ce a avut loc în ziua de 30 mai la cimitirul soldaţilor germani de

la Smedervo a fost o nouă ocazie pentru oficialitatea iugoslavă de a-şi arăta atracţia

ce exercită asupra ei Germania.

Discursurile schimbate şi felul cum a decurs programul au făcut că această

solemnitate, care era menită să fie o ceremonie pioasă, a fost transformată într-o

manifestaţie de solidaritate germano-iugoslavă. De amândouă părţile s-a preconizat

că trecutul trebuie uitat şi că „armatele celor două ţări trebuie de acum înainte să

meargă alături”. Şi această manifestaţie avea scopul să prepare opinia publică

iugoslavă cu vizita domnului von Neurath la Belgrad.

Pe lângă această manifestaţie de simpatie pentru Germania, ţin să semnalez,

de asemenea, declaraţiile făcute de Patriarhul Iugoslaviei, Barnaba, unui corespondent

special al ziarului „Berliner Tagblatt”. Aproape toată declaraţia se referă numai la

pericolul ce-l reprezintă bolşevismul în lume. Mitropolitul Barnaba, pentru că

consideră probabil pe Preşedintele Reich-ului ca cel mai energic luptător contra

acestei forme politice, şi-a încheiat declaraţia cu cuvintele „Păstraţi-l pe Adolf Hitler”.

Declaraţiile făcute de Excelenţa Voastră reprezentanţilor presei înainte de

plecarea la Geneva au fost publicate în întregime de presa de aici. Unele ziare s-au

mulţumit a le publica fără comentarii, altele le-au însoţit de comentarii care

întotdeauna au fost cât se poate de elogioase. Astfel „Samouprava” spune că aceste

declaraţii au fost binevenite pentru ca străinătatea să ştie că „dracul nu era chiar aşa

de negru cum îl descriseseră anumiţi doi buni prieteni care se găsesc pe Coasta de

Azur”. Face elogiul Guvernului român, constatând că bilanţul după patru ani de
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guvernare este pozitiv. Ca în concluzie, acest comentariu citează cuvintele Excelenţei

Voastre: „România aspiră la fidelitatea alianţelor sale şi la raporturile amicale cu toate

ţările şi mai ales cu vecinii ei”, şi spune că o asemenea declaraţie nu poate avea în

Iugoslavia decât repercusiuni fericite.

Vizitele ce au avut loc în cursul acestei luni din România în Iugoslavia nu au

făcut decât să întărească şi să consacre prietenia ce există între cele două ţări.

Astfel, raidul ofiţerilor şcolii de cavalerie din Sibiu, care a avut ca punct final

Belgradul, unde călăreţii români au ajuns în ziua de 1 mai, a fost o manifestaţie fericită

pentru cunoaşterea şi strângerea relaţiilor între reprezentanţii armatelor noastre.

Întrunirea de la Belgrad a celei de a 2-a sesiuni a Micii Înţelegeri parlamentare

a permis să constate încă o dată, pe lângă trăinicia acestui organism politic, prietenia

între România şi Iugoslavia.

Primirea ce a fost făcută de oficialitate celor două delegaţii şi discursurile

schimbate dovedesc că vechea prietenie dintre cele trei ţări nu a pierdut nimic din

puterea ei.

Sărbătorirea zilei de 10 mai a fost o nouă ocazie pentru Iugoslavia de a arăta

cât de legată se consideră de România. Într-adevăr, atât la tedeumul de la catedrală,

cât şi la recepţia ce a avut loc apoi la Legaţie, prietenii României au venit în număr

mare spre a prezenta felicitări, probând prin acest gest dragostea de care sunt animaţi

faţă de ţara noastră.

Vizita domnului ministru Valer Pop şi semnarea Tratatului comercial româno-

iugoslav arată cât de strânse sunt şi pe tărâmul economic relaţiile româno-iugoslave.

În acelaşi timp, toasturile pronunţate de domnii miniştri Pop şi Vrbanić, precum şi

declaraţiile făcute presei de ministrul român al Industriei şi Comerţului dovedesc că

de la noul Tratat Comercial semnat se aşteaptă cele mai mari beneficii pentru

economiile celor două ţări.

Victor Cădere

[Note marginale:]

Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 22.6.1937; semnătură indescifrabilă.

Văzut 25.VI.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 146 – 156
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 1 818, din 10 iunie 1937, ora 13.30

Înreg. la nr. 33 119, din 10 iunie 1937

Belgrad

Domnul Andrici îmi comunică azi că domnul Stojadinović este complet de

acord cu rezoluţia luată la Geneva de Conferinţa Micii Înţelegeri privitor la denunţarea

clauzei militare de către Ungaria, la care a subscris domnul Subotici pentru Iugoslavia.
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Domnul Stojadinović va adresa Excelenţei Voastre şi domnului Krofta foarte

curând câte o scrisoare confirmând aprobarea Domniei Sale. Domnia Sa consideră

această rezoluţie valabilă până la viitoarea conferinţă a Consiliului Permanent al Micii

Înţelegeri, care va avea loc în cursul lunii septembrie în România, când îşi rezervă

dreptul să facă, eventual, noi propuneri.

Krupenski

[Note marginale:]  

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 10.VI.1937; 

semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 373
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 379, din 10 iunie 1937, ora 14.05

Înreg. la nr. 33 126, din 11 iunie 1937

Paris

Din impresiile culese până acum, cercurile politice nu au dat vizitei

Preşedintelui Republicii polone la Bucureşti caracterul alarmant cu care ele

interpretaseră în primele clipe vizita ministrului Afacerilor străine al Poloniei făcută la

Bucureşti la finele lui aprilie. Trebuie subliniat că aici s-a constatat în atmosfera generală

a vizitei Preşedintelui polon existenţa unei oarecare rezerve din partea României faţă

de atitudinea socotită insistentă a Poloniei sau mai bine zis a ministrului Beck. În

schimb, toastul M.S. Regelui în care vorbindu-se de vechile acorduri şi prietenii, se

arată în acelaşi timp că ele se armonizează cu spiritul Genevei, a produs efect.

Convingerea care se întăreşte este că România nu va intra într-o coaliţie anti-

sovietică, dar nici nu va tinde la o apropiere, alta decât menţinerea raporturilor de

bună vecinătate.

Este cert că după agitaţia din primele clipe produsă de vizita ministrului

Afacerilor Străine polon la finele lunii aprilie, asigurările date şi de Excelenţa Voastră

la Geneva, iar apoi în cercuri mai largi la Paris, au avut un efect liniştitor. 

Deci vizita Preşedintelui Republicii polone a putut fi privită cu calm, iar de

presa franceză cu o obiectivitate aproximativă, deşi presa mai societară este obişnuită

să suspecteze orice mişcare a ministrului polon.

Constantin Cesianu

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Preşedinte al Consiliului; Dir. Politică; 11.6.1937; 

semnătură indescifrabilă;

Văzut 11.VI.1937; semnătură indescifrabilă;

D.G.

Descifrat de Burillianu.

AMAE, vol. 377/1, R. 9, f. 58 – 59
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358

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 839/K, din 12 iunie 1937

Înreg. la nr. 35 333, din 19 iunie 1937

Belgrad

Confidenţial

Anexe: 1

Rezultatele vizitei domnului von Neurath la Belgrad

Domnule Ministru,

Primirea ce s-a făcut domnului von Neurath la Belgrad probează cât a fost

apreciată aici „cinstea pe care Ministrul Afacerilor Străine al unei Mari Puteri o face

Iugoslaviei”, după cum a spus ziarul „Vremea” într-un articol comentând această

vizită. Din momentul când domnul Stojadinović a întâmpinat, în ziua de 7 iunie, pe

domnul von Neurath la aerodrom până în momentul plecării sale în ziua de 9 iunie

totul a fost pus în mişcare aici pentru a arăta Ministrului Afacerilor Străine al Reich-ului

că este într-adevăr binevenit. Înseşi conversaţiile între cei doi oameni de stat au avut

loc în limba germană pentru a da impresia domnului von Neurath că se află pe

teritoriul unei ţări într-adevăr amice. Singura excepţie a fost făcută cu ocazia

toasturilor de la Cazinoul Regimentului de gardă când Preşedintele Consiliului

iugoslav a vorbit în limba sârbă, domnul von Neurath răspunzând în limba germană.

Cu toată această atmosferă de cordialitate este cert că, cu ocazia şederii

Ministrului Afacerilor Străine german aici nu s-a luat nici un angajament ferm. S-au

schimbat păreri, trecându-se în revistă actuala situaţie politică din Europa, s-au făcut

poate chiar unele promisiuni de o parte şi de cealaltă pentru viitor, dar nu s-a semnat

nici un act diplomatic.

De altfel, comunicatul oficial dat la sfârşitul conversaţiei şi pe care am onoarea

a-l trimite alături în copie arată numai că a avut un scop de a se proceda la un examen

detaliat al tuturor problemelor interesând în comun Germania şi Iugoslavia, şi aşa

mai departe; vizita Ministrului Afacerilor Străine al Reichului în capitala Iugoslaviei

a întărit convingerea reciprocă că politica celor două ţări, tinzând spre aceeaşi ţintă

constituie o contribuţie importantă la pacea lumii.

După plecarea domnului von Neurath, domnul Andrić mi-a confirmat din 

partea domnului Stojadinović exactitatea celor cuprinse în comunicat. Domnia Sa a fost

foarte discret asupra rezultatelor pozitive ale conversaţiilor, mi-a spus însă că

conversaţiile politice au avut un caracter mai degrabă general, că în tot cazul fiecare

partener a rămas pe poziţiile sale şi că nu s-a luat nici un angajament scris. Domnul

Andrici mi-a mai spus că bineînţeles s-a vorbit şi de Cehoslovacia, dar că, cu toată

bunăvoinţa sa domnul Stojadinović nu a putut să-l facă pe domnul von Neurath să revină

asupra atitudinii Guvernului german faţă de această ţară. La insistenţele Preşedintelui

Consiliului iugoslav, domnul von Neurath ar fi răspuns că punctele de vedere german
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şi cehoslovac sunt actualmente prea îndepărtate pentru ca Germania să poată ceda ceva

din pretenţiile sale. (Aceste pretenţii fiind renunţarea Cehoslovaciei la pactul ceho-

sovietic şi acordarea de drepturi speciale minorităţii germane din Cehoslovacia.)

Înainte de citirea comunicatului oficial, care a avut loc la Ministerul de Externe

în faţa reprezentanţilor presei, domnul Neurath a făcut o scurtă declaraţie arătându-şi

satisfacţia pentru felul cum a fost primit în Iugoslavia şi aducând în mod special laude

domnului Stojadinović căci „a găsit în el un bărbat de stat cu orizonturi largi, privind

lucrurile cu spirit realist, fiind convins că Domnia Sa va şti să domine situaţiile cele mai

grele”. Sfârşindu-şi declaraţia, ministrul de externe german a spus că speră „că vizita sa

va face ca raporturile dintre Iugoslavia şi Germania să fie din ce în ce mai intense şi ca

ea să contribuie la dezvoltarea legăturilor de prietenie întotdeauna mai vii”.

Trebuie să relevez faptul că toate ziarele, fără excepţie, au primit manifestaţia de

prietenie iugoslavo-germană cu simpatie. Nu s-a înregistrat nici o notă discordantă în

presa iugoslavă. Toate ziarele s-au străduit să demonstreze, atât înainte de sosirea

ministrului german, cât şi după plecarea sa, că nu era vorba decât de o vizită de curtoazie,

că conversaţiile între cei doi bărbaţi de stat nu erau îndreptate contra nimănui şi că, cu

toate că prietenia născândă între cele două ţări va ieşi mult întărită în urma acestei vizite,

ambele ţări rămân fiecare pe poziţiile sale. Însăşi „Politika”, care de obicei este ostilă

guvernului Stojadinović şi mai cu seamă guvernelor dictatoriale, n-a avut de data aceasta

o atitudine mai rezervată, cum a avut cu ocazia vizitei Contelui Ciano. A publicat pe

patru coloane biografia domnului von Neurath şi s-a alăturat celorlalte ziare pentru a

arăta, conform indicaţiilor primite, semnificaţia vizitei Domniei Sale la Belgrad.

În timpul şederii sale la Belgrad domnul von Neurath a primit în audienţă pe

miniştrii Ungariei, Italiei, Bulgariei şi pe cel al Austriei.

Însărcinat cu Afaceri, 

Victor Cădere

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 

21.6.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1936 – 1938), vol. 42, f. 195 – 198
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE DIRECŢIA CABINETULUI ŞI A CIFRULUI 

DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 855, din 12 iunie 1937, ora 14.25

Înreg. la nr. 33 832, din 26 iunie 1937

Moscova

Tuhacevski şi toţi ceilalţi şapte coacuzaţi condamnaţi la moarte prin

împuşcare. Nu trebuie să ne aşteptăm la nicio reacţie, nici în oştire, nici în partid.

Unii, în naivitatea lor caracteristică poporului rus, vor crede în vina condamnaţilor,
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iar cei ce nu cred se vor preface din teamă. Pe un spirit de corp în oştire nu se poate

conta. Viaţa sovietică nu cunoaşte solidaritatea între persoane şi onestitatea în relaţiile

umane. Printre judecători, Budeni l-a detestat pe Tuhacevski, alţii au căpătat în ajun

rosturile deţinute de acuzaţi, iar unii şi-au răscumpărat probabil viaţa ameninţată

pretându-se la această macabră înscenare. Rolul de căpetenie în această afacere l-a

jucat şi de această dată comisarul de la Interne, Ejov. Acestuia nu-i prezic niciun bine

şi nu m-aş mira să nu-l văd într-o bună zi şi pe el pe banca acuzării. Cât priveşte pe

Stalin, din partea maselor nu are a se teme de …, iar „elita” sovietică s-a dovedit până

acum inoperantă. Sinistra, dar iscusita canalie care este Radek a servit desigur de

principal denunţător, ceea ce explică lăsarea lui în viaţă.

Edmond Ciuntu

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pr. al Consiliului; Direcţia Politică; 14.6.1937; semnătură

indescifrabilă; 

Văzut 14.VI.1937; semnătură indescifrabilă; D. G.

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 21, Politica internă, f. 222 – 223
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 834, din 12 iunie 1937, ora 17.00

Înreg. la nr. 33 844, din 13 iunie 1937

Roma

Confidenţial

După primele informaţii italiene şi germane, rezultatele pozitive ale vizitei

lui von Blomberg în Italia se pot rezuma astfel: 

1. S-au stabilit, între Statul Major italian şi cel german, contacte directe care

n-au existat până în prezent. 

2. În manevrele navale şi exerciţiile terestre şi aeriene la care a asistat, von

Blomberg s-a putut documenta despre pregătirea personalului şi calitatea materialului

militar italian. 

3. Se va proceda în viitor la schimburi de informaţii militare şi la colaborare

tehnică între Statele Majore, fără să se dea acestei cooperări un aspect de spectacol. 

4. Cercurile diplomatice germane şi von Blomberg dezmint formal zvonurile

despre încheierea unei alianţe militare italo-germană. Cercurile diplomatice din Roma

consideră aceste dezminţiri verosimile. Italia, ca şi Germania, nu au interesul a se

lega cu clauză militară automată. În realitate însă, cu această ocazie s-a întins clauza

consultativă a protocoalelor de la Berchtesgaden la afacerile militare. 

5. În chestiunea spaniolă a triumfat punctul de vedere german de a nu se lărgi

intervenţia în Spania. Italia şi Germania au decis a accepta sugestiile engleze. 

6. Cu prilejul vizitei s-ar fi vorbit şi de reînarmarea ungară, dar numai incidental. 
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7. Von Blomberg l-a pus la curent pe Mussolini cu conversaţiile lui de la

Londra şi nu a ascuns că a făcut acolo declaraţii liniştitoare despre intenţiile Reich-ului.

Dorinţa unei apropieri cu Anglia este împărtăşită şi de Italia, dar Mussolini a insistat

asupra obstacolului pe care îl constituie pentru o destindere înarmările engleze. În

orice caz, se poate însă afirma că vizita lui von Blomberg la Roma a neutralizat într-o

oarecare măsură efectele întrevederilor Mareşalului la Londra. 

8. În fine, s-a comentat mult la Roma prezenţa lui von Blomberg la manevrele

navale. Mareşalul ar fi preferat să nu aibă loc din cauza caracterului anti-britanic şi

din cauză că ele nu intră în competenţa lui. Mi se afirmă că von Blomberg a fost viu

impresionat totuşi de valoarea marinei italiene.

În scopul de a atenua impresia pe care revista navală ar fi putut-o provoca la

Londra, von Blomberg s-a abţinut în declaraţiile făcute agenţiei „Stefani” de a vorbi

de valoarea armatei italiene, ceea ce a surprins la Roma, şi a insistat asupra faptului

că nu s-a încheiat nicio alianţă militară italo-germană.

Ion Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Italia (mai – decembrie 1937), vol. 10, f. 72 – 74
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 4 385, din 12 iunie 1937, ora 17.50

Înreg. la nr. 33 841, din 13 iunie 1937

Paris

Confidenţial

Arestarea mareşalului sovietic Tuhacevski şi a altor generali, judecarea lor

imediată şi probabila executare a lor azi, cât şi sângeroasa epurare care nu încetează

de câteva luni dovedeşte ce îmi spunea ieri ministrul Afacerilor Străine:

1) Că infiltrările Berlinului intrate şi în posturile sovietice cele mai înalte au

luat proporţii care riscau să răstoarne actuala aşezare politică din Rusia şi urmăreau

să axeze Moscova înspre Germania.

2) Că Stalin este un înfocat adversar al hitlerismului.

3) Că Stalin nu ar fi putut sau măcar îndrăznit a se atinge de unii şefi militari

cu vază, dacă nu s-ar fi ştiut susţinut de grosul corpului ofiţeresc şi al trupelor.

În concluzie, spune Domnia Sa, sovietele trec printr-o gravă criză internă care

pare însă că va fi înlăturată, Stalin căutând şi într-aceasta a duce o politică externă care

să nu îngrijoreze Occidentul şi îndeosebi Londra.

Constantin Cesianu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.

AMAE, Fond 71 Franţa (1936 – 1937), vol. 9, f. 438 – 439
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA BELGRAD, KRUPENSKI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 840, din 12 iunie, ora 20.50

Înreg. la nr. 33 845, din 13 iunie 1937

Belgrad

Din cele ce mi-a declarat domnul Andrić, coroborate cu declaraţiile făcute

azi ministrului Cehoslovaciei de către domnul Stojadinović, reiese că vizita domnului

von Neurath nu a adus nicio schimbare politică. Conversaţiile au avut loc pe tonul cel

mai amical şi domnul Stojadinović a declarat că au fost mult agreabile şi mai uşoare

decât cele avute cu Contele Ciano.

Nu s-a semnat niciun act de orice natură şi chiar domnul von Neurath n-a

cerut nimic, fie politic, fie economic, declarând că politica Germaniei este pacifistă

faţă de toată lumea. Ambele ţări rămân pe poziţiile lor anterioare, iar partea din

comunicat care vorbeşte de „ţelurile identice”, trebuie interpretată ca voind a însemna

voinţa ambelor ţări de a păstra pacea.

Rezultatul concret şi actual al vizitei ar fi pare-se, numai crearea unei simpatii

personale a conducătorilor politici iugoslavi pentru persoana domnului von Neurath,

a cărui curtenie a fost mult apreciată.

Vizita în sine trebuie însă privită oricum ca un eşec al Germaniei, care n-a

reuşit a schimba nimic, cel puţin pentru moment, din situaţia politică existentă.

Krupenski

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Preşedintelui Consiliului; Berlin inf. pers.; Direcţia Politică.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1934 – 1937), vol. 8, f. 379 – 380
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 4 386, din 12 iunie 1937, ora 21.56

F. n., din 13 iunie 1937

Paris

Confidenţial

Cu ocazia audienţei pe care am avut-o ieri la ministrul Afacerilor Străine,

Domnia Sa mi-a arătat fără înconjur marea nemulţumire a Guvernului francez faţă de

atitudinea Guvernului de la Belgrad, rugându-mă a comunica guvernului nostru

spusele Domniei Sale pentru care le comunic tale quale:
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„Am chemat pe însărcinatul cu afaceri al Iugoslaviei şi i-am spus, pentru

ştiinţa guvernului său, atitudinea de un rând de vreme a Guvernului iugoslav ne

surprinde şi ne dă de gândit. Este ceva neclar şi care va trebui lămurit cât mai de

îndată. După organizarea prin surprindere a vizitei Ministrului Afacerilor Străine

italian la Belgrad, urmată apoi de cea a Generalului Göring, vine acum, aproape tot

prin surprindere, şi cu nimic justificată plauzibil, cea a Ministrului de Externe al

Germaniei, stranie, dar mai stranie, şi nu luăm în considerare zvonurile diverse şi

atitudinea presei iugoslave şi germane, «că s-a constatat de ambele părţi o identitate

de vedere asupra situaţiei politice şi că s-a ajuns la convingerea reciprocă că politica

ambelor guverne tinde înspre acelaşi scop». Cum? Dislocarea Micii Înţelegeri,

cotropirea Cehoslovaciei, revizionismul etc., care sunt scopurile ştiute ale Germaniei,

sunt acestea oare azi şi scopuri ale guvernului iugoslav sau ar conveni la acestea

Belgradul? În primul rând trebuie loialitate între prieteni, între aliaţi. Aşa precum

Franţa întotdeauna s-a comportat faţă de ţările cu care are legături, altele decât de

simplă curtenie internaţională. Aşa procedează Cehoslovacia, aşa a dovedit Regele

României în discursul său rostit cu ocazia venirii la Bucureşti a Preşedintelui

Republicii Polone. Cuvântul exprimând sentimentul «loialitate» are un înţeles precis,

unic. El nu suferă nicio interpretare. Adaug că sub guvernele din trecut de la Belgrad

nu ar fi fost arestaţi aceia care, ca de rândul acesta, au strigat «trăiască Franţa».

Iugoslavia să-şi revizuiască atent interesele şi fără întârziere. Este liberă a o face

cum va crede, dar să aleagă. Nu înţelegem a ne lăsa păcăliţi şi nu ne vom lăsa păcăliţi”.

Interlocutorul meu mi-a adăugat că l-a chemat pe ambasadorul Angliei, căruia

i-a expus seriozitatea situaţiei noi create în sud-estul european de pe urma atitudinii

lui Stojadinović, care dacă oscilează între Roma şi Berlin, este cert însă că îndepăr -

tează Iugoslavia de prietenii ei fireşti, compromiţând totodată şi instrumentele de

pace, ce sunt Înţelegerea Balcanică şi îndeosebi Mica Înţelegere. Totodată Domnia Sa

a cerut ca, comunicând acestea la Londra, să roage Guvernul englez să intervină pe

lângă Principele Regent, asupra căruia are mare autoritate, pentru a-l convinge de

grava eroare în care îl induce Preşedintele său de Consiliu.

Adaug că interlocutorul meu mi-a spus că Franţa va întreprinde în Iugoslavia

o acţiune de contrabalansare a acelei italiene şi germane îndeosebi (pe care o

consideră mai periculoasă) şi că nu va cruţa nimic până ce Stojadinović nu va reveni

la o necesară pricepere a sentimentelor de lealitate, sau de nu, se va tinde chiar la

debarcarea sa.

Este probabil că reprezentantul Franţei la Bucureşti va avea de făcut

guvernului nostru o comunicare similară cu conţinutul prezentei telegrame (minus

„debarcarea”) şi nu ar fi de mirare dacă ar cere în numele Guvernului francez a

exercita o presiune la Belgrad, dându-se ca explicaţie a unei atare dorinţe, interesul

propriu al României şi al Micii Înţelegeri.

Părţii finale a telegramei prezente, parte care poate corespunde unei intervenţii

încă embrionale, mă obligă a-i găsi un element convergent în anumite tendinţe de

origine „veche sârbă”.

Constantin Cesianu

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 160 – 163
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364

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 289, din 13 iunie 1937, ora 14.50

Înreg. la 14 iunie 1937

Praga

Domnul Krofta mi-a spus ieri că este atât dorinţa Preşedintelui Beneş, cât şi

a sa, ca vizita domnului Hodža să păstreze caracterul unei vizite protocolare şi al unei

manifestări de amiciţie între cele două State. Domnul Krofta ştie că aceasta este şi

dorinţa domnului Preşedinte al Consiliului de Miniştri Tătărescu şi a domnului Hodža.

Bineînţeles, mi-a spus Krofta, că cu această ocazie se va examina situaţia politică

fără însă a se aduce atingere atribuţiilor Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri.

Guvernul cehoslovac este de acord să se discute cu acest prilej chestiuni de resortul

Centrului economic al cărui Preşedinte se află acum la Bucureşti. Colonelul Pika face

parte din suita Domnului Hodža, deoarece livrarea armamentului constituie partea

importantă a schimbului nostru de mărfuri.

Cât despre reuniunea Consiliului Permanent la Sinaia, Krofta lasă Excelenţei

Voastre fixarea datei definitive. Orice zi după 1 septembrie îi convine.

Ministrul de Externe cehoslovac consideră că evenimentele recente din Rusia

trebuie să ne bucure. Politica actuală a lui Stalin ar fi pe placul poporului rus. Atât nota

antisemită, cât şi concesiunile făcute Bisericii nu pot decât să contribuie la întărirea

Guvernului sovietic, care se află pe cale de evoluţie. Guvernul cehoslovac a fost

informat de la Berlin, deja de 5 luni, că Hitler era decis a relua relaţiile amicale cu

Moscova îndată după stabilirea dictaturii militare în Rusia. Stalin îşi dă seama de

pericolul ce-l ameninţă în această parte. Acesta ar fi motivul ultimelor executări. Noi

trebuie să ne bucurăm, a adăugat Krofta, că măsurile luate de Stalin au împiedicat

apropierea între Berlin şi Moscova. Astfel apropierea ar fi fost mare pericol pentru

Polonia. Ea ar fi putut duce la o nouă împărţire a Poloniei.

Cât despre vizita lui von Neurath la Belgrad, aici nu se ştie încă nimic despre

rezultatele concrete ale acestei vizite. Guvernul cehoslovac a fost numai informat că

poporul iugoslav a primit cu multă răceală şi fără niciun entuziasm pe ministrul

Afacerilor Străine al Reich-ului. Guvernul cehoslovac a fost informat din Paris că

Guvernul german a luat de rândul acesta iniţiativa pentru reluarea negocierilor în

vederea unui proiect occidental. Acest gest al Guvernului german este privit aici ca

o indicare a dorinţei Germaniei de a se apropia de Anglia. Dacă a adăugat la aceasta

negocierile privitoare la retragerea voluntarilor din Spania, putem privi, a adăugat

Krofta, situaţia politică internaţională cu mai multă linişte.

Krofta mi-a spus de asemenea că a dat ordine a se comunica presei că vizita

domnului Titulescu la Praga are caracter pur privat, cu acest prilej nu se va discuta nici

o chestiune politică, deoarece Guvernul cehoslovac discută asemenea chestiuni numai

cu Guvernul român.

Aurelian

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937 – 1940), vol. 5
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Vezi documentul nr. 323.

365

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VIENA, 

MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 

STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 293, din 14 iunie 1937

Înreg. la nr. 36 036, din 23 iunie 1937

Viena

Confidenţial

Politica externă a Austriei

Domnule Ministru,

Ca urmare la raportul acestei legaţii nr. 1 197 din 28 mai

1

, am onoarea a

aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre că domnul secretar de stat la Afaceri Străine,

Guido Schmidt, a făcut în ziua de 10 iunie un expozeu de politică externă în faţa

comitetului respectiv al Dietei. Expozeul nu a fost publicat, ci de abia după două zile

ziarul oficial Wiener Zeitung publică un comentariu în această chestiune sub titlul:

,,Privire circulară asupra politicii externe austriece”, comentariu reprodus de toată

presa în întregime sau în pasajele principale şi fără nici o apreciere, conform

obişnuitelor instrucţiuni primite în asemenea ocazii. Reproduc principalele pasaje:

„Guvernele francez şi englez au fost informate de domnul Schmidt asupra situaţiei

politice externe a Austriei, subliniind în mod special strânsa legătură a acestei ţări cu

Italia şi Ungaria în baza protocoalelor de la Roma. Conducătorul politicii externe

austriece a subliniat bineînţeles naturalele prin înţelegerea de la 11 iulie 1936

restabilitele prietenoase relaţii cu Germania şi nu a lăsat nici un dubiu că guvernul

federal este ferm decis să menţină aceşti stâlpi de bază ai politicii externe austriece.

Aceasta nu exclude ca să se aibă relaţii amicale şi folositoare cu celelalte Mari Puteri

şi cu vecinii.” „În contradicţie cu combinaţiile nervoase ivite în presa străină, nu a fost

nici intenţia secretarului de stat, ca reprezentant al guvernului federal, să caute o nouă

orientare, nici nu a fost vorba cum s-a putut stabili în mod neîndoielnic, ca guvernele

celor două puteri occidentale să îndepărteze Austria de la linia directivă naturală a

politicii ei externe. Firele stabilite sunt completare valoroasă a strânsei legături ce

există între Austria şi Germania pe de altă parte.” „Genialul iniţiator al protocoalelor

de la Roma s-a dovedit din nou ca un cald şi sincer prieten al Austriei. Înţelegerea între

Germania şi Austria are un trecut de 11 iunie; s-a dovedit folositoare şi a contribuit

mult la destinderea europeană şi în special central-europeană.”

Cele expuse în suscitatul raport al acestei legaţii se confirmă deci; secretarul

de stat Schmidt s-a văzut nevoit să facă declaraţii de fidelitate către axa Berlin–Roma.

Planurile franceze de a scoate Austria din orbita axei Roma–Berlin s-au arătat deci,

încă o dată, puţin realizabile; o declaraţie comună franco-britanică relativă la Austria



şi Cehoslovacia, despre care s-a vorbit cu ocazia vizitei domnului Schmidt şi

domnului Hodža în Occident într-o parte a presei internaţionale, nu s-a produs.

Reichspost, ziar catolic în legătură cu o parte a membrilor guvernului federal, constată

acum simptome de destindere în relaţiile germano-britanice şi arată că nu există o

„chestiune austriacă” şi că Austria nu se gândeşte să ceară declaraţii privitoare la

siguranţa şi independenţa ei.

Tot irealizabilă s-a dovedit şi acţiunea, începută de câtva timp şi întărită mult

cu această ocazie, a guvernului din Praga de a-şi apropia Austria arătându-i prin

mijloacele de persuasiune şi propagandă că prin intermediul Cehoslovaciei va ajunge

în compania Angliei şi a Franţei! Între Austria şi Cehoslovacia nu se vor putea

intensifica decât cel mult relaţiile economice şi încă Austria va căuta să tragă cât mai

multe foloase şi aceasta cu tot concursul ce se dă guvernului din Praga de guvernul

din Paris. Optimismul de comandă adoptat de Guvernul cehoslovac în această

chestiune ca şi în toate celelalte chestiuni internaţionale ce-l privesc nu poate masca

realitatea. Faţă de orice evenimente internaţionale, guvernul din Praga şi presa

cehoslovacă se vor declara întotdeauna liniştiţi dacă nu chiar satisfăcuţi, căci nu-şi

pot permite luxul de a se arăta încheiaţi din cauza repercusiunilor ce s-ar manifesta

imediat în acest caz în interior şi în exterior: la vecini, la aliaţi, la adversari.

Bineînţeles, toate aceste manevre sunt urmărite cu atenţie de Germania şi de

Italia şi după toate probabilităţile declaraţiile secretarului de stat la Externe au fost

făcute în urma demersurilor celor două state.

În ce priveşte Germania, mi s-a spus din bună sursă că ea este ferm decisă să

intervină militar în Austria în două cazuri: 1) o restabilire a Habsburgilor, 2) mişcări

serioase în Austria provocate direct sau indirect de comunişti chiar dacă se ascund sub

formă de mişcări social-democrate, de front popular etc.

Însărcinatul cu Afaceri:

M. Mitilineu

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Direcţia Politică; 25.6.1937;

semnătură indescifrabilă;

Văzut 26.VI.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Austria (1935 – 1938), vol. 3, f. 376 – 377
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Vezi documentul nr. 363.

366

MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 286, din 14 iunie 1937, ora 14.31

Înreg. la nr. 34 063, din 15 iunie 1937

Londra

Conversaţiile între cele patru Mari Puteri însărcinate cu aplicarea controlului

naval al Spaniei au dus la încheierea unui acord asupra condiţiilor de participare a

Germaniei şi Italiei la acţiunea de control. Acordul prevede:

1) Crearea de zone neutre pentru flotele de control;

2) Garanţii din partea ambelor părţi spaniole de a respecta vasele de război străine;

3) În caz de atac asupra unor vase de control acestea au dreptul de a proceda

la apărare imediată, asupra altor măsuri de luat puterile vor trebui să se concerteze.

Acordul va intra în vigoare după ce ambele părţi spaniole vor da asentimentul.

Foarte caracteristică este atitudinea Sovietelor care încearcă prin diferite mijloace să

împiedice acordul. Cred că sovieticii se tem, înainte de toate, că o posibilă colaborare

între cele patru Mari Puteri de control ale Spaniei înseamnă un început de realizare a

faimosului pact al celor patru.

Grigorcea

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pr. al Consil.; Dir. Politică; 15.6.1937; semnătură indescifrabilă;

Văzut 14.VI.1937; Secţia Orientală; Dl Rosetti; Rog a lua notă; semnătură

indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 1920 – 1944 (Dosare Speciale 1937), vol. 423, Războiul civil din
Spania, f. 202
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 387, din 14 iunie 1937, ora 15.40

Înreg. la 15 iunie 1937

Paris

Confidenţial

În legătură cu telegrama mea nr. 4 386 din 12 iunie

1

.

Colegul meu iugoslav, întâlnindu-mă ieri seară, mi-a exprimat o vie îngrijorare

faţă de atitudinea pe care Guvernul francez înţelege să o adopte la adresa Belgradului,

îngrijorare care am impresia că nu este pur personală, că este ecoul ce a parvenit de la

Belgrad. Domnia Sa protestează contra intenţiilor ce se atribuie Preşedintelui Consiliului
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de Miniştri iugoslav, deşi recunoaşte că comunicatul este nedibaci. Domnia Sa arată

însă că de la necesitatea vitală a Iugoslaviei de a nu inchieta Berlinul, date fiind unele

pretenţii şi presiuni ale Guvernului francez faţă de Mica Înţelegere francofilă de a avea

cât mai multe raporturi economice cu Germania care este un client excelent, „pe când

Franţa pune tot felul de beţe în roate şi nu arată niciun interes economic Iugoslaviei”,

şi până la o concertare politică iugoslavă germană, este un abuz. 

Nu mi-a spus că ar fi primit instrucţiuni, dar cum mi-a arătat că va lua contact

cu ministrul Afacerilor Străine şi că va da amploare întrevederii ce va avea, socotesc

că o va face din ordin. Tot Domnia Sa îmi arată că crede a şti că Preşedintele

Consiliului de Miniştri cehoslovac, după întrevederea ce o va avea cu domnul prim-

ministru Tătărescu şi apoi pe Dunăre, în trei, cu Preşedintele de Consiliu Stojadinović,

va cere precis acestuia să lămurească ce intenţii are ca exponent al unei ţări

componente a Micii Înţelegeri. (Domnia Sa a lăsat să se subînţeleagă că o atare

întrebare ar fi făcută sub inspiraţia Quai d’Orsay-ului a cărui încredere în Preşedintele

Beneş şi guvernul său este nelimitată.)

Şi din alte izvoare zice-se că ar fi vorba ca reprezentantul Franţei la Belgrad

să fie schimbat.

Cesianu

AMAE, Font 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 164 – 165
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU

T. nr. 34 061, din 14 iunie 1937

Cred util a vă da următoarele lămuriri în legătură cu vizita Preşedintelui

Republicii Polone la Bucureşti:

Vizita a avut un caracter pur protocolar. Cu prilejul convorbirilor pe care le-a

avut cu Preşedintele Mościcki şi cu domnul Beck, M.S. Regele a vorbit în mod

categoric de alianţele noastre care sunt indestructibile şi de credinţa ce o păstrăm

Societăţii Naţiunilor, al cărei Pact este inspirat de principiile care stau la baza

alianţelor noastre. Aceasta se oglindeşte de altfel în mod clar în discursul pe care 

M.S. Regele l-a pronunţat la dineul regal din 7 iunie 1937. 

Veţi observa că în comunicat am vorbit de identitatea de vederi cu privire la

problemele care interesează direct cele două ţări. Cuvântul direct a fost pus dinadins

spre a arăta că nu ne identificăm cu ideile polone în privinţa Pactului Societăţii

Naţiunilor şi a securităţii colective.

Vă voi da în curând lămuriri şi în ce priveşte celelalte chestiuni interesând

relaţiile noastre cu Uniunea Sovietică.

Victor Antonescu

[Note marginale:] 

Semnătură indescifrabilă;

Cifrat: 14 iunie 1937, M. Popescu. 

AMAE, vol. 377/1, R. 9, f. 78 – 79
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA WASHINGTON, CAROL A. DAVILLA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 2 227 

Înreg. la nr. 33 972, din 14 iunie 1937

La întrunirea protestatară împotriva tratamentului evreilor şi minorităţilor din

Polonia, ţinută la New York, la care au participat şi reprezentanţii cultelor creştine, s-a

votat rezoluţia în care s-a cerut intervenţia Guvernului american la Varşovia invocând

probabil tratatul minorităţilor semnat de Statele Unite. Pe de altă parte, la alegerea

recentă a Preşedintelui asociaţiei evreilor români, Wolfson, ales preşedinte de onoare,

a ţinut un discurs foarte favorabil nouă, arătând că evreii de peste tot nu trebuie să facă

dificultăţi României, din contră, să sprijine elementele democratice din ţară, care îşi

dau toata silinţa a apăra statutul legal al minorităţilor. Rog telegrafiaţi dacă ştirea dată

de ziarele româneşti cum că s-a renunţat la Decretul de reglementare a muncii

naţionale este exactă.

Davilla

AMAE, Fond 71 Polonia (1928 – 1936), vol. 32, f. 143
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 652, din 15 iunie 1937, ora 21.40

Înreg. la nr. 34 372, din 16 iunie 1937

Atena

Cu privire la călătoria lui von Neurath în Balcani, Rüştü Aras a declarat

ministrului Greciei la Ankara că importanţa ei stă în vizita la Sofia, vizita de la

Belgrad şi Budapesta nefiind decât pretexte spre a masca semnificaţia celei dintâi.

Bulgaria ar fi primit încurajări în direcţia revizionismului, ceea ce o va face probabil

mai intransigentă. Cu privire la conversaţiile de la Belgrad, Guvernul turc este liniştit.

Directorul politic de la care deţin aceste informaţii mi-a spus că ele corespund

impresiilor Guvernului elen. Chiar dacă la Sofia nu s-a semnat un acord politic, el

crede că există virtual şi că se va face simţit în atitudinea Bulgariei. Ministrul

Bulgariei de aici a propus zilele trecute Guvernului elen încheierea unei convenţii

comerciale, fără a face vreo aluzie la lichidarea litigiilor cerute de Grecia. I s-a răspuns

negativ, invocând argumentul că opinia publică greacă n-ar accepta încheierea unui

acord comercial înainte de lichidarea celorlalte cheltuieli. Guvernul grec vede în
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această atitudine dovada că Bulgaria nu doreşte sincer un aranjament. De partea sa el

nu înţelege a depune la Sofia insistenţe, care după părerea sa ar fi considerate acolo

ca un semn de slăbiciune.

Eugen Filotti

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pr. al Consil.; Romanoleg Sofia; pt informare personală; Dr.

Politică; 16.VI.1937; semnătură indescifrabilă; 

Text; Berlin, Paris, Roma, Ankara şi Belgrad; 18.VI.1937.

Cifrat: 17 iunie 1937, M. Popescu

Descifrat: M. Popescu

AMAE, Fond 71 Bulgaria (1921 – 1939), vol. 53, p. 169 – 170.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 855, din 16 iunie 1937

Înreg. la nr. 35 578, din 1937

Anexe 4

Budapesta

Vizita baronului Neurath la Budapesta

Domnule Ministru,

Baronul von Neurath, ministrul Afacerilor Străine al Reich-ului, a făcut o

vizită oficială în Ungaria între 11 şi 14 iunie a.c. În cercurile guvernamentale s-a dat

acestei călătorii explicaţia următoare: sosirea din anul trecut a domnului von Neurath

la Budapesta avusese un caracter particular, de data aceasta însă era vorba de o vizită

oficială, ca acelea făcute la Belgrad şi la Sofia.

Prezenţa aici a baronului von Neurath a fost precedată de numeroase zvonuri

privitoare la rostul politic al călătoriilor efectuate de Domnia Sa la Belgrad, Sofia şi

Budapesta. Din aceste zvonuri, care numai cu timpul se vor putea controla, cel mai

răspândit este că misiunea conducătorului politicii externe germane constă în a aplana

diferendele existente între ţările pe care Berlinul spera să-şi poată bizui de acum

încolo acţiunea diplomatică în centrul Europei şi în Balcani. Împăcarea bulgaro-

iugoslavă nu ar fi deocamdată decât un deziderat, întrucât nu s-ar întemeia pe nimic

pozitiv. Diplomaţia germană ar încerca prin urmare să obţină transpunerea pe plan

concret a mult trâmbiţatei prietenii între Sofia şi Belgrad. Relativ la relaţiile maghiaro-

iugoslave, acţiunea domnului Neurath ar fi avut ţinta de a accelera procesul de

apropiere. În această privinţă, se spune că Domnia Sa ar fi îndemnat pe colegul său

iugoslav să insiste la Praga şi la Bucureşti pentru recunoaşterea fără condiţii a
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egalităţii de drepturi a Ungariei, dar domnul Stojadinović ar fi refuzat să se angajeze

în această chestiune, pe care ar dori s-o rezolve în deplin acord cu aliaţii săi.

Venirea domnului von Neurath a fost salutată călduros de întreaga presă. Cred

util a releva articolele inspirate din Pester Lloyd (10 şi 11 iunie) şi mai ales editorialul

din 11 iunie al acelui ziar, datorat personal domnul Kánya, în care se subliniază că

Germania vrea să coopereze cu Puterile interesate – şi în prim rând cu Ungaria – la

o „nouă reglementare a zonei dunărene”.

În tot timpul vizitei germane s-a putut remarca, însă, nuanţa care a diferenţiat

cele două guverne şi opiniile publice cu privire la înţelesul şi rostul ei. Pe când în

Ungaria, s-a accentuat întruna asupra solidarizării desăvârşite a Berlinului cu

aspiraţiile Budapestei, din partea germană dimpotrivă s-a dat acestei manifestaţii mai

ales atmosfera unei vechi prietenii fără a aluneca prea mult pe tărâmul politic.

În toasturile pronunţate de cei doi miniştri de Afaceri Străine, aici anexate în

textul lor original, deosebirea este limpede marcată. Pe când domnul Kánya a amintit

de „credinţa fanatică a celor două popoare în misiunea lor istorică şi în izbânda

principiului egalităţii între state”, bucurându-se că „soarele dreptăţii se suie pe

orizont”, domnul von Neurath s-a mărginit a declara că „guvernul şi poporul german

urmăresc cu întreaga lor simpatie strădaniile naţiunii ungare amice”. Caracteristic

este că în cele mai multe ziare ungare expresia germană „volle Sympathie” (întreaga

simpatie) a fost tradusă cu „simpatii fără rezervă faţă de aspiraţiile maghiare”. Ceea

ce nu corespunde de fel cu textul original.

În cursul toastului său baronul von Neurath a pomenit şi de minoritatea

germană din Ungaria, considerând-o ca o trăsătură de unire între cele două popoare.

Cercurile politice de aici nu prea au apreciat această aluzie la chestiunea minoritară

germană, care este principalul măr de discordie între cele două ţări.

Ministrul de Externe german a acordat un interviu ziarului „Fuggetlénseg” în

care a spus, între altele, că, în orice caz, relaţiile dintre Germania şi Ungaria sunt şi

vor rămâne cordiale. Făcând voit o confuzie între cuvintele germane „jedenfalls” şi

„im jeden Fall”, presa ungară a interpretat fraza domnului von Neurath ca însemnând

că legăturile dintre cele două naţiuni vor fi indisolubile „orice caz s-ar prezenta”.

Evident că aceste traduceri şi interpretări n-ar avea importanţă dacă nu ar fi

dovada cam naivă a eforturilor făcute de unguri pentru a lăsa impresia că diplomaţia

din Wilhelmstrasse sprijină fără rezervă revendicările maghiare.

Comunicatul final al întrevederilor, aici alăturat în textul german, nu depăşeşte

vocabularul obişnuit în asemenea împrejurări. După afirmarea raporturilor

credincioase şi prieteneşti dintre unguri şi germani, s-a socotit totuşi nimerit a se

sublinia ostilitatea celor două guverne faţă de alcătuirea unor blocuri de state în

Europa. Acest pasaj a fost intercalat pentru a linişti eventualele îngrijorări britanice.

Bineînţeles că, nu se cunoaşte încă adevărata substanţă a convorbirilor dintre

domnii Neurath şi Kánya. Se pare însă că ministrul de Externe ungar ar fi stăruit din

nou asupra necesităţii de a se recunoaşte Ungariei egalitatea de drepturi fără contra

prestaţie, ca fiind prima condiţie a unei destinderi în Europa Centrală. Cât despre o

apropiere mai accentuată între Belgrad şi Budapesta, domnul Kánya ar fi condiţionat-o

de „un gest generos” din partea Iugoslaviei, mai ales după ce Italia i-a garantat

acesteia din urmă integritatea ei teritorială.
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În încheiere, ţin să arăt că, după impresia generală care domneşte aici, întrevederea

Neurath–Kánya nu poate fi privită ca un eveniment de prea mare însemnătate sau cu

eventuale urmări politice, ci doar ca o afirmare a prezenţei şi a intereselor Germaniei

într-o ţară copleşită în vremea din urmă de vizite şi manifestări italieneşti.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

(ss) R. Bossy 

AMAE, Fond 71 Ungaria (1937 – 1938), vol. 4, p. 113 – 116
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, RADU CRUTZESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 134, din 16 iunie 1937

Înreg. la nr. 35 323, din 19 iunie 1937

Confidenţial

Anexe: 2

Sofia

Domnule Ministru,

După cum am avut prilejul a arăta Excelenţei Voastre în telegramele cifrate

nr. 1 089 din 7 iunie şi 1 102 din 11 iunie, vizita baronului von Neurath nu a fost

aşteptată în capitala Bulgariei. Ministrul Afacerilor Străine al Reich-ului, hotărând a

merge la Belgrad în urma unei invitaţii făcute de Guvernul iugoslav acum câteva luni

şi după ce a decis să viziteze în drumul său şi Budapesta, s-a folosit de prilejul acestei

călătorii pentru a veni şi în Bulgaria, care are legături economice atât de strânse cu

Germania şi unde amintirea prieteniei din timpul războiului mondial e încă atât de vie.

Guvernul bulgar, însă – după cum o declarase preşedintele Consiliului, domnul

Kiosseivanoff, unui ministru străin din Sofia –, deşi măgulit de vizita ministrului de

Externe al unei mari puteri, cea dintâi în felul acesta de la război încoace, nu a dorit

această vizită, care ar fi greşit interpretată în clipa în care politica externă a Bulgariei

tinde spre o sinceră apropiere faţă de toţi vecinii ei. Nu s-a putut răspunde, bineînţeles,

cu un refuz propunerii domnului von Neurath de a veni la Sofia. Presa bulgară a primit

însă instrucţiuni de a nu comenta prea mult vizita ministrului german şi de a stârni

îndeosebi asupra legăturilor economice din prezent şi a alianţei din timpul războiului

mondial, ce îndreptăţesc venirea conducătorului politicii externe a Reich-ului.

Baronul von Neurath, însoţit de câţiva înalţi funcţionari din Ministerul

Afacerilor Străine german, a sosit la Sofia cu avionul, venind de la Belgrad, în seara

zilei de 9 mai, fiind întâmpinat la aeroportul de la Bujorişte de către membrii

guvernului, în frunte cu d-nii Kiosseivanoff, generalul Panoff, mareşalul Curţii

Regale, miniştrii Italiei, Iugoslaviei, Austriei şi Ungariei, de autorităţile civile şi

militare şi de membrii legaţiei Germaniei. Seara, ministrul Germaniei a oferit o masă,
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la care a luat parte A.S.R. Principele Ciril. După masă, în cadrul unei recepţii intime

s-au strâns în jurul domnului von Neurath diferite personalităţi bulgare şi ziarişti.

A doua zi dimineaţă, după depunerea unei coroane la monumentul din cimitirul

eroilor, ministrul german a fost primit în audienţă de Majestatea sa Regele Boris, care

l-a reţinut apoi la dejun, împreună cu însoţitorii săi şi membrii legaţiunii Germaniei.

După masă, baronul von Neurath a mers la Ministerul Afacerilor Străine, unde

a avut o întrevedere de o oră cu domnul Kiosseivanoff, în decursul căreia cei doi

bărbaţi de stat s-au întreţinut asupra tuturor chestiunilor de politică externă ce privesc

atât pacea europeană, cât şi cele două ţări în particular.

Durata acestei întrevederi dovedeşte îndeajuns că discuţiile au fost de ordin

general şi că ele nu s-au purtat asupra unor chestiuni ce ar putea produce vreo

schimbare în politica externă bulgară. Domnul Kiosseivanoff a confirmat aceasta cu

tărie unui diplomat străin, făcând totodată elogiul spiritului de pace al ministrului

Afacerilor Străine german, pe care acesta l-a manifestat în tot timpul întrevederii.

Seara, preşedintele Consiliului de Miniştri a oferit un dineu de gală la care

erau poftiţi pe lângă membrii guvernului şi toţi şefii de misiune străini.

După dineu a urmat o strălucită recepţie la care s-a remarcat prezenţa şefilor

tuturor partidelor politice.

Dimineaţa zilei următoare era consacrată coloniei germane. Un dejun intim

a întrunit pentru ultima oară la legaţia Germaniei pe domnii von Neurath şi

Kiosseivanoff, după care ministrul german s-a îndreptat spre aeroportul de la Bujorişte

pentru a lua avionul care trebuia să-l ducă la Budapesta.

În afară de întrevederea de la Ministerul Afacerilor Străine, cei doi oameni de

stat nu au mai avut prilejul unui schimb de vederi mai îndelungat. Prezumţiile asupra

caracterului de pură curtoazie al vizitei la Sofia a baronului von Neurath par deci a fi

întemeiate. Nu e lipsită de curiozitate părerea unui ziarist, de obicei foarte bine

informat, care crede că baronul von Neurath dorise a dovedi însemnătatea Germaniei

ca factor politic în Europa Centrală şi Balcani, mai cu seamă în urma vizitei Regelui

Italiei la Budapesta şi a Contelui Ciano la Belgrad.

Am onoarea a anexa aici-alăturat textul comunicatului oficial publicat cu

prilejul vizitei domnului von Neurath, cât şi textul discursurilor rostite în decursul

mesei oferite de domnul Kiosseivanoff.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

Însărcinat cu afaceri 

Crutzescu

[Note marginale:]

Domnului Ministru Antonescu; Domnului Subsecretar de Stat; 

Dir. Politică; … .6.1937; semnătură;

Văzut 23.VI.1937; semnătură.

AMAE, Fond 71 Bulgaria (1921 – 1939), vol. 53, f. 161 – 164
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 928, din 16 iunie 1937, ora 15.36

Înreg. la nr. 34 545, din 17 iunie 1937

Moscova

Serata oferită de domnul Litvinoff în cinstea domnului Munters s-a desfăşurat

într-o atmosferă mai degrabă lugubră. Asupra tuturor dintre noi apasă amintirea celor

executaţi acum trei zile pe care i-am cunoscut în această casă. Atâtea figuri sovietice

familiare absente! Doamna Litvinoff, sosită în ultimul moment cu avionul din

Sverdlosk, probabil numai pentru a dezminţi zvonurile reiterate despre arestarea ei,

căci invitaţiile fuseseră lansate numai în numele domnului Litvinoff. Foarte puţini

oficiali sovietici de marcă. Printre civili: Comisarul poporului la finanţe Grinko şi

fratele lui Kaganovici, neîndoielnic tot ca mărturie de nearestare. Printre militari:

Mareşalul Jegorov, Amiralul Orlov şi şeful Marelui Stat Major Sapocinicov (singurul

prezent dintre …[lipsă în text] lui Tuhacevski), îmbătrânit, schimbat la faţă de

nerecunoscut.

Discursurile schimbate în timpul prânzului ce a precedat serata le aveţi

probabil prin agenţia telegrafică. Discursuri pline de cordialitate. Domnul Litvinoff

relevând că este prima vizită oficială a unui ministru de Externe leton, a recapitulat

principalele acte şi acorduri reglementând raporturile sovietico-letone în ultimii 17 ani

spre a constata absenţa de conflicte, neobişnuită între ţări vecine, particularitatea

decurgând din „absenţa oricăror pretenţii sau pofte teritoriale sau de graniţă sau de

minorităţi care în genere raporturile a celor mai multe dintre state”. Domnul Litvinoff

a mai reamintit relaţiile de cordialitate între armatele celor două ţări manifestate în

cursul ultimului an, precum şi dezvoltarea favorabilă a raporturilor economice.

Important cu deosebire este paragraful unde Domnia Sa declară că poziţia geografică

a Letoniei este de aşa natură încât Rusia sovietică are interes deosebit la menţinerea

deplină a independenţei şi a integrităţii Letoniei în conformitate cu Pactul Societăţii

Naţiunilor.

În răspunsul său, domnul Munters a reluat aceleaşi idei cu o insistenţă

deosebită în sprijinul Societăţii Naţiunilor, declarând că ţara lui este hotărâtă a jertfi

totul pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriului şi luând act cu satisfacţie

de declaraţia domnului Litvinoff în această ultimă ordine de idei.

Ciuntu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; 17.VI.1937; semnătură indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA RIGA, VASILE STOICA,

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 356, din 16 iunie 1937, ora 17.51

Înreg. la nr. 34 381, din 16 iunie 1937

Riga

Sandler a stat la Riga 3 zile. A avut întrevedere cu Preşedintele Republicii şi

cu membri ai guvernului şi conferinţe îndelungate cu Ministrul Afacerilor Străine. 

S-a constatat progresul făcut în colaborarea politică în paralel a Înţelegerii baltice şi

a grupului scandinav, mai ales apropierea leto-suedeză.

S-a căzut de acord:

1) ca cele două grupuri de state să continue atitudinea lor de precaută

neutralitate faţă de blocurile antagoniste german şi sovietic;

2) să păstreze deplină fidelitate Societăţii Naţiunilor şi să-i dea toată

contribuţia pentru a o întări şi să intensifice fără întârziere legăturile economice şi

culturale, înainte de toate între Letonia şi Suedia.

Raport urmează.

Stoica

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pr. al Consil.; Dir. Politică; 16.6.1937; semnătură indescifrabilă;

Văzut; Buletin; 17.VI.1937; semnătură indescifrabilă; 18.6.1937; Secţia Orientală;

semnătură indescifrabilă;

Descifrat: Barcianu.

AMAE, Fond 71 Letonia (1921 – 1940), vol. 8, Relaţii cu Lituania–Vatican, f. 222
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 4 396, din 16 iunie 1937, ora 19.48

Înreg. la nr. 34 543, din 17 iunie 1937

Paris

Confidenţial

Colegul meu cehoslovac, reîntors azi de la Praga, îmi semnalează via

surprindere pe care a produs-o acolo ştirea vizitei ministrului de Externe german la

Belgrad şi nedumerirea care a urmat la aflarea comunicatului. „De o vreme, spune

Domnia Sa, pentru Guvernul cehoslovac, acţiunea primului-ministru iugoslav era pusă

la microscop, iar de rândul acesta el şi numai el, căci trebuie scos din cauză poporul

iugoslav, devine literalmente suspect. Nu ar fi de mirare ca preşedintele Consiliului de

Miniştri cehoslovac să ceară precizări celui iugoslav, căci trebuie curmată era
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Faimosul film care a fost prezentat anul trecut în Bucureşti, sub auspiciile domnului Ostrovsky. (n. a.)

comunicatelor amicale între noi, dar care sunt curând apoi dezminţite de fapte. Cine

vrea să facă pe diplomatul de unul singur, să o spună, dar să-şi ia răspundere.”

De la Paris, a adăugat Domnia Sa, răspunzând unei întrebări ce i-am pus, nu

a avut, o afirm, în acest sens, nici o sugestie.

Cesianu

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1937), vol. 5, f. 166
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA GENEVA, GHEORGHE CRUTZESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 420, din 17 iunie 1937

Înreg. la nr. 35 687, din 22 iunie 1937

Geneva

Domnule Ministru,

Am onoarea de a trimite Excelenţei Voastre câteva informaţii dobândite azi

dintr-un izvor britanic demn de încredere, asupra aşa zisului „proces” de la Moscova

încheiat în noaptea de 11 spre 12 iunie cu împuşcarea mareşalului Tuhacevski şi a

şapte generali ai Armatei Roşii.

Scriu „asa-zisul proces” căci, în ciuda numeroaselor comunicate şi telegrame

de sorginte sovietică, informatorii mei îmi arată că, dacă în Rusia n-a fost nici

„complot militar”, nici „tradăre”, nici „spionaj”, n-a fost nici „proces” în adevăratul

sens al cuvântului.

Scurta drama pare să se fi petrecut astfel:

La începutul acestei luni, mareşalul Tuhacevski si generalii Iakir, Uborevici,

Kork, Eideman, Felman, Primakov şi Putna au fost convocaţi, fiecare la sediul

comandamentului lor, pentru a lua parte la un consiliu militar care se va ţine la

Moscova în ziua de 6 iunie în prezenţa membrilor Guvernului şi sub preşedinţia lui

Voroşilov, Comisarul Poporului la Apărarea Naţională.

Comandanţii sosiră în Moscova şi Consiliul se deschise, de faţă fiind Stalin.

Acesta luă numaidecat cuvântul, arătând că scopul întrunirii era de a se sfătui

asupra măsurilor de luat pentru ca străinătatea, în general, să fie pe viitor, mai puţin

informată asupra stării lucrurilor din armata roşie. El, Stalin, găseşte că mai ales de

un an încoace informaţii prea numeroase şi prea complete au fost date tocmai de cei

care ar fi trebuit să ştie să tacă. Şi dă dovezi:

a) Mareşalul Tuhacevski a fost iniţiatorul şi animatorul unui film

1

asupra

armatei roşii care dezvăluie multe din tainele aviaţiei, ca de exemplu transporturile

masive de trupe cu avionul, coborârea de paraşutişti în spatele liniilor inamice, etc.;

b) Cu prilejul manevrelor din Ucraina, în toamna anului trecut, generalul Iakir

a arătat ataşaţilor militari străini absolut toate amănuntele armamentului sovietic;



c) Cu prilejul vizitei sale la Paris, mareşalul Tuhacevski a vorbit deseori în

mod deschis cu conducătorii armatei franceze, răspunzând cu precizie la toate

întrebările, chiar cele mai indiscrete;

d) La Londra, mareşalul Tuhacevski, în prezenţa şi cu asentimentul

generalului Putna, pe atunci ataşat militar al URSS, a declarat unei personalităţi

britanice care nu face parte din Cabinet, dar care se bucura de mare autoritate în

chestiunile aviatice

1

:

1) Că aviaţia rusească este excelentă şi suficientă pentru apărarea teritoriului;

2) Că este absolut neîndestulătoare pentru a putea ataca în stil mare şi aceasta

din două motive: lipsa de baze în Cehoslovacia şi imposibilitatea de a construi, înainte

de doi ani, avioane în număr suficient pentru apărare şi pentru agresiune.

e) În sfârşit, învinuirea cea mai gravă: insuficienţa sau reaua întocmire a

ajutorului dat Guvernului spaniol. Acest ajutor, dat numai din iniţiativa generalilor şi

fără asentimentul lui Stalin, n-a reuşit şi azi ştie lumea întreagă că luptătorii sovietici

au fost puşi pe fugă de soldaţii lui Franco.

Rechizitoriul a fost lung, implacabil. Apoi, generalii incriminaţi au început să

se apere, arătând punctul lor de vedere, vorbind pe faţă cu vechiul lor camarad Stalin,

iar cuvintele lor erau, conform obiceiului, înregistrate de stenografi în vederea

întocmirii procesului verbal.

Tuhacevski, susţinut de generalii săi, a explicat:

a) că într-adevăr a arătat la Paris şi la Londra că armata roşie suferă, pe de o

parte, de insuficienţa mijlocelor de transport, pe de alta, de lipsa unei fabricaţii intense

de material de război şi aceasta fiindcă toată puterea vie a URSS-lui tinde la împlinirea

faimoaselor planuri de cinci ani care numai în vederea sporirii apărării naţionale nu

sunt făcute;

b) că nu şi-a asumat niciodata părerea că trebuie revenit de la conceptul greşit

a acestor „piatilovci”, care împiedică înzestrarea ţării cu singurele elemente

indispensabile: drumuri, căi ferate, aprovizionarea armatei;

c) că, în sfârşit, kolhoz-urile sunt si ele o piedică la aprovizionarea normală

a armatei în caz de război. Generalul Iakir şi-a dat seama de aceasta şi, graţie lui, în

Ucraina ideea kolhoz-urilor a mai dat înapoi, astfel încât există azi colectivităţi rurale

unde ţăranul, răspunzător fiecare de o parcelă individuală de pământ, se simte aproape

proprietar şi munceşte în consecinţă.

Stenografii nu pierdeau un cuvânt din cele spuse de Tuhacevski. Şi şedinţa se

ridică, iar mareşalul şi generalii au fost invitaţi să se întrunească din nou în ziua de

vineri, 11 iunie, pentru continuarea discuţiei.

Era un răgaz de patru zile. Între timp însă graniţele Rusiei sovietice sunt

închise pentru toate ştirile venite din afară şi agenţiile sovietice încep să dea, în

străinătate, comunicate sibiline vorbind de complot, de trădare, iar în ziua de miercuri,

9 iunie, se telegrafiază din Moscova că în locul mareşalului Tuhacevski la

comandamentul regiunii Volga va fi numit generalul Efromov şi generalul Dibenko

va înlocui pe generalul Iakir la comandamentul Leningradului.
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În ziua de 11, Consiliul militar se întruneşte din nou sub preşedinţia lui

Voroşilov. Lipsesc însă membrii guvernului, lipseşte şi Stalin, sunt însă de faţă

Budionnîi, Bliuher, Dibenko şi alţii. Mai este şi Ejov, şeful GPU-ului, şi doi agenţi.

Când toţi sunt aşezaţi, Ejov se scoală şi dă citire unui lung rechizitoriu,

întocmit aproape în întregime pe procesul-verbal al şedinţei precedente, care

învinuieşte pe cei opt comandanţi de atitudine anti-comunistă, de trădarea intereselor

superioare ale apărării Statului şi de încercarea de înţelegere cu Germania.

Apoi citeşte sentinţa prin care Tribunalul Suprem, care a judecat pe cei opt

comandanţi în lipsă, îi condamnă la pedeapsa cu moartea.

După câteva ore, cei opt generali, cei mai capabili – poate singurii capabili din

armata roşie – erau împuşcaţi.

Acestea sunt faptele, cum mi-au fost descrise. Nicio ştire oficială nu a venit

până azi să confirme – dar nici să dezmintă – că lucrurile s-ar fi petrecut întocmai.

Aceasta nici nu e importantă. Întrebările care se pun sunt următoarele: care au fost

motivele care au împins pe Dictatorul roşu să înjghebeze această sinistră comedie? Ce

l-a făcut să sacrifice opt vechi tovarăşi cu riscul să micşoreze, pentru cine ştie cât

timp, valoarea armatei? Care sunt însăşi legăturile între Stalin şi armata roşie? Ce

tendinţe reprezentau comandanţii ucişi?

Pentru a încerca un răspuns nu trebuie pierdut din vedere că comandanţii

armatei roşii se puteau aşeza în două grupuri bine caracterizate: vechea gardă din

timpurile eroice ale Revoluţiei, alcătuită din oameni simpli, în majoritate ieşiţi din

rând, şi grupul „Tinerilor” strânşi în jurul lui Tuhacevski.

În primul, tronează bătrânul si alcoolicul Budionnîi, fostul vagmistru Bliuher,

pitorescul Dîbenko, fost marinar de punte şi fost soţ al celebrei doamne Kolontay,

Efremof, un analfabet etc.

Al doilea grup era al intelectualilor, ofiţeri a căror valoare militară era

recunoscută atât în URSS, cât şi în străinătate şi care azi nu mai sunt.

Aceste două grupuri aveau tendinţe diverse. Primul era mânat de o singură

lozincă: antagonismul faţă de Germania, oricum, oricând, iar pentru restul supunere

oarbă directivelor lui Stalin. Grupul Tuhacevski dorea temporizarea şi cât mai multă

prudenţă în domeniul politicii externe pentru a avea răgazul necesar de a face din

armată un instrument perfect. Şi pentru aceasta cereau să se renunţe, pe cât cu putinţă,

la creaţiile favorite ale lui Stalin: planurile de cinci ani si kolkoz-urile.

Între aceste două grupuri, Stalin, fire primitivă şi cu o aversiune înnăscută

împotriva intelectualilor, împotriva tuturor celor care îl dominau cu duhul, alesese de

mult. Se temea de popularitatea crescândă a lui Tuhacevski; şi din ce în ce îi sporea

frica, nu de a cădea victima unui atentat – cunoştea prea bine pe vechii lui tovarăşi

pentru a şti cât de departe erau de un asemenea gând –, dar de a ajunge un personaj

de mâna a doua silit să se mulţumească cu titlul gol de Secretar al Partidului.

Şi atunci Stalin şi Comitetul Central al Partidului Comunist s-au hotărât să

continue tactica cunoscută: după o lovitură la „stânga” (suprimarea opoziţiei

troţkiste), o lovitură la „dreapta”: lichidarea grupului Tuhacevski şi a tendinţelor sale

bonapartiste.

Astăzi, în posturile de căpetenie ale armatei roşii sunt din nou oameni de-ai

lui Stalin, îndeaproape supravegheaţi de comitetele politice de curând înfiinţate.

Armata este din nou dominată de partid.
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Execuţiilor de joi vor urma în curând, pare-se, noi măceluri. Unii nădăjduiesc

că vor înceta, odată cu moartea lui Stalin, care poate că nu e prea îndepărtată. 

Într-adevăr, omul e bolnav, diabetul îi otrăveşte sângele, aproape că nu mai doarme.

În lupta care se dă pentru moartea lui Stalin între răzbunătorii victimelor sale şi boală,

poate că boala va învinge.

Ce va lăsa Dictatorul în urma lui?

Stalin este „groparul” Rusiei, îmi spunea unul din informatorii mei. A nimicit

tot ce reprezenta o valoare vie în ţara lui. Dar şi Petru cel Mare a construit Rusia

modernă cu ciment de sânge şi totuşi a durat două veacuri. Poate că în Rusia

nu se poate altfel. Căci şi Hitler şi Partidul său au fost în conflict cu căpeteniile

Reichswehr-ului. Au ştiut însă să creeze o colaborare. Stalin, el, a trebuit să ucidă.

Bunii cunoscători ai armatei roşii cred că aceasta, în urma execuţiilor de joi,

va suferi mai puţin decât se crede. Au fost ucişi opt generali de valoare, e drept, dar

adevărata valoare a unui general se vede numai la război.

Înlocuitorii celor împuşcaţi sunt azi tot oameni de mâna a doua, dar vor veni

alţii mai buni să-i înlocuiască. Ca material omenesc şi armament, armata roşie rămâne

ce a fost, excelentă. Iar puterea ei morală continuă a fi nulă căci la baza înjghebării

şi comandamentului ei stă o singură însuşire: pasivitatea cadavrului. Nici iniţiativă,

nici libertate de cugetare, numai teamă, teamă.

Trimit Excelenţei Voastre aceaste informaţii asupra unei chestiuni cu totul în

afară de cercul activităţii mele numai pentru a-i da putinţa de a le confrunta cu cele,

desigur mai complete şi dobândite la izvoare mai apropiate, pe care probabi le-a şi

trimis colegul meu de la Moscova.

Binevoiţi vă rog, a primi, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele

consideraţii.

Gheorghe Crutzescu 

[Note marginale:]

Domnului Ministru Antonescu; Domnului Subsecretar de Stat; Şefului de Stat Major;

Direcţia Politică; 23.6.1937; semnătură indescifrabilă;

Copie la Şeful de Stat Major; 23.VI.1937; semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 21, Politica internă, f. 240 – 248
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 848, din 17 iunie 1937, ora 11.59

Înreg. la nr. 34 771, din 18 iunie 1937

Budapesta

Secretarul de Stat la Ministerul de Externe, Apor, vorbindu-mi despre

conversaţia ce am avut zilele trecute cu Kánya, mi-a declarat că Guvernul ungar nu

refuză propunerea noastră, ci doreşte să o ia ca bază de discuţie. După părerea sa,

dificultăţile ce ar trebui elucidate sunt următoarele:

Institutul Diplomatic Român

512



1) Ce dovadă poate avea Guvernul ungar că propunerea noastră va fi acceptată

şi la Praga şi la Belgrad, întrucât formula prezentată de Krofta diferă de aceea a

Excelenţei Voastre şi prevede condiţii pentru recunoaşterea egalităţii de drepturi.

2) Ce garanţii ar avea Guvernul ungar că, odată declaraţia de neagresiune

încheiată, guvernul nostru ar face un gest în favoarea minorităţii maghiare. Apor a

accentuat că nu pune la îndoială buna credinţă a României, dar se întreabă dacă

Guvernul român ar avea posibilitatea să facă un asemenea gest, având în vedere valul

naţionalist din România. A încheiat arătându-mi necesitatea de a se mai examina şi,

eventual, preciza formula noastră.

Bossy

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.

AMAE, Fond 71 Ungaria (1934 – 1937), vol. 8, f. 293
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 945, din 17 iunie 1937, ora 18.40

Înreg. la nr. 34 773, din 18 iunie 1937

Moscova

La recepţia de [la] Legaţia letonă de aseară am avut prilejul unei convorbiri

mai lungi cu domnul Litvinov. Mi-a reprodus, netăgăduit în termeni fideli, cele

comunicate Excelenţei Voastre la Geneva, inclusiv imposibilitatea unei recunoaşteri

formale în chestiunea ce ne preocupă.

Mi s-a părut bine intenţionat dacă nu insistăm asupra unei declaraţii explicite.

Sceptic, însă, prevăzând o opunere poloneză peste care nu vom trece, părere

confirmată de termenii comunicatului de la Bucureşti, care vorbeşte despre acordul

complet. M-am folosit atunci de cele comunicate prin telegrama Excelenţei Voastre

asupra valorii cuvântului „directă” intenţionat pus în comunicat. Nu a avut aerul deloc

convins, căci direct nu înseamnă mutual. Un pact româno-sovietic interesează direct

Polonia. Dacă comunicatul ar fi vorbit despre acordul complet în ce priveşte

raporturile mutuale polono-române, ar fi acceptat argumentul.

Am insistat cât am putut pentru o recunoaştere formală a Basarabiei, arătând

cât de mult absenţa ei apasă asupra relaţiilor noastre. Mi-a răspuns în termenii

întrebuinţaţi faţă de Excelenţa Voastră, pe care, deci, îi consider inutil a-i mai

reproduce.

În aceeaşi ordine de idei, ambasadorul Franţei mi-a spus tot aseară, în mod cu

totul spontan, că i s-a transmis o telegramă a lui Carery din care ar reieşi că încheierea

unui eventual pact între noi şi Soviete, cu referire la art. 16 din Pactul Societăţii

Naţiunilor şi cu o formulă indirectă pentru Basarabia, ar fi pe cale bună.
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În cursul conversaţiei, domnul Litvinov a atins în treacăt şi numai incidental

chestiunea unui pact al Mării Negre asupra naturii şi substanţei căruia n-a putut fi

lămurit.

Adaug că Rüştü Aras este aşteptat aici ceva mai târziu decât s-a crezut, adică

nu înainte de iulie. Va trebui însă evitată coincidenţa cu vizita lui Sandler, fixată

definitiv pentru 8 iulie.

Ciuntu

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.

AMAE, Fond 71 URSS (1936 – iulie 1939), vol. 8, Telegrame, f. 44 – 45
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

R. nr. 1 892, din 18 iunie 1937

Înreg. la nr. 35 589, din 22 iunie 1937

Copie

Domnule Ministru,

Prin prezentul raport completez informaţiile transmise Excelenţei Voastre cu

telegrama mea nr. 37 148 din 15 iunie trecut.

Acum câteva zile, domnul Mussolini a avut o lungă convorbire cu cunoscutul

ziarist belgian Leurquin, care a fost autorizat să publice o parte din convorbirea avută,

ce a şi apărut în presa străină. Domnul Mussolini a cerut însă cuvîntul domnului

Leurquin că nu va publica cea mai mare parte a conversaţiei avute, poate tocmai cea

mai interesantă şi care avea pe alocuri chiar un caracter senzaţional.

O împrejurare fericită m-a pus în măsură să iau cunoştinţă de această parte

mai importantă a declaraţiilor şefului Guvernului italian, a cărui autenticitate pare la

adăpostul oricărei bănuieli.

Domnia Sa a început prin a recunoaşte că politica Italiei de anul trecut a fost

extrem de hazardată. Domnia Sa o califica chiar „politique de va-banque”, pe care a

cutezat-o pe de o parte fiindcă avea cuvântul domnului Laval că nu va întreprinde

nimic împotriva sa, iar pe de altă parte pentru că ştia cât de nepregătită era Marea

Britanie şi cât de dezorientată era Europa. Dar pentru nimic în lume nu va tenta

norocul, asemenea „operaţiuni” neputând fi repetate în cursul unei generaţii.

Interesele Italiei, continua Domnia Sa, sunt în Mediterana şi în Balcani. Un

singur stat este drag – „me tient à coeur” – domnului Mussolini. Acesta este Ungaria.

Axa Roma–Berlin este o invenţie germană. În momentul în care domnul Hitler a aflat

de gentlemen agreement-ul anglo-italian de astă iarnă şi când „paiaţa” (ce fantoche)

de Ribbentrop a spart la Londra toate porţelanurile, Führer-ul – ameninţat de a fi

complet izolat – a întins mâna sa Ducelui. Dl Mussolini, care, la rândul său, se vedea
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izolat, a strâns această mână cu atât mai mult cuvânt, cu cât ea îi era întinsă de

conducătorul unui popor extrem de tare. După ce a facut elogiul armatei şi poporului

german, domnul Mussolini a declarat că are credinţa că Germania îşi va realiza mai

curând decât se crede revendicările sale continentale.

„Ceea ce mă interesează”, preciza Domnia Sa, „este ca să nu fie Italia aceea

care va plăti oalele sparte. Dându-mi seama de ceea ce este capabilă să realizeze

Germania, am căutat să evit cu orice preţ un război între ţara mea şi aceasta. Iată

pentru ce am socotit că e mai bine să-i fac o serie de concesiuni şi mai ales a-i lăsa

mână liberă în Austria şi în Cehoslovacia.

Vorbind despre Mica Înţelegere, Domnia Sa [a] calificat-o de „invenţie contra

naturii”, pe care nu s-a sfiit să mărturisească că „o va lichida în puţină vreme”. Aţi

sesizat, zicea Domnia Sa, la primul act: trecerea Iugoslaviei de partea noastră. Veţi

asista în curând la al doilea: apropierea României de axa Roma–Berlin. După aceea,

soarta Cehoslovaciei va fi pecetluită. Se va înţelege cu Germania sau va pieri...”.

În ceea ce priveşte Cehoslovacia, Domnia Sa a exprimat opinia că germanii

sudeţi sunt atât de numeroşi şi de tari încât, în caz de război, vor paraliza orice acţiune

a Guvernului de la Praga.

Într-o altă ordine de idei, vorbind despre mişcarea rexistă din Belgia, domnul

Mussolini a recunoscut că a încurajat-o câtva timp. Cât a dat însă ochii de acest

filfison (freluquet), domnul Degrelle, şi a constatat cât este de lipsit de însuşirile

necesare unui Şef, l-a lăsat să cadă.

Se pare că domnul Leurquin ar fi văzut la Roma şi pe colegul meu Lugoşianu.

În cazul când Domnia Sa v-ar fi raportat ceva asupra acestei importante conversaţii,

aş fi îndatorat Excelenţei Voastre dacă ar da ordin să mi se comunice şi mie raportul

său, pentru a vedea ce credit merit să acord în viitor informatorului nostru.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

(ss) Nicolae Petrescu-Comnen

AMAE, Fond 71 Germania, vol. 65 (Relaţii cu Italia, 1935 – 1937), f. 304 – 306

380

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 893, din 18 iunie 1937

Înreg. la nr. 35 591, din 22 iunie 1937

Domnule Ministru,

Primele impresii ce am putut culege, pe cale indirectă, după întoarcerea

Baronului von Neurath din călătoria sa la Belgrad sunt următoarele:

Domnul Stojadinović a părut ministrului de externe german o mare

personalitate. Iugoslavia este încă agitată de nenumărate curente politice şi sociale şi

opoziţia ce combate politica internă şi externă a domnului Stojadinović este destul de
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serioasă. Primul ministru iugoslav este însă de talie a face faţă tuturor evenimentelor.

În conversaţiile pe care domnul von Neurath le-a avut cu Şeful Guvernului iugoslav

la Belgrad, a declarat acestuia că a primit din partea României vreun pact cu URSS.

Dat fiind cele petrecute în Rusia, se poate spera că România va persevera şi mai mult

pe linia sa politică de până acum faţă de Soviete.

În ceea ce priveşte resturaţia Habsburgilor, domnul von Neurath a fost fericit

de a constata un acord deplin între punctul său de privire şi acel al Guvernului

iugoslav.

În legătură cu chestiunea restauraţiei în Ungaria, Domnia Sa a dobândit

impresia tot mai limpede că Regentul Horthy se pregăteşte să fie proclamat Rege al

Ungariei. Domnia Sa a înregistrat cu interes, la rândul său, ştirile ce circulă în

cercurile politice şi diplomaţia din Budapesta şi care şi-au găsit ecoul şi în presa

internaţională, că planurile monarhice ale Regentului Horthy ar fi în legătură şi cu

proiectele matrimoniale dintre fiul acestuia şi Principesa Maria de Savoia. Asupra

acestei chestiuni Baronul von Neurath era însă destul de rezervat, declarând că nu i

s-a spus nimic substanţial în această direcţie din partea reprezentanţilor calificaţi ai

politicii ungare.

Domnia Sa afirma apoi din nou că nu a semnat cu nimeni niciun acord şi că

a dat atât la Sofia, cât şi la Budapesta sfaturi de moderaţie faţă de vecinii respectivi.

Dau Excelenţei Voastre aceste informaţii în stil telefonic, pentru a profita de

curierul Ministerului, în nădejdea că voi fi în măsură să completez ulterior cu noi

amănunte.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.

N. P. Comnen

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 23.6.1937;

semnătură indescifrabilă;

Văzut 30.VI.1937, semnătură indescifrabilă.

AMAE, Fond 71 Iugoslavia (1936 – 1938), vol. 42, f. 205 – 206
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, RADU CRUTZESCU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 

T. nr. 1 166, din 19 iunie 1937, ora 20.00

Înreg. la nr. 35 398, din 20 iunie 1937

Sofia

Aflu din foarte bun izvor că Guvernul bulgar a încheiat, cu prilejul şi în timpul

şederii domnului von Neurath la Sofia, un nou contract de armament cu Germania.

Este vorba îndeosebi de tancuri grele, spre dezamăgirea Italiei, care a nădăjduit să

obţină dânsa această comandă. Plata va fi eşalonată în opt ani şi se va efectua prin

produse agricole. Acest fapt pare a confirma zvonurile după care scopul vizitei
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ministrului german aici ar fi fost, în primul rând, a menţine Bulgaria în făgaşul

economic şi implicit politic al Reich-ului, din care avea dorinţa de a se elibera

întrucâtva în timpul din urmă. 

Crutzescu

AMAE, Fond 71 Bulgaria (1921 – 1939), vol. 53, f. 175

382

RAPORTUL MINISTRULUI ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 855, din 20 iunie 1937

Înreg. la nr. 36 048, din 23 iunie 1937

Roma

Domnule Ministru,

Am onoarea de a vă trimite aici-alăturat un raport lunar privitor la situaţia

internă, economică şi financiară şi la politica externă a Italiei, în intervalul de timp

20 mai – 20 iunie a.c.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea celei mai înalte consideraţii.

POLITICA EXTERNĂ

În cursul lunii trecute, diplomaţia italiană şi-a consacrat străduinţele

consolidării din punct de vedere militar a axei Roma–Berlin şi Războiului civil din

Spania. Toate evenimentele internaţionale au fost considerate în funcţie de aceste

două preocupări principale. Vizita domnului Beck şi apoi a domnului Delbos la

Bruxelles, întrevederile domnului Guido Schmidt la Paris, vizita în capitala Franţei

a Principelui Regent Paul al Iugoslaviei, declaraţiile domnului Schacht cu prilejul

inaugurării pavilionului german la expoziţia internaţională din Paris, constituirea

noului cabinet britanic, călătoria domnului von Neurath la Belgrad, Sofia, Budapesta

şi apoi la Paris, vizitele domnilor Móscicki şi Milan Hodža la Bucureşti, voiajul

şefului Statului Major german la Paris au fost urmărite cu mai mult sau mai puţin

interes, cu o preocupare mai mult sau mai puţin vie, după cum păreau de natură să

aducă sau nu vreo atingere politicii de paralelism italo-german sau să influenţeze

întreprinderea italiană în Spania.

Cercurile oficiale italiene şi presa nu scapă nicio ocazie pentru a pune în relief

cu emfază eficacitatea politicii de solidaritate cu Germania. Vizita mareşalului Blomberg

la Roma trebuia să încoroneze această comunitate politică, extinzând eficacitatea ei

la domeniul militar. Bombardarea cuirasatului Deutschland şi retragerea Germaniei

şi Italiei – până la 12 iunie – din Comitetul de neintervenţie, era un nou prilej

zgomotos pentru manifestarea acestei solidarităţi. Precum am arătat însă în raportul

nostru precedent, pentru Germania, axa Roma–Berlin are în principal o funcţie

Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937

517



anti-franceză şi anti-sovietică, pentru Italia îndeosebi o funcţie anti-britanică. O

înţelegere a Reich-ului cu Londra şi o destindere implicită cu Franţa riscau să izoleze

Italia şi să compromită străduinţele unui an de politică filogermană. De aceea, astăzi

când axa Roma–Berlin este proclamată mai solidă ca niciodată, Palatul Chigi pare că

începe a fi preocupat de independenţa politicii germane: vizita domnului Schacht la

Paris n-a făcut plăcere, acţiunea domnului von Neurath la Budapesta, Belgrad şi Sofia

a cauzat o îngrijorare discretă, căci Italia îşi dă prea bine seama de inferioritatea ei de

mijloace în Europa dunăreană faţă de Germania; în fine, călătoria ministrului de

externe german la Londra – la data raportului de faţă – este explicată opiniei publice

italiene, alimentată zilnic cu polemici contra Angliei, ca o funcţiune a axei Roma–

Berlin, care are de scop să ducă la o cooperare a celor patru mari puteri occidentale.

Succesul acţiunii britanice pentru garantarea în viitor a flotelor de control în apele

spaniole contra repetării unor eventuale agresiuni şi reîntoarcerea Italiei şi Germaniei

în Comitetul de neintervenţie sunt, formal, punctul de plecare al unei ipotetice politici

de colaborare a celor patru mari state occidentale. În fond însă, la originea ei se află

formidabila acţiune de reînarmare britanică, cu toate consecinţele ei financiare pentru

Italia şi Germania şi politica Reichului care, pe de o parte, se dezinteresează de Spania,

pe de alta caută un compromis cu Marea Britanie cu riscul unei izolări a Italiei. În

această situaţie, domnul Mussolini nu are nicio libertate de manevră: permanenţa

guvernului Blum, a cărui demisie era aşteptată cu multe speranţe, pe chestia financiară

şi divergenţa pe chestia spaniolă, nu-i dau nicio posibilitate de apropiere cu Franţa;

dificultăţile pe care Italia fascistă le-a acumulat, în calea unei înţelegeri cu Anglia, nu-i

dau nicio posibilitate de apropiere cu Londra. Ducele este astfel obligat să rămână la

remorca diplomaţiei germane, care recoltează în Europa occidentală şi cea dunăreană

beneficiile axei Roma–Berlin.

Necesitatea unui succes al lui Franco, care luptă pentru triumful naţiona lis -

mului, aproape exclusiv cu trupe, armament şi avioane italiene, fixează de asemenea

pe domnul Mussolini pe poziţiile sale actuale şi-i interzice orice iniţiativă

internaţională mai importantă.

Apelul către preşedintele Roosevelt relativ la o eventuală iniţiativă pentru

limitarea armamentelor este un rezultat al acestei poziţii. Cum era natural, primirea

ce i s-a făcut în Statele Unite a fost corectă, dar rece şi rezultatul negativ, aşa cum

putea prevede orice cunoscător al raporturilor italo-americane.

În această imobilitate forţată a diplomaţiei Palatului Chigi, principalul

obiectiv al presei italiene a devenit combaterea bolşevismului. Această amplă,

obsedantă şi continuă campanie de presă, care a făcut raporturile italo-sovietice

intolerabile, are drept scopuri principale de a combate, în interior, tentaţiile sociale şi

comuniste care-şi fac drum în mod sporadic, dar fără efect practic şi pe scară redusă,

din cauza scumpirii vieţii şi greutăţilor economice; de a se menţine pe terenul

ideologiei anticomuniste, singurul prin care comunitatea italo-germană poate fi

integrală; în fine, de a justifica faţă de opinia publică italiană sacrificiile considerabile

de materiale şi efective – mii de morţi şi răniţi, ale căror liste au început să fie

publicate – pe care Italia, partizană a politicii de neintervenţie, le face în Spania.

Izolarea politicii italiene a fost învederată pentru Palatul Chigi şi de recenta

sesiune a Societăţii Naţiunilor. Declaraţia delegatului polonez, domnul Komarnicki,
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că Polonia trage consecinţe de drept din situaţia de fapt a ocupării Etiopiei, a fost

natural primită cu o mare satisfacţie la Roma, dar amorul propriu italian a fost profund

ulcerat de faptul că delegatul polonez n-a găsit niciun imitator şi că delegatul mexican,

care a intervenit în sensul opus, n-a găsit niciun contradictor. Italienii continuă să fie

extrem de sensibili pe chestiunea recunoaşterii de drept a Imperiului, dar, faţă de

rezistenţa sau pasivitatea marii majorităţi a statelor membre ale Ligii, profesează

aparent cea mai desăvârşită indiferenţă, se abţin de la orice demersuri în vederea

recunoaşterii; declară, în fine, că din punct de vedere juridic ocupaţia rezolvă chestia

recunoaşterii şi că chestiunea aceasta este astăzi o pură problemă politică, a cărei

soluţie trebuie lăsată viitorului. În cadrul expunerii de mai sus, vom examina pe scurt

câteva din principalele evenimente politice care au interesat mai de aproape

diplomaţia italiană, în cursul lunii expirate: apelul domnului Mussolini pentru

limitarea armamentelor, vizita Contelui Ciano la Budapesta, în fine, incidentele

Barletta şi Deutschland, retragerea şi apoi întoarcerea Germaniei şi Italiei în Comitetul

de neintervenţie.

DOMNUL MUSSOLINI PENTRU LIMITAREA ARMAMENTELOR

La sfârşitul lui mai a.c., domnul Mussolini a acordat jurnalistului American

William Philips Simms, trimis special al Sindicatului de ziare „Scripps-Howard” un

interviu, reprodus în rezumate substanţiale de presă italiană şi internaţională, în care

susţinea necesitatea unei limitări a armamentelor şi se adresa implicit şi indirect

preşedintelui Roosevelt pentru o asemenea iniţiativă. 

Ideea fundamentală a interviului era următoarea: Europa şi lumea întreagă

trebuie să găsească mijlocul eficace de a pune un frâu înarmărilor, căci dacă cursa

armamentelor continuă, ea ar putea lua un caracter politic şi duce la război sau un

caracter economic şi duce la o criză fără precedent. Unica soluţie este de a pune capăt

acestei concurenţe înainte să fie prea târziu. De aceea domnul Mussolini afirma

credinţa sa că, „dacă preşedintele Roosevelt ar voi să ia iniţiativa de a convoca o

conferinţă pentru limitarea armamentelor în viitorul apropiat, acest gest ar avea

desigur un mare succes”. Domnul Mussolini adăuga că Italia doreşte pacea şi are

nevoie de ea spre a-şi dezvolta resursele, de care ... (lipsă în text) acum; preciza că

nu este vorba de dezarmare, ci de o limitare a armamentelor în viitorul apropiat –

singura ipoteză realizabilă în situaţia internaţională de azi; dădea asigurări că nu

urmăreşte obiective teritoriale în Spania, ci doreşte numai înfrângerea bolşevismului;

în fine, îşi exprima credinţa că nu este esenţial ca toate naţiunile să adere la un pact

de limitare a armamentelor şi că acesta ar fi eficace dacă ar avea adeziunea a cinci

naţiuni: Italia, Franţa, Marea Britanie, Germania şi Polonia.

Întrucât Palatul Chigi îşi dădea seama că asemenea apeluri pe calea presei

sunt destinate să devină sterile, domnul Suvich, ambasadorul Italiei la Washington,

primea instrucţii să facă o comunicare în acelaşi sens la State Department. Primirea

pe care acesta a făcut-o sugestiei italiene a fost curtenitoare, dar rezervată şi dilatorie.

Cota politicii fasciste în Statele Unite este foarte joasă. Aceasta nu inspiră nicio

încredere sub aspectul său intern, nici sub cel internaţional. Politica de autarhie,

prozelitismul fascist peste hotare, ameninţările celor opt milioane de baionete,

cucerirea Etiopiei, în infracţiunea pactului Kellog şi a pactului de la Rio, tensiunea
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sistematică şi continuă cu Marea Britanie, iată pentru americani atâtea motive care

condamnau la sterilitate iniţiativa Ducelui. Din primele momente, cercurile americane

diplomatice şi de presă din Roma au considerat, cu cel mai absolut scepticism,

propunerea de limitare a armamentelor în viitor, care şi din punct de vedere practic

nu le părea decât o manevră spre a conserva avansul dobândit de înarmările italiene

şi germane, un mijloc de a calma opinia italiană, preocupată de războiul civil spaniol

şi de a pune capăt unei sforţări financiare imposibil de susţinut în viitor pentru Italia.

Faţă de primirea rezervată făcută propunerii sale, domnul Mussolini consideră necesar

să explice rostul ei opiniei publice italiene. La mai puţin de o săptămână de la

publicarea interviului, la 30 mai, şeful guvernului publică în ziarul sau „Popolo

d’Italia” un articol intitulat „Lămuriri”, prin care, în practică, anula toată economia

propunerii sale anterioare. El preciza că n-a invitat pe preşedintele Roosevelt să

convoace o conferinţă mondială pentru limitarea armamentelor şi că, întrebat de

ziaristul american care ar fi gândul său, s-a limitat să declare că ea ar fi putut avea

succes şi că, în orice caz, adeziunea Italiei îi era asigurată. Explică apoi că nu s-a

referit decât la o limitare a armamentelor viitoare, din punct de vedere calitativ şi

cantitativ, acuză de delir războinic „stângile” europene care acuzau Italia că nu este

capabilă să continue cursa armamentelor – afirmaţie dezminţită de fapte –, exaltă

valoarea armamentelor italiene, arată că n-a urmărit să „cloroformizeze vigilenţa

altora”, că propunerea sa este de interes general şi nu urmăreşte nici obţinerea unui

împrumut, nici renunţarea la autarhie, nici evitarea crizei economice şi termină

spunând textul: „Reaua credinţă a partidelor de stânga n-ar putea să fie mai evidentă

decât respingând orice propunere de pace. Ele îşi asumau o răspundere care cântăreşte

în faţa istoriei. Cât despre Italia fascistă – odată constatată zădărnicia oricărei tentative

de acord – ea îşi va continua pregătirea ei. Poporul italian doreşte cu ardoare pacea,

dar a demonstrat şi că, dacă este necesar, va mai demonstra din nou că este gata să

renunţe la ea când este vorba de a-şi apăra interesele şi viitorul.”

Sugestia unei limitări viitoare a armamentelor, adresată peste oceane, prin

presă şi pe cale diplomatică, democraţiei nord-americane, avea astfel o existenţă

efemeră. Ea era retrasă de însuşi autorul ei, la câteva zile după ce fusese făcută.

VIZITA SUVERANILOR ITALIEI ŞI A CONTELUI CIANO LA BUDAPESTA

Între 19 şi 22 mai a.c., suveranii Italiei, însoţiţi de Contele Ciano, ministrul

Afacerilor Străine, făceau Regentului Horthy şi Guvernului ungar o vizită de curtoazie

spre a restitui vizita făcută în decembrie 1936 la Roma de şeful statului maghiar,

însoţit de domnii Darányi şi Kánya. Aspectul public şi protocolar al acestei călătorii

este cunoscut prin informaţiile de presă. Ne vom opri deci pe scurt asupra aspectului

politic al vizitei italiene la Budapesta. Comunicatul oficial din 22 mai a.c. asupra

întâlnirilor politice de la Budapesta se mărgineşte să afirme că „discuţiile s-au

desfăşurat în spiritul cel mai cordial şi că „s-au examinat toate chestiunile actuale

europene şi în special problemele politice şi economice ale Europei Centrale”, că în

fine „oamenii de stat italieni şi maghiari au constatat cu cea mai mare satisfacţie

deplinul lor acord în toate chestiunile care au format obiectul conversaţiilor lor şi au

confirmat voinţa lor de a urma în viitor, fără schimbări, linia actuală a politicii lor”.
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Deşi gol în aparenţă, acest comunicat este destul de cuprinzător în concizia şi factura

lui stereotipă.

Contele Ciano se ducea la Budapesta spre a încerca să determine o schimbare

în politica externă maghiară. El spera să obţină la Budapesta renunţarea politicii

maghiare la revizionism contra Iugoslaviei şi României, sub forma unor eventuale

pacte de neagresiune între aceste două ţări şi Ungaria, sau cel puţin a unei destinderi

politice, care ar fi izolat Cehoslovacia, rămasă în sfera de acţiune germană, ar fi

îndreptat tendinţele de revizuire maghiare, exclusive spre Praga şi ar fi dislocat Mica

Înţelegere, aşezând Iugoslavia şi România în zona de influenţă italiană.

Ministrul de Externe italian părea atât de optimist asupra rezultatului misiunii

sale, încât renunţa la tovărăşia obişnuiţilor săi colaboratori politici, miniştrii Buti şi

Vitteti şi consideră ca o posibilitate apropiată o înţelegere cu România, ca şi cum

aceasta ar fi fost tentată în aşa măsură de prietenia platonică a Italiei încât să renunţe

la principalele ei garanţii juridice, politice şi militare contra Ungariei.

Din conversaţiile pe care le-am avut personal cu Contele Ciano şi cola -

boratorii săi, după întoarcerea sa de la Budapesta, precum şi din informaţiile concor -

dante ale principalelor misiuni diplomatice din Roma, interesate de chestiunile

Europei dunărene, rezultă că vizita Contelui Ciano a fost un insucces complet. El s-a

lovit de o intransigenţă absolută din partea oamenilor politici maghiari. Era de altfel

natural să fie aşa. Ungurii nu au niciun fel de interes să rezolve, în sensul unei

pacificări, niciuna din problemele politicii lor externe. Revizionismul nu este pentru

ei numai o problemă de politică străină care, de altfel, nu mai poate fi rezolvată decât

prin forţă, la adăpostul unui conflict european, ci platforma cotidiană a politicii lor

interne, fără de care regimul lor de feudalitate funciară nu s-ar mai putea menţine. El

n-ar putea renunţa la revizionism decât faţă de Iugoslavia, ca manevră contra Micii

Înţelegeri. Tentativa italiană de a îndrepta revizionismul maghiar numai contra

Cehoslovaciei era deci menită unui insucces: minorităţile maghiare din România

reprezintă pentru Ungaria un interes prea vital şi un pretext de agitaţie şi propagandă

prea esenţial spre a face obiectul unei renunţări, chiar implicite, sub forma unor

asigurări de neagresiune.

Paritatea de drepturi este rezolvată pentru Ungaria, în fapt, prin reînarmările

ei efective, în principiu, prin adeziunea italiană şi austriacă la Conferinţa de la Viena,

în noiembrie 1936, şi prin adeziunea implicită a Germaniei. Recunoaşterea ei de jure
nu are pentru Ungaria decât o semnificaţie de prestigiu şi nu este decât o chestiune

de oportunitate. De aici nu mai este decât un pas până la concluzia maghiară, pe care

Palatul Chigi şi-a însuşit-o: paritatea de drepturi este un atribut suveran, care nu poate

face obiectul unor negocieri. Mica Înţelegere nu poate deci cere în schimbul acordării

ei garanţii de securitate, sub forma unor pacte de neagresiune. Chestiunea mino -

rităţilor poate şi ea face tot aşa de puţin obiectul unor acorduri din partea Ungariei.

Această problemă este singura în care politica ungară ar putea obţine concesii care ar

fi interpretate la Budapesta ca o recunoaştere a răului tratament suferit de minorităţi

în ţările Micii Înţelegeri. De aceea, oamenii politici unguri au pus Contelui Ciano, ca

o condiţie prealabilă a unei înţelegeri cu România, soluţionarea chestiunii mino -

rităţilor. Politica italiană a acceptat să treacă pe sub furcile caudine ale Budapestei,

probabil la ameninţarea că într-altfel Ungaria şi-ar putea căuta o altă orientare politică,
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căci evident Contele Ciano ezita să mărturisească pentru ce motiv, după întoarcerea

sa de la Budapesta, a renunţat la credinţa în posibilitatea unei înţelegeri cu România.

După insuccesul total al politicii italiene în Austria, renunţarea la prietenia Ungariei,

care reprezintă politica personală a domnului Mussolini, ar fi un dezastru pentru

diplomaţia italiană în Europa dunăreană. Înainte de vizita Contelui Ciano la

Budapesta, Guvernul maghiar considera posibilă – ca şi astăzi – o înţelegere cu

Iugoslavia, căreia se declară gata a-i face concesiuni, izolând astfel Cehoslovacia şi

România. Palatul Chigi considera posibil să determine pe unguri şi la o înţelegere cu

România. După întoarcerea de la Budapesta, Contele Ciano pare a se fi raliat în

întregime punctului de vedere maghiar.

În modul acesta, politica italiană faţă de statele Micii Înţelegeri se prezintă

astăzi în modul următor: Palatul Chigi are speranţa că va putea desface Iugoslavia de

Mica Înţelegere, împingând-o spre un acord separat cu Ungaria, care convine să

renunţe la orice revendicări faţă de Belgrad. În ce priveşte România, Palatul Chigi

rămâne pe punctul de vedere că un acord între noi şi Italia este condiţionat de

elementul esenţial al unei înţelegeri cu Ungaria pe chestia minorităţilor. Italia nu are

de oferit niciun fel de mediere sau de făcut niciun fel de demers. În acest sens,

chestiunea este de competenţa directă a României şi Ungariei. Diplomaţia italiană se

mărgineşte în a sugera o înţelegere. E inutil să mai facem critică unei concepţii şi

unei proceduri politice care condiţionează de soluţia unei chestii interne româneşti şi

de acordul cu un stat terţ înţelegerea noastră cu Italia. În această situaţie, politica

italiană se află într-un impas, iar perspectivele unei înţelegeri politice italo-române

sunt încă, după chiar expresia Contelui Ciano, „in alto mare” (în largul mării). 

În fine, în ceea ce priveşte Cehoslovacia, pe lângă problema minorităţilor

maghiare care, ca şi pentru România, condiţionează un acord cu Italia, există în plus

grava problemă a pactului ceho-sovietic, care este incompatibil şi cu ideologia

anticomunistă a Italiei şi cu axa Roma–Berlin şi care, în consecinţă, împiedică o

apropiere între Roma şi Praga. Speranţa Palatului Chigi de a vedea Mica Înţelegere

dislocată a fost dezminţită de activitatea diplomatică a acestei formaţiuni politice în

ultimele săptămâni: vizita domnului Milan Hodža la Bucureşti şi întâlnirea oamenilor

de stat ai Micii Înţelegeri pe Dunăre la 17 iunie.

Comunicatul Micii Înţelegeri publicat cu această ocazie a produs o vie

dezamăgire la Roma: afirmarea solidarităţii Micii Înţelegeri, proclamarea trăiniciei

legăturilor ei politice şi militare în vederea apărării frontierelor, fidelitatea faţă de

Societatea Naţiunilor, exprimate într-o formă atât de categorică, nu erau pe linia

aşteptărilor italiene, după acordurile de la Belgrad. Faptul că un asemenea comunicat

poate fi publicat la câteva zile după vizita baronului von Neurath la Belgrad, dă de

asemenea de bănuit cercurilor politice italiene că ministrul de externe german n-a

lucrat în capitala Iugoslaviei în conformitate absolută cu interesele axei Roma–Berlin.

VIZITA MAREŞALULUI BLOMBERG ÎN ITALIA

Călătoria ministrului de război german la Roma era hotărâtă în principiu de

aproape două luni şi făcea parte din seria de manifestaţii politice destinate să afirme

trăinicia Înţelegerii italo-germane. Italienii ar fi dorit însă ca ea să aibă loc înainte de

participarea mareşalului Blomberg la festivităţile încoronării regelui George al VI-lea
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la Londra. Această prioritate acordată Italiei ar fi fost considerată ca având

semnificaţie politică deosebită. Împrejurarea că mareşalul german a preferat să

meargă întâi la Londra, unde a avut şi convorbiri politice ale căror urmări au devenit

publice, în scurtă vreme, a cauzat o reală decepţie conducătorilor regimului fascist.

Sosit la Roma la 2 iunie, şeful militar german a avut o serie de convorbiri cu

domnii Mussolini şi Ciano, cu mareşalul Badoglio şi subsecretarul de stat la război,

generalul Pariani, precum şi cu alţi fruntaşi ai armatei italiene, a asistat la o serie de

exerciţii militare şi aeriene la Furbara, Tor di Quinto şi Civitavecchia, a viziat centrul

aeronautic experimental de la Guidonia, a luat parte la caruselul istoric de la Napoli,

organizat cu prilejul botezului principelui de Napoli; în fine, la 7 iunie a participat la

o mare revistă şi la manevre navale a 60 de unităţi de suprafaţă şi 70 de submarine,

în Marea Tireniană, între Napoli şi Gaeta. Cu începere de la 8 iunie, vizita sa a căpătat

un caracter privat: mareşalul a făcut o plimbare în Sicilia şi a vizitat apoi în mod

neoficial Florenţa, de unde, la 12 iunie, a plecat cu avionul la Berlin. 

Cea mai absolută discreţie a fost păstrată, atât în cercurile Palatului Chigi, cât

şi în cele diplomatice germane asupra conversaţiilor sale cu fruntaşii politici şi militari

italieni. Totuşi, din coordonarea tuturor informaţiilor de ordin diplomatic, din unele

aprecieri care mi-au fost exprimate de Contele Ciano sau de colaboratorii săi, din

rarele indiscreţii făcute şi din directivele oficiale date presei italiene de către Palatul

Chigi, rezultatele vizitei mareşalului Blomberg la Roma pot fi reconstituite cu multe

probabilităţi de adevăr. În primul rând era evident că în axa Roma–Berlin lipsea

contractul între şefii militari. Italienii aveau faţă de armată germană un complex de

inferioritate. O vizită a şefului armatei germane în Italia era destinată să dea acestuia

o noţiune exactă despre progresele comandamentului, materialului şi tehnicii italiene.

În special italienii au ţinut să-şi dovedească superioritatea pe terenul aviatic şi pe cel

naval, unde Reich-ul nu a ajuns încă la nivelul lor. Ideea revistei navale n-a fost pe

gustul mareşalului Blomberg, care nu era competent în materie şi care consideră că

participarea sa ar fi putut fi rău interpretată la Londra. Mi se spune că Blomberg a fost

dezagreabil impresionat de libertatea excesivă a marinarilor italieni faţă de ofiţerii

lor, dar că, în schimb, a fost impresionat foarte favorabil de modul cum aceiaşi marinari

şi-au făcut serviciul în timpul manevrelor, de precizia şi de celeritatea acestora, de

numărul unităţilor participante şi de perfecţionarea tehnică a unor cuirasate vechi

modernizate, cum este spre pildă „Cavour”. Totuşi, în declaraţiile pe care le-a făcut

presei italiene, prin Agenţia Stefani, şi care au fost redactate de ambasadorul

Germaniei, mareşalul s-a abţinut de a spune un singur cuvânt despre valoarea armatei

italiene, ceea ce a izbit în mod neplăcut personalul politic şi militar roman. Numai

asupra unei intervenţii la Berlin a Palatului Chigi, în telegrama de mulţumiri adresată

Ducelui cu prilejul întoacerii sale în Germania, mareşalul a făcut o menţiune elogioasă

despre armata italiană.

În afară de această operă de persuasiune despre valoarea armatei italiene,

rezultatele pozitive ale vizitei mareşalului Blomberg par a se mărgini la hotărârea de

a se menţine contractual între şefii militari ai celor două ţări şi de a face un schimb

constant de informaţii de ordin tehnic şi militar. Zvonurile spre o alianţă militară sunt

categoric dezminţite atât de Palatul Chigi, cât şi de cercurile diplomatice germane şi

de mareşalul Blomberg el însuşi. Raporturile militare italo-germane intră şi ele sub
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regimul clauzei consultative de la Berchtesgaden. Axa Roma–Berlin se extinde la

sectorul militar, însă problemele vor fi examinate de la caz la caz. Cele două ţări nu

s-au angajat la niciun fel de acord automatic. Nu s-a încheiat nicio alianţă, dar la

nevoie, după o concertare prealabilă, contactul Statelor Majore italian şi german ar

putea avea funcţionarea unei alianţe.

Obiectivele politice ale mareşalului german par a fi fost cu mult mai reduse

decât cele militare. În declaraţiile făcute de domnul Morgagni, directorul Agenţiei

Stefani, mareşalul Blomberg se mărgineşte a spune că „ar fi absurd să se vrea a da

călătoriei sale vreo intenţie politică ascunsă”, întrucât Ducele, cât şi Führer-ul, doresc

să menţină pacea în lume şi că întărirea axei Roma–Berlin este un mijloc excelent în

acest scop. În afară de aceasta, problemele politice la ordinea zilei au rămas pe liniile

cunoscute: în chestiunea spaniolă, Germania continuă să aibă un interes limitat, în

timp ce Italia furnizează lui Franco majoritatea mijloacelor lui de acţiune; faţă de

Marea Britanie, dimpotrivă, Reich-ul rămâne favorabil unei acţiuni de apropiere, în

timp ce Italia, prin larga sa participare la războiul spaniol, menţine virtual cauzele

virtuale de coliziune cu Anglia şi Franţa în Mediterană.

Viitoarea vizită a domnului von Neurath la Londra va preciza atitudinea

Germaniei şi Italiei în cele două chestiuni de mai sus şi va arăta în ce măsură sunt

suscceptibile de o soluţie cele două probleme esenţiale ale politicii occidentale

europene: Războiul civil din Spania şi încheierea unui nou pact de siguranţă renană.

RĂZBOIUL CIVIL DIN SPANIA

Războiul civil spaniol e de domeniul public. Reamintim deci, cu un simplu

titlu de cronică desfăşurarea principalelor evenimente în legătură cu Spania în cursul

lunii expirate. La sfârşitul lui mai a.c., erau în curs schimburi de vederi între puterile

interesate, pe baza propunerilor conţinute în nota engleză din 18 mai, asupra unui

armistiţiu în Spania şi a rechemării voluntarilor străini. Acestea erau întrerupte de

bombardarea la 24 mai, la Palma de Mallorca, de către aeroplane roşii, a două vase

de război italiene „Quatro” şi „Mirabello”, care scăpau neatinse, şi a vaporului auxiliar

„Barletta” pe bordul căruia şase ofiţeri italieni erau omorâţi şi mai mulţi răniţi.

Ambasadorul Grandi cerea Comitetului de neintervenţie să ia măsuri întrucât – deşi

Guvernul fascist îşi rezervă dreptul de a proteja oriunde bandiera italiană – acţiunea

avioanelor spaniole punea în joc prestigiul însăşi al Comitetului şi voinţa unanimă de

neintervenţie a 27 de naţiuni.

La 30 mai agresiunea se repetă contra crucişătorului german „Deutschland”,

care se afla în rada de la Ibiza (Baleare), în exerciţiul funcţiunii sale de control

internaţional. Peste 25 de ofiţeri şi oameni de echipaj erau omorâţi, peste 80 răniţi. 

O zi mai târziu, cu titlul de represalii, bastimente de război germane bombardau

Almeria, iar Italia şi Germania se retrăgeau din Comitetul de Neintervenţie, până în

momentul când acesta nu va fi decis măsurile necesare pentru prevenirea şi reprimarea

unor astfel de agresiuni. După discuţii între cancelariile din Londra, Roma şi Berlin,

în care acestea două din urmă au căutat să facă să prevaleze ideea represaliilor

individuale, în caz de agresiune, la 12 iunie acordul se stabilea între cele patru puteri

interesate de controlul naval, pe întreita bază a creării unor zone de siguranţă în apele

spaniole, a asigurărilor date de cele două partide în luptă în Spania, în fine a unei
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acţiuni de apărare şi represiune solidară a flotelor angajate în supravegherea coastelor

iberice. La 12 iunie acordul era realizat, la 16 iunie Germania şi Italia decideau să-şi

reia locul la Comitetul de neintervenţie, înainte chiar ca guvernele din Burgos şi

Valenţa să-şi fi dat adeziunea la acordul menţionat.

Grave complicaţii internaţionale au fost astfel evitate graţie acţiunii tenace şi

ferme a cabinetului britanic.

Cu toată atitudinea împăciuitoare arătată de Italia în soluţionarea incidentului

Deutschland, atitudinea diplomaţiei italiene în Spania rămâne foarte greu de definit.

Oficial, ea continuă în războiul spaniol politica de neintervenţie. În practică, nu numai

continuă intervenţia militară, dar o amplifică şi o mărturiseşte deschis. Majoritatea

trupelor care înaintează spre Bilbao sunt italiene, artileria grea care a apărut pe acest

front este italiană, aviaţia este italiană, ziarele au început să publice listele de morţi

italieni în Spania, un vapor cu răniţi a sosit la Napoli anunţat de presă, ziarele publică

apologia ofiţerilor şi aviatorilor italieni căzuţi în Spania, cu numărul aeroplanelor

inamice doborâte. Domnul Mussolini, în fine, a publicat în „Popolo d’Italia” din

17 iunie un articol anunţat şi comentat de toată presa italiană, prin care arată parti -

ciparea trupelor italiene la lupta de la Guadalajara, susţine teza că aceasta n-a fost o

înfrângere, cum a afirmat presa internaţională, ci „o victorie italiană”, pe care

evenimentele n-au permis să fie exploatată până la capăt, exaltează eroismul trupelor

italiene şi anunţă că miile de morţi şi de răniţi de la Guadalajara vor fi răzbunaţi. 

A doua zi, presa italiană în unanimitate dezvolta în editoriale inspirate tema că după

cum alţi morţi glorioşi de la Adua au fost răzbunaţi, tot aşa vor fi răzbunaţi morţii de

la Guadalajara. Pe acest cuvânt de ordine se încheie o lună de dramatice evenimente,

în legătură cu războiul din Spania.

Până la momentul de faţă este greu de spus dacă această „vendetta” solemnă

este destinată a servi drept monedă de schimb în negocierea unui compromis relativ

la Spania sau dacă ea ascunde voinţa de a asigura cu orice risc victoria mai grabnică

a generalului Franco şi a impune o modificare durabilă echilibrului mediteranean în

favoarea Italiei.

Ion Lugoşianu

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Direcţia Politică; Direcţia

Economică; 25.6.1937; semnătură indescifrabilă;

Primit 2.7.1937; semnătură indescifrabilă; D.G.

AMAE, Fond 71 Italia (Mai – Decembrie 1937), vol. 10, f. 82, 95 – 121
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383

MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 321/A-2, din 20 iunie 1937

Înreg. la nr. 36 927, din 26 iulie 1937

Relaţiile anglo-germane

Domnule Ministru,

De la sosirea mea în Anglia şi până la încoronarea suveranilor a domnit la

Londra o atmosferă anti-germană foarte pronunţată.

Presa, sub inspiraţia oficialităţilor guvernamentale, nu lăsa să treacă nici o

ocazie pentru a prezenta Germania într-o lumină antipatică opiniei publice engleze.

Iar guvernul urmărea în mod vădit tactica de a crea Germaniei dificultăţi de tot felul.

Scopul final al acestei politici a fost acela de a sili Germania la o înţelegere. Chiar şi

reînarmarea a servit de instrument pentru a intimida Germania şi a-i arăta că Anglia

este singura în măsură să-şi procure toate materiile prime necesare şi să suporte

urcarea formidabilă a preţului metalurilor, pe când această urcare a dezorganizat

întreaga economie germană.

Această politică de intimidare a durat până la mijlocul lunii trecute. Nu ştiu

dacă ea a produs întregul efect aşteptat. Aici s-a crezut în orice caz că efectul a fost

considerabil şi că el a inspirat tonul atât de conciliant al conversaţiilor Mareşalului

Blomberg la Londra. De atunci s-a schimbat atitudinea oficialităţilor şi a presei

engleze. Aceasta din urmă a devenit din ce în ce mai binevoitoare faţă de Germania,

arătându-se favorabilă în chestiunea incidentului „Deutschland” şi mergând până la

aprobarea călătoriei domnului Neurath în Sud-Estul Europei.

Conversaţiile Mareşalului Blomberg şi contactul ulterior cu Wilhelmstrasse

au produs aici impresia că armata şi diplomaţia germană îşi dau seama de realitate,

că doresc o destindere şi că au ştiut să câştige pe „Führer” de partea lor, pe când

influenţa liderilor intransigenţi ai „Nazismului” este în scădere.

Atitudinea conciliantă a Germaniei s-a produs, de altfel, într-un moment

psihologic foarte oportun, când Imperiul întreg s-a găsit reunit la Londra şi când a avut

loc o schimbare în persoana şefului guvernului.

Mă voi explica.

Momentele când Imperiul este tare şi unit sunt puţin favorabile afirmării

Angliei pe continentul european. Dominioanele caută totdeauna să evite orice

angajament în Europa, care ar depăşi cadrul unui pact pur „occidental”. Amestecul în

afacerile Europei Centrale le inspiră o profundă antipatie. Această influenţă s-a

manifestat şi de data aceasta. Pe când domnul Eden este în fondul sufletului său foarte

interesat de ceea ce se petrece în Europa Centrală, reprezentanţii Dominioanelor au

vorbit de reformarea articolului 10 din Pactul Societăţii Naţiunilor, care ar fi

actualmente prea rigid şi ar risca să implice Imperiul într-un nou război pentru

menţinerea status-quo-lui în Europa Centrală. Dominioanele nu s-au arătat deloc

convinse de intenţiile agresive ale Germaniei şi au cerut să se înceapă noi conversaţii

cu Reich pentru a se vedea dacă o destindere nu este posibilă. Abia după ce va exista
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dovada completă că Germania este de rea credinţă şi că toate mijloacele de înţelegere

au fost epuizate, Dominioanele ar putea lua în vedere o schimbare de atitudine.

De la război încoace se poate vedea că Anglia oscilează necontenit între

interesele ei continentale şi cele imperiale. Când solidaritatea imperială este la apogeu,

ca în momentul încoronării suveranului comun şi a întrunirii Conferinţei imperiale,

interesul pentru afacerile continentului european este în descreştere.

Pentru a facilita o înţelegere cu Germania, Dominioanele au făcut să se voteze

o rezoluţie, care declară că despărţirea Pactului Societăţilor Naţiunilor de la Tratatul

de la Versailles ar fi foarte utilă unei destinderi europene.

Tendinţele acestea de a se încerca înainte de toate negocieri cu Germania au

mai găsit sprijinul noului prim-ministru. Acesta ar dori să-şi înceapă guvernarea

printr-o destindere europeană. Puţin cunoscător al metodelor diplomatice, domnul

Neville Chamberlain preferă să lucreze după sistemul marilor oameni de afaceri:

intrarea în conversaţii directe asupra fondului chestiunilor, fără a ţine mult cont de

aparenţe şi de impresiile produse în alte ţări.

Noul prim-ministru mai are încă alte motive pentru a nu pierde contactul cu

Germania.

Primul motiv este grija ce i-o inspiră politica socială şi economică a Guver -

nului francez actual. Economiştii conservatori au întotdeauna un fel de dispreţ pentru

toţi acei care nu vor sau nu ştiu să-şi echilibreze bilanţurile. Deşi vechi prieten al

Franţei, domnul Chamberlain stă ca economist sub impresia dezordinii financiare a

Franţei actuale. Acum câteva săptămâni, Domnia Sa a refuzat să mai acorde un

împrumut Guvernului francez. Este deci uşor de înţeles că actualul prim ministru nu

crede oportun de a se sprijini exclusiv numai pe Franţa.

Al doilea motiv este situaţia enigmatică a Rusiei, dar toată lumea simte că

situaţia ei e slăbită şi nesigură. Nu trebuie să uităm în sfârşit că execuţiile în masă,

ordonate în ultimul timp de Soviete, au produs aici o impresie dezastruoasă.

Domnul Neville Chamberlain a cerut, deci, Cabinetului să accepte sugestiile

Dominioanelor pentru începerea conversaţiilor cu Germania. Domnul Eden a fost

nevoit să se supună şi să invite pe domnul Neurath la Londra. Se înţelege de la sine

că guvernul francez a fost ţinut la curent cu toate demersurile diplomaţiei engleze.

Conversaţiile cu domnul Neurath vor fi consacrate întâi chestiunii spaniole.

Anglia, care ţine atât de mult să ajungă la pacificarea Spaniei, speră că domnul

Neurath va consimţi la retragerea treptată a „voluntarilor” germani, ceea ce ar putea

duce la un armistiţiu şi poate la încetarea ostilităţilor.

Al doilea punct al conversaţiilor va fi pactul occidental. Aici rămâne de văzut

dacă se va putea găsi o formulă pentru mecanismul arbitajului, adică pentru instituirea

unui for chemat să constate pe eventualul agresor. În acest scop sunt deja de pe acum

conversaţii în curs. Acum câteva zile Guvernul francez a remis aici o notă, ţinută încă

secretă, în care se discută unele formule. Dintr-o conversaţie cu Ambasadorul Franţei

am înţeles că ar exista oarecare şanse de a se găsi o soluţie transacţională.

În ceea ce priveşte chestiunea atât de delicată a coordonării pactului occi -

dental cu un minimum de securitate la Est, ştiu numai că Guvernul englez va cere

domnului Neurath cu insistenţă asigurări că Germania nu va ataca Cehoslovacia.

Dacă domnul Neurath va arăta înţelegere pentru punctul de vedere al Angliei,

vizita Domniei Sale la Londra va putea deveni punctul de plecare pentru o nouă

evoluţie în Europa.
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Dar dacă această vizită n-ar da rezultate chiat atât de mari, ea înseamnă pentru

Germania, în orice caz, o mare creştere de prestigiu, mai ales în Valea Dunării. Această

creştere a prestigiului german în Centrul Europei se datorează în mare parte politicii

Dominioanelor. Este extrem de greu să faci azi cu Anglia o politică bine definite, căci

ceea ce ai stabilit cu Londra este răsturnat mâine de oamenii din Noua Zeelandă sau

Africa de Sud. Imperiul britanic constituie desigur o forţă mare, dar el este în acelaşi

timp şi un mecanism extrem de complicat, care riscă câteodată să nu se mişte din loc.

Pentru noi se mai poate trage încă o dată concluzia că este foarte util să ne

creăm cât se poate de multe simpatii aici, dar să nu ne facem iluzii că am putea găsi

sprijinul nostru principal în Anglia.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.

Grigorcea

[Note marginale:]

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 

28.6.1937; semnătură indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 895, din 21 iunie 1937, ora 19.05

Înreg. la nr. 35 401, din 22 iunie 1937

Aflu din izvor sigur că în cursul vizitei domnului von Neurath la Budapesta

s-ar fi discutat următoarele chestiuni: 

1. Situaţia minorităţii germane din Ungaria. Guvernul ungar ar fi promis

acordarea unor concesii în materie şcolară contra făgăduielii lui von Neurath că va

înceta propaganda hitleristă printre minoritarii germani, precum şi orice sprijin ascuns

dat organizaţiilor politice de extremă dreapta din Ungaria. 

2. Reorganizarea economică a bazinului dunărean. Von Neurath ar fi cerut

multe date economice şi statistice de care să se servească la Londra, unde intenţiona

a examina problema cu guvernul britanic. 

3. Apropiere[a] ungaro-iugoslavă. Kánya ar fi arătat că, integritatea teritorială

a Iugoslaviei fiind garantată de Italia, urmează ca Guvernul iugoslav să facă acum un

gest generos faţă de Ungaria, care să determine o apropiere. Von Neurath ar fi răspuns

că Stojadinović nu voieşte să ia iniţiative fără un acord cu aliaţii din Mica Înţelegere.

Bossy

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Berlin pt. inf. pers.; Dir. Pol.; .... VI.1937; semnătură indesci -

frabilă.

AMAE, Fond 71 Ungaria (1934 – 1937), vol. 8, f. 294

Institutul Diplomatic Român

528



Documente Diplomatice Române, II, 19, I, 1 ianuarie – 30 iunie 1937

529

1

În tomul curent, documentul nr. 72 din luna iunie.

385

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE P. S. AURELIAN, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 355, din 23 iunie 1937, ora 19.20

Înreg. la nr. 35 721, din 23 iunie 1937

Praga

Krofta mi-a spus că, cu prilejul vizitei domnului Titulescu, s-au discutat

bineînţeles şi chestiuni politice. Domnul Titulescu a spus, între altele, că nu s-a gândit

niciodată a conferi Rusiei dreptul de trecere pentru trupele sale prin teritoriul

românesc. Trecerea trupelor ar fi putut avea loc numai cu consimţământul Guvernului

român. Cât despre pactul de asistenţă mutuală, acesta ar fi rezolvat de la sine şi chestia

recunoaşterii alipirii Basarabiei, deoarece în text s-ar fi prevăzut „toate teritoriile care

se află sub suveranitatea României”.

Domnul Titulescu găseşte că pactul bulgaro-iugoslav a slăbit Înţelegerea

Balcanică. Ar fi trebuit cel puţin să se prelungească durata Înţelegerii Balcanice pentru

încă 15 ani. Astfel riscăm să vedem că Înţelegerea Balcanică dispare şi pactul

bulogaro-iugoslav rămâne.

Domnul Titulescu a criticat, de asemenea, politica domnului Stojadinović,

spunând că nu ar fi trebuit să i se permită Preşedintelui de Consiliu al Iugoslaviei să

urmeze o astfel de politică.

Aurelian

[Note marginale:]

M.S.R.; Pres. Cons.; Dir. Pol.; ... .VI.1937; semnătură.

AMAE, Fond 71 Cehoslovacia (1937), vol. 12, f. 301
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA WASHINGTON, CAROL A. DAVILLA,

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 2 359/P-3-I-1a, din 23 iunie 1937

Înreg. la nr. 39 895, din 1 iulie 1937

Campania şi manifestaţiile anti-polone în Statele Unite

Domnule Ministru,

Ca urmare la telegrama mea nr. 2 227 din 12 iunie curent

1

, am onoarea a aduce

la cunoştinţa Excelenţei Voastre că manifestaţiile şi boicotul economic contra evreilor

ce se accentuează în ultimul timp în Polonia au provocat o vie reacţie în Statele Unite,



unde puternicele organizaţii evreieşti, sprijinite de organizaţiile umanitare americane,

au întreprins o vastă campanie în care Polonia este acuzată că asupreşte minorităţile.

Cea mai importantă manifestaţie de acest fel a fost Conferinţa extraordinară

a Congresului Evreilor Americani de la Hotel Astoria din New York, la care au

participat peste 1 500 [de] membri ai celor 400 organizaţii evreieşti din Statele Unite.

După ce vorbitorii au descris „ororile” comise în oraşul Brześć şi au denunţat

„boicotul economic ce se practică în mod sistematic în Polonia de 3 ani jumătate”, cu

scopul „nu numai de a teroriza, ci de a extermina pe evrei”, Conferinţa a adoptat o moţiune

destinată Secretarului de Stat, cerând ca să dea instrucţiuni Ambasadorului Statelor Unite

la Varşovia de a raporta amănunţit care este situaţia actuală a evreilor din Polonia şi de a

interveni în mod amical pe lângă Guvernul polon pentru a înceta persecutarea

minorităţilor.

De asemenea, Conferinţa a mai decis să trimită Departamentului de Stat o

enumerare a exceselor antisemite ce s-au produs în ultimul timp în Polonia, să ceară

Congresului mondial al Evreilor să prezinte Societăţii Naţiunilor o reclamaţie contra

Poloniei pe această chestiune şi să adreseze un apel „forţelor democratice din Polonia”

pentru ca ele să apere drepturile minorităţilor din această ţară. Acest apel a fost semnat

şi de 72 de personalităţi din lumea religioasă şi laică americană.

Afară de aceasta, ţin să relevez că la Conferinţă au mai participat, luând

cuvântul şi atacând Polonia, şi reprezentanţii următoarelor organizaţii americane:

„Seminarul Teologic al Uniunii”, „Liga contra Fascismului şi Războiului” etc.

Bineînţeles că presa americană s-a sesizat şi ea de chestiune şi nu este aproape

zi ca însăşi ziarele cele mai însemnate ca „New York Times”, „Washington Post” etc.

să nu publice lungi articole defavorabile Poloniei, acuzând-o că din ţară asuprită a

devenit acum ţară asupritoare.

În sfârşit, nici Ambasada Poloniei de aici nu a fost cruţată de vântul antipolon

şi în ziua de 12 iunie peste 100 [de] membri ai Comitetului poporului evreiesc au

manifestat, sub ochii poliţiei, în afara localului ei, purtând placarde de protestare.

Manifestaţia a fost urmată de o întrunire de protestare la care, pe lângă

vorbitorii evrei, a luat cuvântul şi un reprezentant al „Uniunii Americane pentru

libertăţile cetăţeneşti”.

*

Atât campania de presă, cât şi manifestaţiile sus amintite au creat în cercurile

politice americane o atmosferă foarte defavorabilă Poloniei. Pe de altă parte, pe

măsură ce această atmosferă se întinde şi se înteţeşte, efectele ei concrete se

accentuează tot mai pronunţat în domeniul economic.

Astfel, se poate observa de pe acum că firmele evreieşti din Statele Unite – care

constituiau grosul clientelei americane pentru exportul polon – au început să boicoteze

acum aceste mărfuri, căutând alte pieţe de unde să şi le poate procura. S-ar putea ca

această situaţie să explice în parte chiar mărirea actuală a exportului nostru în Statele

Unite, aceleaşi mărfuri fiind preferate în ultimul timp de evreii de aici celor poloneze. 

A. Davilla

[Note marginale:]

Domnului Subsecretar de Stat; Dir. Politică; Dir. Economică; 1937; Orientală; DG.

AMAE, Fond 71 Polonia (1923 – 1940), vol. 32, f. 114 – 147
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, ALEXANDRU TÉLÉMAQUE, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 1 056, din 23 iunie 1937

Înreg. la nr. 37 449, din 30 iunie 1937

Istanbul

Vizita Ministrului la Bagdad, Teheran şi Moscova

Domnule Ministru,

Vinerea trecută, adică 18 iunie, ministrul Afacerilor Străine turc, domnul

Rüştü Aras, a părăsit Ankara spre a întreprinde călătoria sa în Vestul asiatic: în Irak

şi Iran, iar de acolo în Rusia, la Moscova.

Este aproape sigur că în timpul şederii sale la Bagdad se va proceda la

semnarea pactului vest-asiatic, între Turcia, Iran, Irak şi Afganistan.

După cum se ştie, tentativele acestui pact au fost duse acum 2 ani de zile la

Geneva şi pactul a fost chiar parafat de către cei 4 miniştri de Externe ai ţărilor respective.

Motivul pentru care pactul n-a fost semnat până acum a fost acela de a regula

mai întâi oarecare conflicte ce existau între unele din cele 4 părţi contractante.

Între Turcia, însă, şi Irak, Iran şi Afganistan nu există nicio înţelegere. După

rezolvarea chestiunii Mosulului, relaţiile Republicii kemaliste cu Irakul sunt foarte

cordiale. Vizitele din ultimul timp ale ministrului Afacerilor Externe ale Irakului la

Ankara şi Istanbul au contribuit şi mai mult la consolidarea acestor relaţii. Iar

raporturile extrem de amicale care există între Turcia lui şi Iranul lui Pehlevi au

devenit după războiul mondial o tradiţie. În special după semnarea la Teheran a

recentelor convenţiuni turco-iraniene, în număr de zece, s-au stabilit între ambele

părţi raporturi juridice care corespund unei noi epoci. Nu mai puţin vechi şi foarte

cordiale sunt relaţiile ce leagă Afganistanul de Turcia.

În ceea ce priveşte relaţiile între celelalte state au existat oarecare neînţelegeri

şi anume: între Afganistan şi Iran dăinuia o neînţelegere de fruntarie. Cele două părţi

interesate, însă, în dorinţa de a curma acest rău, s-au adresat Turciei luând-o drept

arbitru. Se poate spune că acest fapt constituie primul pas spre încheierea pactului

vest-asiatic. De altfel, chestiunea era de foarte mică importanţă. Nu tot aşa era

diferendul de fruntarie la Sattularab (Golful Persic) între Iran şi Irak. Această chestiune

care a fost dusă până la Societatea Naţiunilor astăzi poate fi considerată ca şi rezolvată.

Pactul în chestiune, deşi va fi încheiat între 4 ţări musulmane, nu are drept

bază ideea musulmană, ci ideile de progres şi de renovaţie.

Asupra ideii panislamice, conducătorii de stat ai celor 4 state şi-au dat seama

că, în epoca actuală, această idee a pierdut din forţa ei. Pactul a fost tratat pe baze

politice, geografice şi economice.

După cum am spus într-un precedent raport al meu (382-3 din 8 martie a.c.),

scopul actual al acestui pact este de a crea un bloc asemănător Înţelegerii Balcanice. La

început, însă, s-a tratat la Geneva, proiectul său iniţial, avea tendinţa să se creeze un bloc
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pentru contractarea influenţei engleze în acea regiune a Asiei, aceasta cu atât mai mult

cu cât iniţiativa pactului fusese luată sub auspiciile URSS-ului şi relaţiile dintre Turcia

şi Anglia nu erau ce sunt astăzi, după încheierea Convenţiei de la Montreux.

Actualmente, însă, când Turcia are cele mai bune relaţii cu Imperiul Britanic,

dorinţa ei este, ca şi a celorlalţi membri ai pactului vest-asiatic, să trăiască în perfectă

înţelegere atât cu Anglia, cât şi cu Rusia Sovietică.

În asemenea condiţii, atât Sovietele, cât şi Marea Britanie nu vor putea fi

hotărât contra pactului în chestiune, cel mult ele vor căuta să observe ca nu cumva

blocul să încline într-o parte mai mult ca în cealaltă parte.

În ceea ce priveşte călătoria ministrului la Moscova, deşi ea este prezentată

opiniei publice ca o simplă vizită pe care diriguitorii ambelor state sunt obişnuiţi a-şi

face în mod reciproc, la interval de doi sau trei ani, în vederea schimbului de păreri,

de viu grai, asupra diferitelor probleme de politică externă ce interesează de aproape

guvernele respective, totuşi ea mai prezintă o latură. Această latură, bineînţeles, nu

este relevată de guvernanţii turci şi în special de ministrul Aras, dar, pentru cei care au

urmărit şi urmăresc de aproape politica Turciei, de un an de zile încoace şi anume de

la încheierea Convenţiei Strâmtorilor de la Montreux, ştiu că Moscova şi mai ales

ministrul de Externe sovietic Litvinoff nu privesc cu ochi buni la politica de apropiere

a Republicii kemaliste de ţările fasciste: Germania şi Italia. Moscova consideră această

politică periculoasă şi dăunătoare bunurilor raporturi turco-sovietice. Ea mai acuză pe

domnul de a fi autorul moral al apropierii iugoslavo-bulgare şi a celei italo-iugoslave.

Aceste temeri ale atotputernicilor sovietici au fost risipite în bună parte în

convorbirile ce Preşedintele Consiliului, Ismet Inönü, le-a avut la Londra cu domnul

Litvinoff, cu ocazia serbărilor Încoronării Regelui George al VI-lea al Angliei, dar

totuşi domnii Litvinoff şi Stalin nu se vor sfii să atragă atenţia domnului Aras asupra

metodelor sale în politica externă, pe care ei o numesc de echilibristică periculoasă,

şi nu vor lipsi să-i spună unele lucruri destul de crude.

Dacă aceste clipe vor fi destul de displăcute pentru ministrul Afacerilor

Străine turc, el va şti, cu toate acestea, dat fiind marea experienţă ce a câştigat din

lunga sa carieră de Şef al Departamentului de Externe al Republicii turceşti, să

dovedească celor de la Moscova că temerile lor sunt nefondate şi că politica externă

a Turciei va rămâne aceeaşi, şi anume: în Marea Neagră alături de Soviete, în

Mediterană strâns unită de Marea Britanie. Iar apropierile de Italia şi Germania sunt

făcute cu scopul unic de a intensifica în timpuri normale, deci de pace, raporturile

economice ale Turciei cu acele state care îi pot uşura mult, prin diferite schimburi de

mărfuri, situaţia economică şi financiară.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Al. Télémaque

Note marginale:

Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 1.7.1937;

2.7.1937; Rog a se comunica şi Secţiei Orientale pt a lua notă;

(...) prin curier la leg. Londra, Roma, Berlin, Moscova, Belgrad, Sofia, Atena.

AMAE, Fond 71 Turcia (ianuarie – iunie 1937), vol. 4, f. 290 – 294
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU, 

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA LONDRA

T.c. nr. 36 634, din 25 iunie 1937

Londra

Personal şi confidenţial

Preşedintele Republicii polone a oferit M.S. Regelui să ridice Legaţia polonă din

Bucureşti la rangul de Ambasadă, cu speranţa că şi România va proceda la fel.

Nu putem da decât un răspuns afirmativ propunerii polone, dar am dori însă ca

înfiinţarea Ambasadei polone să fie precedată de înfiinţarea Ambasadelor Angliei şi

Franţei la Bucureşti şi ale României la Londra şi Paris. Vom răspunde deci Guvernului

polon că acceptăm în principiu, cu rugămintea de a diferi aducerea la îndeplinire a

hotărârii luate în scop de a întreba Guvernele englez şi francez dacă nu sunt dispuse

a crea Ambasade la Bucureşti.

Am intervenit în acest sens pe lângă ministrul Franţei la Bucureşti şi vă rog

asemenea să binevoiţi a interveni pe lângă domnul A. Eden. Îl veţi ruga să vă dea un

răspuns favorabil, dându-i a înţelege că, în cazul unui răspuns negativ sau a unei

amânări prelungite a răspunsului, vom fi siliţi să primim propunerea polonă. Îi veţi

arăta că, în orice caz, am ţinut să nu punem Anglia şi Franţa în faţa unui fapt împlinit.

Adaug că, în afară de Anglia şi Franţa, nu am făcut nici un demers pe lângă nicio altă

Putere.

Victor Antonescu

AMAE, Fond 71 Anglia, vol. 39, Relaţii cu România, 1920 – 1937, f. 285
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA WASHINGTON, CAROL A. DAVILLA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 10 405, din 26 iunie 1937, ora 13.25

Înreg. la nr. 36 982, din 26 iunie 1937

Washington

Scopul real al vizitei domnului van Zeeland este chestiunea spaniolă. În

conversaţia cu Roosevelt, pericolul unui conflict european a fost principalul subiect.

Primul ministru al Belgiei, care în manifestaţiile sale publice are grijă să se

arate neutru şi chiar favorabil Germaniei, este foarte satisfacut de asigurările

preşedintelui, care pare hotărât a sprijini cu toată puterea acţiunea franco-engleză în

Spania. Aceste conversaţii nu au transpirat în public, care este lăsat a crede că s-au

discutat numai chestiuni economice.

Dintre aceste chestiuni, a fost discutată lărgirea acordului tripartit prin intrarea

Germaniei şi Italiei, iar marţea viitoare van Zeeland va primi precizări asupra acestei

chestiuni, după ce Secretarul de Stat şi al Tezaurului vor consulta pe leaderii
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Congresului. Primul ministru al Belgiei crede că elementele moderate din Germania

sunt destul de puternice pentru a obţine de la Hitler acceptarea unui plan de colaborare

economică şi financiară cu Puterile occidentale şi părăsirea autarhiei excesive şi

politicii faptelor împlinite. Cercurile politice americane şi State Departament sunt

însă sceptice în privinţa acestei chestiuni.

Este caracteristic că ambasadorul Germaniei a ales momentul de faţă pentru

a critica violent Cehoslovacia de faţă cu ziariştii americani invitaţi să-l întâlnească.

Totuşi Domnia Sa a comunicat oficial şi mi-a repetat şi mie că Germania consideră

incidentul „Leipzig” închis.

Voi telegrafia miercurea viitoare alte informaţii.

Davilla

[Note marginale:]

Belgia; Pol. Externă.

AMAE, Fond 71 Belgia (1920 – 1940), vol. 20, f. 275 – 276
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MINISTRUL ROMÂNIEI  LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

T. nr. 909, din 26 iunie 1937, ora 21.35

Înreg. la nr. 36 979, din 28 iunie 1937

Roma

Confidenţial

Retragerea Italiei şi Germaniei din sistemul de control din Spania a alarmat

profund poporul italian care se teme de război. Palazzo Chigi se arată totuşi liniştit,

dar extrem de rezervat şi se limitează la următoarele precizii: Germania şi-a dovedit

dreptatea din punct de vedere tehnic în chestiunea Leipzig. A dat dovadă de eleganţă

renunţând la propunerea de sechestrare a submarinelor şi reducându-şi pretenţiile la

demonstraţia navală colectivă şi avertismentul solidar faţă de guvernul de la Valencia.

Onoarea Germaniei o împiedică a accepta ancheta jignitoare. Italia, solidară cu Reich-ul,

iese din sistemul de control, dar rămâne în Comitetul de neintervenţie. Bastimentele

ei rămân în apele spaniole spre a apăra pavilionul naţional. Anglia şi Franţa au ţinut

a apăra o teză tactică şi au tratat juridic o problemă politică şi o chestiune de onoare.

În această situaţie, Roma şi Berlinul îşi reiau libertatea de acţiune. Palazzo Chigi nu

precizează care poate fi întinderea acesteia. În fine, ministrul Afacerilor Străine afirmă

că situaţia nu trebuie dramatizată şi că Italia este decisă să dea dovadă de  moderaţie.

Cercurile diplomatice britanice care au considerat situaţia gravă la 23 şi 24 iunie

se arată azi calme şi cred o destindere durabilă posibilă, fără noi agresiuni bolşevice.

Eric Drummond a văzut pe Ciano de două ori în cursul saptămânii. În prima

întrevedere s-a informat despre articolul Guadalajara, în care Mussolini cere

răzbunarea pentru italienii morţi în Spania. Ciano i-a răspuns că Italia a avut

satisfacţia prin cucerirea lui Bilbao, că Ducele rămâne favorabil destinderii cu Anglia

şi că Spania nu doreşte decât înfrângerea bolşevismului.
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În a doua întrevedere de ieri, Ambasadorul Angliei a cerut explicaţii asupra

articolului violent în care Farinacci, membru al Marelui Consiliu Fascist, a cerut

ruperea relaţiilor cu Parisul şi Londra, represalii aspre contra guvernului din Valencia

ca o sfidare a Angliei şi Franţei şi acţiune comună preventivă contra lor, cât timp sunt

în inferioritate militară. Ciano a răspuns că Mussolini dezaprobă articolul şi că Italia

rămâne la politica ei oficială.

Ambasadorul Angliei pare liniştit asupra desfăşurării situaţiei, dacă nu se produc

noi provocări şi dacă Italia nu încearcă modificarea status-quo-ului spaniol sau

mediteraneean, caz în care situaţia ar deveni foarte gravă.

Lugoşianu

AMAE, Fond 71 Italia (1937), vol. 17, f. 185 – 187
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA RIGA, VASILE STOICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 376, din 28 iunie 1937

Înreg. la nr. 37 707, din 1 iulie 1937

Riga

Domnule Ministru,

Precum am avut onoare a raporta cu nr. 357 din 15 crt., domnul Munters,

ministrul de externe al Letoniei a plecat în 14 crt. la Moscova, unde fusese invitat în

vizită oficială de către Guvernul sovietic. Domnia Sa a fost însoţit de domnul 

K. Freimanis, directorul secţiunii orientale, şi de domnul A. Kampe, directorul

secţiunii juridice din minister, precum şi de doamna Munters – care e de altfel de

origine rusă. Cu domnia Sa a plecat de asemenea ministrul sovietic la Riga, domnul

Stefan Brodovski.

Domnul Munters, împreună cu însoţitorii săi, a sosit la Moscova a doua zi.

Încă [de] la frontieră Domnia Sa a fost întâmpinat de şeful protocolului din

comisariatul externelor. În gara Moscova, domnul şi doamna Munters au fost primiţi

de domnul Litvinoff, de domnul Potemkin, locţiitorul comisarului externelor, de

reprezentanţii municipalităţii Moscovei, de generalul Briskoff, comandantul

garnizoanei, de domnul Kocins, ministrul Letoniei în Uniunea Sovietică, de

reprezentanţii diplomatici ai statelor baltice, de funcţionari ai comisariatului de

externe, de ziarişti etc. Afirmativ gara era tixită de lume.

În aceeaşi zi la orele 17.00, domnul Munters a făcut o vizită domnului

Litvinoff, apoi locţiitorilor săi, domnii Potemkin şi Stomoniacoff. 

[Se trece la pagina 10.]

(…) Letoniei şi celorlalte Ţări baltice securitatea şi întregirea teritorială s-au

reflectat în numeroase acte internaţionale încheiate între aceste state şi URSS la

iniţiativa acesteia din urmă. Ziarul vede în vizita domnului Munters o nouă sforţare

a Letoniei de a întări şi mai mult relaţia de bună vecinătate cu Uniunea Sovietică.
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„Izvestia” din Moscova priveşte situaţia letono-sovietică şi vizita domnului

Munters dintr-un punct de vedere mai general. Ziarul constată cu satisfacţie că

raporturile letono-sovietice pot fi date ca exemplu de raporturi amicale între două

state vecine, netulburate de nicio chestiune litigioasă. Principiile fundamentale ale

politicii externe a Uniunii Sovietice, care tind să asigure pacea generală şi indivizibilă

şi care sunt bazate pe recunoasterea egalităţii de drepturi în raporturile internaţionale

între statele mari şi mici – aceste principii nu s-au schimbat cu creşterea puterilor ei

atât economice, cât şi militare. Relaţiile letono-sovietice sunt un factor important

pentru salvgardarea păcii în Europa orientală. Vizita domnului Munters va favoriza

atât dezvoltarea acestor relaţii amicale, cât şi colaborarea în cadrul Societăţii

Naţiunilor în interesul păcii generale.

Cântărind acum situaţia putem constata:

1) Vizita domnului Munters la Moscova era o necesitate. Dacă ea nu constituie

o demonstraţie contra nimănui, refuzul domnului Munters de a o face ar fi fost

considerat ca o demonstraţie contra Moscovei.

2) Orice bănuială a fost risipită şi relaţiilor de corectă vecinătate li s-a dat un

caracter de o mai mare încredere.

3) S-a afirmat din nou în mod solemn angajamentul vecinului de la est al

Statelor baltice de a respecta independenţa lor şi integritatea lor teritorială.

4) S-a manifestat din nou determinarea, atât a Uniunii Sovietice, cât şi a

Ţărilor baltice, de a susţine cu toată energia Societatea Naţiunilor, colaborând în

cadrele şi pentru înfăptuirea principiilor ei, înainte de toate pentru pacea generală

bazată pe egalitatea de drept a statelor, pe respectul integrităţii teritoriale şi pe

securitatea colectivă.

5) S-a decis o intensificare a schimburilor comerciale între URSS şi Letonia.

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.

M. Stoica

[Note marginale:]

Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; Secţia Orientală; Buletin v. ultima pagină.

AMAE, Fond 71 Letonia (1923 – 1940), vol. 9, Relaţii cu URSS, f. 327, 336 – 337
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NOTA DE CONVERSAŢIE 

DINTRE SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR

STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU, ŞI MINISTRUL URSS 

LA BUCUREŞTI, MIHAIL SEMIONOVICI OSTROVSKI

Bucureşti

28 iunie 1937

Domnul Ostrovski mi-a vorbit de trei chestiuni:

1) Chestiunea Ambasadei poloneze

Domnia Sa avea aerul îngrijorat de caracterul excepţional, în raport cu

celelalte puteri, pe care l-ar lua crearea acestei ambasade şi mi-a cerut informaţii

asupra intenţiilor noastre.
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I-am tradus cele două formule întrebuinţate de preşedintele Mościcki şi M.S.

Regele şi i-am răspuns că nu cred că este vorba de o realizare imediată şi că nu-i pot

da informţii precise decât după întoarcerea domnului ministru Antonescu.

2) Incidentul de frontieră

Domnia Sa mi-a comunicat textul unei telegrame ce a primit de la Moscova

referitoare la incidentele ce s-au produs în nordul Basarabiei în ziua de 5 iunie, care

a făcut obiectul telegramei ce am primit chiar astăzi de la domnul Ciuntu.

I-am comunicat că am fost deja sesizat că unul din colaboratorii mei se găseşte

în momentul de faţă la Comandamentul grănicerilor pentru a da informaţii.

Între timp au pus în curent pe domnul ministru Ostrovski cu această chestiune,

cerând instrucţiuni asupra comisiei mixte de anchetă.

3) Articole de presă

Domnul Ostrovski mi-a vorbit de un articol care ar fi apărut în ziua de 13 iunie

în „Ilustrowany Curjer”, în care domnul Beck ar fi vorbit de Mica Înţelegere în

termeni care ar traduce importanţa pe care i-o acordă şi că ar fi spus: „Micuţa Mică

Înţelegere”, precum şi de un articol din 19 iunie publicat în „Corriere della Serra” în

care reproduce nişte pretinse declaraţii ale domnului Stojadinović care ar fi în

contrazicere în ce priveşte securitatea colectivă cu textul comunicatului ce s-a dat

după întoarcerea celor trei preşedinţi de Consiliu pe Dunăre.

Am răspuns domnului Ostrovski că nu am văzut sau că nu-mi reamintesc să fi

văzut textele la care se referea, adăugând că nu putem atribui prea multă importanţă

comentariilor de presă ce se fac în diferite ţări. Ceea ce trebuie să ne preocupe este

realitatea politicii pe care o facem, asupra căreia atitudinea noastră este precisă şi concretă.

Faţă de precizările făcute de domnul Ostrovski în ceea ce priveşte fluctuaţiile

în atitudinea unora dintre aliaţii nostri – aluzie directă la domnul Stojadinović – i-am

răspuns că asemenea atitudini nu pun în joc interesele permanente ale alianţei noastre

„apa trece, pietrele rămân”.

[Note marginale:]

A se face … punctele 1 şi 2 din dosarele respective; 5.VIII.1937; semnătură

indescifrabilă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 921, din 28 iunie 1937, ora 20.30

Înreg. la nr. 37 204, din 29 iunie 1937

Roma

Ciano consideră şi el situaţia gravă, dar afirmă că refuză a întrebuinţa

calificativul disperată. Nu trebuie să ne impresioneze articolul lui Farinacci. Acţiunea

lui Farinacci are o strictă semnificaţie de politică internă, în cea externă au valoare
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numai indicaţiile Ducelui, care în ultimul său articol „Strigătul şi avalanşa” a dat

dovezi de moderaţie. Din punct de vedere concret pentru moment Ciano îmi poate

declara numai că: 1) Comitetul de neintervenţie în care Italia şi Germania au rămas

este singur competent a propune o soluţie. 2) Italia nu poate accepta soluţia lui Neville

Chamberlain ca flota engleză şi flota franceză să înlocuiască pe cele germană şi

italiană în controlul coastelor spaniole. Cum Anglia şi Franţa nu au recunoscut

calitatea de beligerant a lui Franco, controlul anglo-francez ar fi în practică un blocus
al adversarilor guvernului din Salamanca. 3) Nu poate întrevedea soluţia propusă de

Comitet. Nu exclude în principiu ideea unui control mixt. Nu aparţine însă Italiei şi

Germaniei a face propuneri. A dat lui Grandi instrucţiuni a asista ca observator la

şedinţele Comitetului şi să-i raporteze asupra discuţiilor şi propunerilor.

Ca concluzie, afirmă că Italia s-a străduit să înlesnească o soluţie. Evident

între timp noi provocări nu trebuie să agraveze situaţia. La observaţia mea că prezenţa

a 18 bastimente în apele spaniole constituie un element de îngrijorare, mi-a declarat

că este imposibil ca vasele germane să nu rămână în acea zonă.

Ca încheiere trebuie observat că divergenţa rămâne totală între Marile Puteri

interesate: Chamberlain a propus controlul anglo-francez şi rechemarea voluntarilor.

Italia refuză controlul, iar Mussolini, în ultimul său articol, anunţă că, după Bilbao,

Franco va cuceri în timp accelerat Madridul cu trupe disponibile, că Spania va fi

mormântul bolşevismului şi că victoria va fi a Italiei, care nu a rămas neutră în această

luptă între două concepte. Cercurile politice consideră că articolul Ducelui are drept

obiectiv de a târî definitiv Germania într-o politică intransigentă şi de a paraliza în fapt

sistemul de neintervenţie până la lichidarea chestiunii spaniole.

Deşi cele mai grave ipoteze pot fi realizabile, o asemenea interpretare nu pare

fără temei pentru moment. Într-adevăr, deocamdată informaţiile despre noi debarcări

în Spania şi despre concentrarea trupelor în Italia nu pare a se verifica. Sunt informat

că Statul Major italian se ocupă intensiv de planurile pentru cucerirea Madridului,

dar concursul dat de Franco pare a consista mai mult din materiale decât din efective.

Numai în ultima lună s-ar fi trimis în Spania 200 de tunuri şi 60 de avioane.

Lugoşianu

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pr. al Consiliului; Romanoleg Varşovia, Dl. Ministru Antonescu;

Romanoleg Londra; text; Dir. Politică; 28.6.1937; semnătură;

Cifrat la data de 29.VI.1937.

AMAE, Fond 71 1920 – 1944 (Dosare Speciale 1937), vol. 423 (Războiul civil din
Spania), f. 224 – 228

Institutul Diplomatic Român

538



394

MINISTRUL ROMÂNIEI LA OSLO, DUMITRU JURAŞCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU

R. nr. 563, din 29 iunie 1937

Înreg. la nr. 38 326, din 5 iulie 1937

Oslo

Domnule Ministru,

La o serată pe vasul Amiralităţii engleze „Rodnei”

1

, în vizita oficială la Oslo,

Majestatea Sa Regele Norvegiei a binevoit a mă reţine într-o lungă convorbire particulară.

După primele cuvinte de măgulitor interes pentru ţara noastră şi pentru

Augustul nostru Suveran, Regele Norvegiei a alunecat cu impresionantă usurinţă pe

panta preocupărilor de ordin politic. În chip deschis, M.S. Regele nu şi-a ascuns grija

ce-i inspiră actuala situaţie internaţională, pe care nu o consideră câtuşi de puţin cu

tendinţe spre o destindere.

Războiul din Spania constituie pentru Suveranul Norvegiei un câmp larg

deschis tuturor poftelor şi tuturor aventurierilor. Absoluta putere de stat, concentrată

fără niciun alt corectiv de contra-echilibru naţional, în mâinile unui singur om

atotputernic în Germania, Italia şi Rusia, reprezintă pericolul esenţial pentru moment.

În propriul lor interes de dominaţie în interior, Stalin nu poate înceta de a ajuta pe

Guvernamentalii din Valencia, iar Hitler şi Mussolini nu pot să renunţe de a susţine

mai departe contra-ofensiva nationaliştilor Generalului Franco. Astfel pune Regele

Norvegiei problema, care, chiar dacă ar fi inversată, rămâne în fond aceeaşi.

Admiţând până la un oarecare punct opera fascismului şi a nazismului

împotriva curentelor distructive de stânga, M.S. Regele observă că, în ceea ce priveşte

Italia, prea se ridică în slavă în persoana Ducelui atunci când de fapt acţiunea iniţială

se datorează marii cuminţenii a Regelui Italiei.

Cât despre situaţia actuală din Rusia, impresia sa este că se reeditează acolo

istoria Revoluţiei franceze şi că ne aflăm astăzi în faţa terorii lui Robespierre din

preajma lunii Termidor. „Va fi oare Blücher acel ce se va adeveri a întrupa pe un nou

Bonaparte?”, se întreabă cu multă rezervă Suveranul.

Într-un cuvânt, ideea M.S. Regelui Norvegiei ar fi următoarea: Chiar dacă

deocamdată se va putea evita războiul, problema va continua a fi acută şi va rămâne în

picioare fără ca să se fi putut face un singur pas spre direcţia rezolvării sau înlăturării crizei.

D. Juraşcu

[Note marginale:]

Dir. Politică;

Dlui Ministru Antonescu; Dlui Subsecretar de Stat; Dir. Politică; 15.7.1937;

semnătură;

16.7.1937 văzut semnătură indescifrabilă; 

Descifrat de Grigorie Câmpeanu.

AMAE, Fond 71  Norvegia, vol. 2 (General, 1936 – 1937), f. 228 – 229
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 390, din 29 iunie 1937, ora 19.34

Înreg. la nr. 37 211, din 30 iunie 1937

Londra

Referitor la telegrama Ex. V. nr. 36 634

Am intervenit azi pe lângă domnul Anthony Eden propunând ridicarea

Legaţiei Angliei din Bucureşti la rangul de Ambasadă. Domnia Sa credea că totul

este deja aranjat între Polonia şi noi şi că Anglia se găseşte pusă în faţa unui fapt

împlinit. L-am convins de contrariu.

Domnul Eden mi-a spus că, oficial, nu poate da niciun alt răspuns decât că

chestiunea va fi examinată de guvern şi rezultatul comunicat cât mai curând posibil.

Din întreaga conversaţie am rămas cu impresia că Guvernul englez se va

concerta cu Parisul şi nu va face nicio dificultate ca Franţa să creeze o ambasadă la

Bucureşti, pe când el însuşi ar prefera să nu urmeze imediat, ci abia după câtva timp.

Raport urmează.

Grigorcea

Note marginale:

M.S. Regelui; Dlui Preşedinte al Consiliului; Dir. Politică, 30.6.1937, semnătură;

Descifrat de Barcianu.

AMAE, vol. 378/2 R. 13, f. 11
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REFERAT CU PRIVIRE LA RELAŢIILE 

ROMÂNO-SOVIETICE ŞI LA EVENTUALA SEMNARE 

A UNUI PACT ROMÂNO-SOVIETIC

Bucureşti

30 iunie 1937

Relaţiile româno-ruse sunt dominate de chestiunea suveranităţii române

asupra Basarabiei, care nu a fost încă recunoscută de jure de către Uniunea Sovietică.

De la sfârşitul războiului până astăzi, putem deosebi trei perioade principale

ale relaţiilor româno-sovietice în legătură cu chestiunea Basarabiei: 

1. Prima perioadă (1919-1922) în care Rusia sovietică are o situaţie precară,

nefiind recunoscută de niciun stat, fiind atacată de trupele albe (Denikin, Judenitch,

Wrangel) şi fiind şi în război cu Polonia. În această perioadă, România ar fi putut

obţine recunoaşterea formală a Basarabiei. În 1920, (negocierile de la Copenhaga

dintre domnii Ciotori şi Krassin) era îndeajuns să recunoaştem „de jure” Guvernul

sovietic pentru a obţine renunţarea formală a Sovietelor la Basarabia şi chiar

restituirea tezaurului. În 1921 (Tratativele de la Varşovia dintre domnii Filality şi
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Karahan), puteam obţine recunoaşterea Basarabiei în schimbul semnării unui

angajament de neutralitate reciprocă (adică de neagresiune) şi a renunţării la tezaur.

Guvernele române de atunci nu au înţeles să ducă acele tratative la bun sfârşit,

pe de-o parte, din cauza intervenţiei guvernului francez, pe de altă parte, din cauza

impresiei că regimul sovietic era precar şi că titlul ce l-am obţine de la dânsul nu ar

fi recunoscut de viitorul regim rusesc (teoria domnului Take Ionescu în 1921), în

sfârşit, şi din teamă că reluarea relaţiilor cu Sovietele va intensifica primejdia

comunistă internă. 

2. În a doua perioadă (1922 – 1933) situaţia internă şi externă a regimului

sovietic se consolidează treptat. Guvernul din Moscova iese învingător din Războiul

civil. Situaţia economică se ameliorează graţie noii politici economice (N.E.P.)

inaugurate de Lenin. Rând pe rând, toate Marile Puteri recunosc de jure Statul

sovietic. Situaţia internaţională a acestuia este întărită şi de prietenia cu Germania

(Tratatul de la Rapallo).

În această perioadă, Guvernul sovietic nu se mai arată dispus să renunţe în

mod formal la pretenţiile sale asupra Basarabiei. Dimpotrivă, se foloseşte de orice

prilej pentru a le afirma cu tărie şi a face propagandă în contra României pe această

temă (declaraţiile şi interviurile ambasadorului Rakovski etc.).

La conferinţa româno-sovietică de la Viena, din martie 1924, delegaţia

sovietică prezidată de Krestinski ridică problema Basarabiei în şedinţa publică şi cere

un plebiscit, ceea ce duce la ruperea negocierilor.

În februarie 1929, cu prilejul semnării la Moscova a protocolului de punere

în vigoare anticipată a Pactului Briand–Kellogg între Rusia Sovietică şi ţările limitrofe

de la Apus, domnul Litvinov profită de prezenţa delegatului român, domnul Davilla,

pentru a vorbi în discursul pe care îl rosteşte cu prilejul semnării de „vechile şi

serioasele diferende” între Rusia şi România.

În februarie şi în septembrie 1932, când – din îndemnul Guvernelor francez

şi polon care tocmai încheiaseră Pacte de neagresiune cu Rusia – Guvernul român

negociază mai întâi la Riga (prin domnul Sturdza) şi apoi la Geneva (prin domnul

Cădere) încheierea unui Pact de neagresiune, domnul Litvinov cere să se introducă

în Pact o clauză constatând existenţa unor diferende între România şi Rusia. 

3. A treia perioadă (1933 până azi) este caracterizată de o atitudine mult mai

binevoitoare a Guvernului sovietic, atitudine care trebuie atribuită, desigur, noii

situaţii create de cucerirea puterii în Germania de către Partidul Naţional-Socialist şi

de politica anti-sovietică dusă pe faţă de domnul Hitler.

Guvernul sovietic consimte să ajungă la o înţelegere cu guvernul român fără

a mai ridica într-o formă oarecare o excepţie privitoare la Basarabia.

Astfel, la 3 iulie 1933, se încheie la Londra Convenţia pentru desfiinţarea

agresiunii între Uniunea Sovietică, România, Turcia, Polonia, Estonia, Letonia, Persia

şi Afganistan. Părţile contractante se obligă a accepta definiţia agresiunii astfel cum

este exprimată în Raportul Politic din 24 mai 1933. În acel raport, se spune că se

înţelege prin teritoriul care nu poate fi supus unui act de agresiune: „teritoriu asupra

căruia un stat îşi exercită de fapt autoritatea”. În lipsa oricărei rezerve sovietice,

Convenţia pentru definiţia agresorului poate fi interpretată ca o recunoaştere oficială

din partea Rusiei a situaţiei de fapt în Basarabia.
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La 9 iunie 1934, se stabilesc relaţii diplomatice normale între România şi

Uniunea Sovietică, printr-un schimb de scrisori şi de note identice, în care cei doi

miniştri ai Afacerilor Străine arată că respectivele guverne „îşi garantează mutual

deplinul respect al suveranităţii fiecărui stat”. Nu se specifică asupra căror teritorii se

întinde acea suveranitate. Dar iarăşi, faptul că Rusia nu face o rezervă în chestiunea

Basarabiei înseamnă un progres faţă de situaţia dinainte de 1933.

Situaţia actuală în privinţa Basarabiei

În faza actuală a relaţiilor româno-ruse, situaţia Basarabiei a fost dată uitării.

Guvernul român nu a mai cerut o recunoştere formală din partea Rusiei a dezlipirii

fostei sale provincii şi alipirii sale de România, iar nici Guvernul sovietic nu a mai pus

chestiunea sub formă de cerere de plebiscit, formulare de rezerve etc. Această situaţie

este rezultanta unui „gentlemen's agreement” intervenit între domnii Titulescu şi

Litvinov cu prilejul negocierilor ce au precedat stabilirea relaţiilor diplomatice

normale între cele două ţări, când cei doi miniştri de externe s-au angajat a nu mai

pune pe tapet chestiunea Basarabiei, care, de fapt, rămâne României.

Care sunt foloasele şi care sunt inconvenientele unei asemenea situaţii?

Faţă de situaţia dinainte de 1933, foloasele sunt evidente, prin încetarea

revendicării din partea cercurilor oficiale ruseşti a unei provincii româneşti. Or, cât

timp Guvernul rusesc nu contestă suveranitatea noastră asupra Basarabiei, putem

susţine că nici nu avem nevoie de vreo recunoştere formală din partea sa. Într-adevăr,

în afară de drepturile noastre istorice şi etnice, în afară de recunoşterea anexării

semnată şi ratificată de Anglia, Franţa şi Italia, avem cel mai puternic argument în

favoarea noastră, acela al autodeterminării (votul Sfatului ţării din 27 martie 1918).

Principiul autodeterminării a fost proclamat chiar din 1917 de Guvernul

sovietic şi se mai află încă înscris în noua Constituţie Sovietică din 5 decembrie 1936

(art. 17). Pe baza acestui principiu, Uniunea Sovietică a admis secesiunea Letoniei,

Estoniei, Lituaniei, Finlandei şi a provinciilor polone din fostul Imperiu Ţarist. Cât

timp Guvernul sovietic sau oricare alt guvern rusesc care i-ar succede nu înţelege să

nu ne mai conteste drepturile, putem afirma în mod temeinic că a recunoscut faptul

îndeplinit al „autodeterminării” şi în ce priveşte Basarabia.

Pe de altă parte, trebuie să admitem, însă, că situaţia actuală nu e lipsită de

unele inconveniente serioase.

Mai întâi, faptul că Guvernul sovietic nu ridică actualmente chestiunea

Basarabiei nu suprimă protestele şi revendicările sale anterioare. Aceste proteste şi

revendicări sunt lăsate azi în umbră, dar pot fi reînviate oricând şi, în lipsa prescripţiei

în dreptul internaţional, chestiunea poate fi redeschisă de Guvernul sovietic sau de

Guvernul rusesc ce eventual l-ar înlocui, la momentul ce l-ar socoti oportun.

Există, ce e drept, un gentlemen's agreement. Dar putem fi oare siguri că

succesorul sau succesorii domnului Litvinov vor recunoaşte cuvântul ce l-a dat, odată

ce nu există nicio urmă scrisă?

Sau chiar domnul Litvinov nu se va folosi oare cândva de formarea în

România a unui guvern care nu-i convine pentru a se socoti dezlegat de cuvântul ce

l-a dat, invocând cine ştie ce rezerve mintale?

În orice caz, felul cum Guvernul sovietic înţelege a rezolva orice chestiune

care o atinge pe aceea a graniţei noastre ne indică în ce sens restrictiv îşi interpretează
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angajamentul de a nu ridica problema Basarabiei. Cea mai bună dovadă ne-o dă textul

Convenţiilor de Cale Ferată româno-sovietice din 1935, în care s-a eliminat cu

desăvârşire cuvântul „graniţă” spre a nu lăsa să se subînţeleagă faptul că Nistrul ar

putea fi considerat ca „graniţă dintre România şi Uniunea Sovietică”. Astfel, la art. 2

al Convenţiei cu privire la stabilirea traficului feroviar direct prin gările Tiraspol şi

Tighina se întrebuinţează o perifrază, spunându-se: „Punctul de joncţiune al reţelelor

de cale ferată sovietică şi română se află în axul pilei fluviale din dreapta a podului

de peste Nistru”. Asemenea, în Convenţia locală ce îi este anexată, staţiile Tiraspol

şi Tighina nu sunt denumite staţii de graniţă, ci „staţii de transmisiune”.

Mai trebuie amintit apoi că, dacă cercurile oficiale diriguitoare sovietice au

respectat până acum „gentlemen's agreement-ul”, s-au produs totuşi din partea

sovietică unele manifestări care echivalează cu tulburări ale paşnicei noastre posesiuni

a Basarabiei. Putem cita astfel următoarele fapte: 

1. În Republica Sovietică Moldovenească continuă să apară revista „Krasnaia-

Besarabia” (Basarabia Roşie) în care nu se vorbeşte decât de „ocuparea” Basarabiei

de către imperialiştii antisovietici români. (Fapt semnalat de serviciul de informaţii

al Marelui Stat Major şi relevat la tribuna Camerei de domnii Gh. Brătianu şi 

P. Şeicaru). 

2. Postul de radio-emisiune Tiraspol transmite conferinţe în care se vorbeşte

cu ură de burghezia română care deţine Basarabia în ghearele ei. (Fapt relevat la

tribuna Camerei şi a Senatului de domnii O. Goga, P. Şeicaru, M. Manoilescu şi de

I.P.S.S. Episcopul Tit Simedria al Hotinului). 

3. În cartea „Nouvelle Géographie de l'U.R.S.S.” de N. Mihailov, profesor la

Institutul Tehnic Stalin din Moscova, Basarabia figurează cu haşuri, ca un teritoriu

contestat (fapt semnalat la Cameră de domnul P. Şeicaru). 

4. În ziarul oficial „Le journal de Moscou” din 1 decembrie 1936 s-a tipărit,

alături de textul noii Constituţii, o hartă „politică şi administrativă a Uniunii

Sovietice” în care Basarabia este delimitată în mod special, ca un fel de teritoriu-

anexă a Uniunii Sovietice. 

5. În pavilionul sovietic, la expoziţia din Paris figurează o hartă grandioasă a

Uniunii Sovietice în care Basarabia este iarăşi delimitată în mod special ca un teritoriu

aparte. 

Iată, deci, o serie de împrejurări care arată că „gentlemen's agreement-ul” nu

poate înlocui o recunoaştere formală.

Cu toate acestea, nu putem considera situaţia actuală ca defavorabilă şi, pentru

moment, am putea lăsa lucrurile cum sunt, în aşteptarea prilejului oportun pentru a

obţine un gest definitiv de recunoştere din partea Rusiei.

Chestiunea relaţiilor româno-sovietice şi – prin repercusiune – şi aceea a

Basarabiei, a luat însă un aspect nou în urma propunerilor ruseşti privitoare la

încheierea unui Pact de asistenţă mutuală româno-sovietic.

Chestiunea Pactului de asistenţă şi a trecerii trupelor

Eşecul negocierilor privitoare la un Pact oriental a dus la semnarea Pactelor

de asistenţă mutuală franco-sovietic şi ceho-sovietic.

O scurtă privire pe hartă ne arată că Uniunea Sovietică nu-şi poate îndeplini

obligaţiile de asistenţă faţă de Franţa sau Cehoslovacia, în cazul unui atac german,
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decât trecând prin ţările Baltice, prin Polonia sau prin România. Or, atât Ţările Baltice,

cât şi Polonia au dovedit prin atitudinea negativă menţinută faţă de propunerile

privitoare la încheierea unui Pact Oriental că nu sunt doritoare de a îngădui o

asemenea trecere de teama de a ajunge din nou teatru de operaţiuni militare într-un

viitor război ruso-german.

Astfel fiind, era firesc ca privirile statelor interesate să se îndrepte asupra

României, pentru a o îngloba în sistemul pactelor de asistenţă, legând-o în aşa fel

încât să fie angajată a permite trecerea trupelor ruseşti prin nordul României în cazul

unei agresiuni germane în contra Cehoslovaciei.

În toamna anului 1935, zvonurile privitoare la ducerea unor negocieri

româno-ruse în această privinţă erau atât de răspândite, încât domnul Gh. Brătianu a

depus o întrebare pe Biroul Adunării Deputaţilor.

Ministerul Afacerilor Străine a dat ca răspuns următorul comunicat la 16

octombrie:

„Ştirile după care ar fi existat sau ar exista între România şi Uniunea

Republicilor Sovietice Socialiste negocieri cu privire la trecerea armatelor sovietice

pe teritoriul român sunt lipsite de orice temei.

Aceste ştiri fac parte din acţiunea sistematică ce se duce din anumite cercuri

străine, pentru ca, prin inducerea în eroare a opiniei noastre publice, să se determine

o schimbare a politicii actuale a României, precum şi alterarea bunelor noastre

raporturi cu URSS a căror păstrare trebuie să rămână unul dintre scopurile de

căpetenie ale politicii externe a României.

Cât despre un pact de asistenţă între România şi URSS, nu a făcut nici el

obiect de negociere între cele două guverne.

În consecinţă, Ministerul Afacerilor Străine nu are alte comunicări de făcut în

această privinţă.”

Domnul Gh. Brătianu ridicând din nou chestiunea la 26 noiembrie, domnul

N. Titulescu, ministrul Afacerilor Străine i-a răspuns în şedinţa Camerei Deputaţilor

din 13 decembrie, afirmând din nou că nu negociază şi nici nu a negociat vreodată

trecerea armatelor sovietice pe pământul ţării.

Dat fiind faptul că domnul Brătianu lăsase să se înţeleagă, în întrebarea sa, că

trecerea trupelor ruseşti ar putea fi acordată pe baza unei interpretări speciale a art. 16

al Pactului Societăţii Naţiunilor, domnul N. Titulescu a mai dat următoarele lămuriri:

„Politica externă a României este determinată nu numai de dispoziţiile art. 16,

dar şi de întregul Pact al Societăţii Naţiunilor în litera şi în spiritul său.

Dar propria mea bună-credinţă mă sileşte să adaug: nu ştiu dacă o afirmare de

acest fel este suficientă pentru a duce la concluziile dorite de onorabilul interpelator.

Nu eu sunt autorul art. 16. Articolul 16 este unul dintre textele Pactului care şi-a găsit

recent prima lui aplicare. Ce înseamnă fiecare dintre dispoziţiile lui, în ce condiţii

sunt ele chemate să joace, sunt chestiuni care aparţin viitorului. Interpretarea lor nu

poate fi dată cu folos, pe cale unilaterală. Ceea ce pot spune, pentru a linişti orice

justă aprehensiune, este că voi face totul pentru ca interpretarea lui să nu jignească cu

ceva interesele româneşti. Dar trebuie să adaug că nu stă în puterea mea să reduc cu

ceva din forţa lui obligatorie, în măsura în care ea există.”
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În una dintre ultimele telegrame primite de la domnul Titulescu, la 23 august

1936, adică cu câteva zile înainte de demisia guvernului din care făcea parte, Domnia

Sa s-a referit la o notă informativă din 19 august a Siguranţei Generale privitoare la

unele zvonuri despre un aranjament româno-cehoslovac pentru trecerea trupelor

ruseşti prin nordul României şi a cerut să i se comunice următoarele M.S. Regelui şi

domnului preşedinte al Consiliului:

„Nu am iscălit niciodată cu Beneš un tratat de trecere a trupelor sovietice prin

România în ajutorul Cehoslovaciei, mai mult, nici nu am discutat cu el această

chestiune. De altminteri, nu aş fi putut face un asemenea lucru fără autorizaţia

Majestăţii Sale Regelui şi a prim-ministrului. Şi mărturisesc că faimoasa chestiune a

trecerii trupelor sovietice prin România fie în virtutea unui acord ruso-român, fie în

virtutea unui acord ceho-român ridicată în mod sistematic şi dezminţită de mine în

mod sistematic începe să mă obosească. Când ruşii vor voi să treacă prin România o

vor face fără niciun acord cu noi.”

Pe de altă parte, domnul N. Titulescu a mai dat recent o dezminţire în această

chestiune prin interviul acordat ziarului „Universul” la 25 iunie 1937, în care spune

textual:

„Cât despre informaţia ce-mi daţi, că din nou s-a scris, cu toate dezminţirile

formale pe care le-am dat la timp, că eu m-aş fi angajat să las liberă trecerea trupelor

sovietice prin România, repet că această informaţie este un neadevăr sfruntat.

Voi explica în faţa parlamentului întreaga chestiune – şi, de data aceasta, cu

libertatea pe care mi-o dă calitatea mea de particular – şi se va vedea că s-a fabricat

o poveste mincinoasă, atunci când preocuparea mea constantă a fost tocmai să evit

României ceea ce spune că m-aş fi angajat să fac.”

Convorbirile ce au avut loc de când dl Victor Antonescu a luat conducerea

Ministerului Afacerilor Străine

În cursul convorbirii pe care domnul Ministru Victor Antonescu a avut-o la

Geneva cu domnul Litvinov, la 30 septembrie 1936, comisarul poporului la Afacerile

Străine a afirmat că în ultimele convorbiri ce le avusese la Montreux cu domnul

Titulescu căzuseră de acord, după lungi discuţii, asupra bazelor Tratatului de asistenţă

mutuală româno-sovietic şi asupra modalităţilor trecerii trupelor ruseşti prin România

şi a retragerii lor după îndeplinirea obligaţiei de asistenţă. Întrebat de domnul Victor

Antonescu dacă s-a adresat un act, domnul Litvinov i-a afirmat că s-au redactat texte

neparafate, că nu le are asupra lui, dar că domnul Ostrovski, care este perfect la curent

cu toate tratativele, îi poate da toate informaţiile necesare.

Asemenea texte nu figurează în arhiva Ministerului Afacerilor Străine, iar

domnul Ostrovski nu le-a putut procura domnului ministru Victor Antonescu.

Trebuie amintit, pe de altă parte, că domnul Krofta a spus şi el domnului

Victor Antonescu, în cursul convorbirii ce a avut loc la Geneva, la 22 septembrie, că

cunoaşte existenţa unei înţelegeri între domnii Titulescu şi Litvinov în privinţa trecerii

trupelor sovietice prin România în cadrul unui pact de asistenţă mutuală. Domnul

Krofta a adăugat că ştie că Guvernul sovietic a renunţat la Basarabia, dar că nu doreşte

să recunoască în mod formal alipirea ei de România, voind să-şi menajeze 

o posibilitate de a o ocupa în ipoteza în care România ar merge alături de Germania

într-un eventual război ruso-german.
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Vezi documentul nr. 182.

2

Vezi documentul nr. 192.

3

Vezi documentul nr. 205.

Chestiunea unui eventual pact româno-sovietic a redevenit actuală, la

începutul lunii aprilie 1937, în urma interpretării eronate ce a fost dată de domnul

Ostrovski părerilor exprimate de domnii Tătărescu şi Inculeţ în cursul unui amical

schimb de vederi. Din telegramele domnului Ciuntu nr. 1 067 din 2 aprilie

1

, nr. 20 341

din 6 aprilie

2

, nr. 21 255 din 10 aprilie

3

, precum şi din scrisoarea sa personală din 13

aprilie reieşea că domnul Ostrovski înţelesese că suntem dornici a încheia cu Uniunea

Sovietică un Pact de asistenţă mutuală.

Fiind dat că domnii Gh. Tătărescu şi Inculeţ tăgăduiau a fi făcut domnului

Ostrovski declaraţii în acest sens, domnul Victor Antonescu a fost nevoit să pună

lucrurile la punct la întoarcerea ministrului sovietic. O asemenea punere la punct era

cu atât mai necesară cu cât ştirea privitoare la dorinţa şefului Guvernului român de a

face un Pact de neagresiune fusese luată în serios chiar la Paris. (Domnul Victor

Antonescu a fost întrebat de domnul Léon Blum, când a dejunat la dânsul la 31 mai,

dacă este adevărat că prim-ministrul ar fi propus Rusiei un pact de neagresiune şi că

domnul Victor Antonescu s-ar fi opus.)

Cu prilejul acelei puneri la punct, domnul Victor Antonescu a arătat

reprezentantului Guvernului sovietic că, deşi nu putea lua în considerare un pact de

asistenţă mutuală, totuşi, în dorinţa de a ţine seama de bunele intenţii arătate de

reprezentantul Guvernului sovietic, am putea examina orice propunere relativă la un

pact de prietenie la fel ca pactul italo-iugoslav de la Belgrad. Dar asemenea pacte

presupun o condiţie primordială: recunoşterea graniţelor (în art. 1 al Pactului italo-

iugoslav se spune: „Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à respecter leurs
frontières communes ainsi que les frontières maritimes des deux États dans
l’Adriatique”). O asemenea clauză e de stil într-un tratat care consacră prietenia între

două state.

Chestiunea a fost reluată cu prilejul convorbirii pe care domnul Victor

Antonescu a avut-o cu domnul Litvinov la Geneva, în ziua de 25 mai 1937.

Domnul Litvinov l-a întrebat pe domnul Victor Antonescu de ce – dacă este

vorba să încheiem un pact – nu am face un pact de asistenţă mutuală.

Domnul Victor Antonescu a răspuns că un asemenea pact nu este posibil între

două state ale căror forţe sunt atât de deosebite. România nu ar putea da niciun ajutor

efectiv Rusiei. Pactul de asistenţă mutuală ar însemna, deci, ajutorul unilateral dat

României de către Rusia, adică protectoratul rusesc.

În afară de aceasta, opinia publică română nu ar accepta un pact de orice

natură cu Uniunea Sovietică fără o recunoaştere „de jure” a alipirii Basarabiei. Căci,

cine ar putea concepe o alianţă sau o prietenie cu un stat care nici măcar nu-ţi

recunoaşte graniţele.

Domnul Litvinov a răspuns că, în ceea ce priveşte Basarabia, s-a menţinut la

cele ce au fost convenite cu domnul Titulescu în momentul reluării relaţiilor

diplomatice între cele două state: adică, de partea sovietică, nu s-a mai pomenit

numele Basarabiei cu niciun prilej, nici în întruniri publice, nici în orice manifestaţie



oficială. Domnul Litvinov crede că aceasta este o situaţie foarte bună pentru România

şi că ar trebui să se mulţumească cu ea.

În ceea ce priveşte pactul de asistenţă mutuală, domnul Litvinov a arătat că

nu a cerut dânsul cel dintâi să încheie un pact de asistenţă mutuală româno-sovietic,

ci domnul Titulescu a cerut un asemenea pact. Nu înţelege, deci, de ce domnul Victor

Antonescu cere mai mult ca domnul Titulescu, care nu cerea recunoaşterea de jure a

Basarabiei, ci se mulţumea cu formule piezişe, iar, în schimb, domnul Victor

Antonescu acordă mai puţin decât domnul Titulescu. 

După o discuţie destul de vie pe această temă, domnul Litvinov l-a întrebat

pe domnul Victor Antonescu dacă România ar fi dispusă să încheie cu Rusia Sovietică

un pact după modelul Pactului italo-iugoslav de la Belgrad (adică domnul Litvinov

s-ar mulţumi şi cu mai puţin decât cerea la început).

Domnul Victor Antonescu a răspuns că crede că am putea lua în considerare

încheierea unui asemenea pact, dar că la baza acestui pact ar trebui să fie

recunoaşterea de jure a Basarabiei.

Domnul ministru Victor Antonescu a mai discutat această chestiune la Geneva

şi cu domnul Delbos, la 26 mai 1937, de faţă fiind şi domnii sub-secretari de stat de

Tessan şi Viénot şi domnii Paul Boncour şi Massigli.

Domnul Delbos a spus domnului ministru Victor Antonescu că a avut o

convorbire cu domnul Litvinov după convorbirea acestuia cu domnul V. Antonescu

şi că a avut impresia că domnul Litvinov ar primi ca, în cadrul unui pact cu România,

să recunoască de jure Basarabia.

Domnul Litvinov ar accepta ca acest pact să nu fie un pact de asistenţă

mutuală, ci un pact în genul celui italo-iugoslav de la Belgrad.

Pe de altă parte, însă, domnul Litvinov vrea să obţină drept contra parte a

ceea ce acordă României o formulă privitoare la trecerea trupelor ruseşti prin

România. Aceasta nu ar fi specificată în mod direct, ci s-ar găsi formula, invocându-se

dispoziţiile art. 16 din pactul Societăţii Naţiunilor.

Domnul Massigli a adăugat că textul privitor la chestiunea trecerii trupelor în

baza art. 16 ar trebui consemnat într-un act secret, lucru ce ar trebui să convină tuturor,

căci publicarea acelui text ar însemna o provocare la adresa Germaniei, ceea ce ar

pune Cehoslovacia într-o postură grea.

Domnul ministru Victor Antonescu a arătat că este gata să ia în considerare

încheierea unui pact în genul celui italo-iugoslav. În ce priveşte, însă, chestiunea

trecerii trupelor nu poate lua niciun aranjament şi nu poate discuta nicio formulă,

fiind vorba despre o chestiune extrem de dificilă şi de delicată şi urmând mai întâi a

supune chestiunea M.S. Regelui şi d-lui prim-ministru.

Domnul Paul Boncour a remarcat atunci că România vrea să obţină totul, dar

nu vrea să dea nimic în schimb.

Domnul ministru Antonescu a repetat că nu poate lua nici un angajament în

chestiunea trecerii trupelor.

Domnul Delbos a explicat apoi domnului ministru Victor Antonescu că

argumentul ce l-a convins pe domnul Litvinov să cedeze în chestiunea recunoaşterii

Basarabiei a fost că, dacă nu face un sacrificiu pentru a obţine din partea României o

formulă privitoare la posibilitatea trecerii trupelor ruseşti, atât pactul franco-sovietic,
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cât şi cel cehoslovac-sovietic devin fără obiect practic şi că, deci, este în interesul

tuturor aliaţilor Rusiei şi a Rusiei însăşi să recunoască României Basarabia, dacă

poate să obţină libera trecere a trupelor în caz de agresiune neprovocată împotriva

Cehoslovaciei.

La cele de mai sus trebuie adăugat că raportul telegrafic

1

trimis de domnul

Ciuntu la 17 iunie, după o convorbire cu domnul Litvinov, nu confirmă impresia

domnului Delbos că domnul Litvinov ar primi să recunoască de jure Basarabia în

cadrul unui pact cu România.

Aceasta fiind situaţia actuală a convorbirilor şi dat fiind că, la sfârşitul ultimei

sale întrevederi cu domnul Victor Antonescu, domnul Litvinov i-a spus că aşteaptă o

propunere din partea noastră, se convine să ne întrebăm:

Ce formă ar putea lua un eventual Pact cu Rusia şi ce interes avem de a-l

încheia?

Pentru a rezolva această chestiune trebuie să răspundem mai întâi la

următoarele întrebări: 

1. Mai poate fi vorba de un pact de asistenţă mutuală?

Răspunsul este negativ, pentru motivele arătate de domnul ministru al

Afacerilor Străine în ultima sa convorbire cu domnul Litvinov: fiind dat raportul de

forţe, pactul de asistenţă mutuală nu ar însemna altceva decât protectoratul rusesc, pe

care opinia publică română îl respinge. Ar însemna, de asemenea, înstrăinarea

relaţiilor noastre de strânsă prietenie cu Iugoslavia şi cu Polonia şi ostilitatea declarată

pe faţă Germaniei.

Astfel fiind, nu ar putea fi vorba eventual decât de un pact de prietenie sau de

încredere sau de bună vecinătate sau cu oricare altă denumire, cu condiţia să nu

conţină obligaţii de asistenţă mutuală. 

2. Se poate oare încheia eventual un pact oarecare româno-sovietic, care să nu

conţină recunoaşterea „de jure” de către Soviete a alipirii Basarabiei?

Răspunsul este iarăşi negativ. Într-adevăr, putem accepta situaţia actuală în

privinţa Basarabiei şi recunoaşterea de fapt rezultând din Convenţia pentru definiţia

agresorului, atât timp cât nu este vorba să încheiem un tratat româno-sovietic. Dar a

încheia cu Uniunea Sovietică un tratat de prietenie sau oricare alt tratat de acest gen,

lăsând din nou în umbră chestiunea Basarabiei, ar însemna să consfinţim prin

semnătura noastră dubiul în privinţa graniţei noastre răsăritene.

Desigur, nu este vorba să alergăm noi după Soviete ca să ne recunoască

Basarabia, pe care o considerăm a noastră şi fără girul lor, dar, dacă sunt dornice a

consemna într-un tratat intenţiile lor prietenoase faţă de noi, trebuie să înlăture orice

echivoc.

În această privinţă, nu este fără interes a aminti declaraţia făcută de primul

delegat sovietic, Karahan, în şedinţa a 6-a din 25 octombrie 1921 a Conferinţei

româno-ruse de la Varşovia:

„Cu privire la graniţele ucraino-române, Guvernul rus insistă în mod categoric

asupra inserţiei chestiunii frontierelor în programul Conferinţei. Guvernul rus

socoteşte că ar fi cu totul contrar celor mai elementare noţiuni ale structurii unui tratat



care este chemat a stabili legăturile dintre două state; mai vârtos – după o perioadă,

în cursul căreia un stat a ocupat „manu militari” un teritoriu aparţinând celuilat stat –

de a lăsa nerezolvată, în acest tratat, chestiunea fruntariilor, adică a acelui teritoriu.

Dintr-un act conţinând o atare omisiune, nu ar putea rezulta nicio relaţie stabilă sau

durabilă.”

Rămâne de adăugat că recunoaşterea Basarabiei trebuie făcută în formă

expresă şi trebuie să fie de sine stătătoare.

Astfel, nu putem accepta o recunoaştere sub formă piezişă, cum ar fi aceea pe

care domnul Litvinov e gata sa ne-o ofere în cadrul unui aranjament pentru trecerea

trupelor sovietice prin România. Domnul Litvinov ar fi gata să specifice că, după

îndeplinirea acţiunii de asistenţă, trupele sovietice s-ar retrage dincolo de Nistru. Or,

aceasta nu ne poate satisface cât timp nu s-ar spune precis: „dincolo de fluviul Nistru,

pe care Guvernul sovietic îl recunoaşte ca formând graniţa dintre România şi Uniunea

Sovietică”. Altfel, ar putea specifica chiar că trupele ruseşti se vor retrage dincolo de

Volga, fără ca aceasta să ne confere vreun titlu teritorial.

Pe de altă parte, nu putem admite nici recunoaşterea Basarabiei în funcţie de

acordarea dreptului de trecere, căci ar însemna o recunoştere cu condiţie suspensivă

şi ne trebuie o recunoaştere de sine stătătoare şi definitivă. 

3. Putem oare admite într-o formă sau alta dreptul de trecere al trupelor

ruseşti?

Precum am văzut mai sus, interesul principal pe care îl are Rusia Sovietică de

a încheia o înţelegere cu noi este legat de dreptul de trecere al trupelor sale prin nordul

României în caz de război.

În convorbirea pe care domnul Ostrovski a avut-o cu domnul Jean Paul

Boncour, la 15 mai, reprezentantul sovietic a precizat punctul de vedere al guvernului

său. Domnul Jean Paul Boncour a redat în modul următor cele ce i-au fost spuse de

domnul Ostrovski:

„Dans la question de la Bessarabie et en l’absence des dispositions résultant
d’un pacte d’assistance mutuelle qui concernerait le retrait des forces militaires de
part et d’autre du Dniester à l’issue d’une éventuelle action commune, le Ministre
Soviétique a parlé d’une formule garantissant l’inviolabilité du Dniester, dont le
régime est déjà fixé entre les deux pays de commun accord.

D’autre part, il s’est déclaré fidèle à la conception qui consisterait à
rechercher une formule pour la mise en oeuvre des dispositions du Pacte: d’une part
dans les engagements de l’article 10 du Pacte pour donner les apaisements que la
Roumanie désirerait obtenir pour la frontière orientale et d’autre part, dans l’article
16, ou l’on pourrait trouver les éléments permettant en cas d’hostilités un règlement
de l’action concertée des deux pays qui les satisfasse également.

En vue d’ariver à cela, le Ministre Soviétique semblerait disposé à négocier,
en toute discrétion, la question délicate du passage des troupes”.

Vedem că este vorba de a utiliza o interpretare a frazei privitoare la trecerea

trupelor din par. 3 al art. 16 al Pactului Societăţii Naţiunilor:

„Statele membre vor lua dispoziţiile necesare pentru a facilita trecerea prin

teritoriul lor a forţelor armate ale unui alt stat membru care participă la o acţiune

comună menită a face să se respecte obligaţiile Societăţii Naţiunilor.”
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Dacă un membru al Societăţii recurge la război, contrar angajamentelor luate prin art. 12, 13 sau 15 este

„ipso facto” considerat că a comis un act de război în contra tuturor celorlalţi membri ai Societăţii. (n. a.)

Dat fiind faptul că problema se află astfel transpusă pe terenul art. 16, este

necesar să dăm următoarele lămuriri spre a vedea care este situaţia actuală în

chestiunea trecerii trupelor participând la o „acţiune comună”. Pare a fi vorba de

acţiunea militară hotărâtă de Consiliu pe baza §2 al art. 16 care prevede că:

„Consiliul este dator să recomande diferitelor guverne interesate efectivele

militare, navale sau aeriene cu care membrii Societăţii vor contribui, fiecare în parte,

la forţele armate destinate pentru respectarea angajamentelor Societăţii”.

Hotărârea Consiliului nu poate fi luată decât în unanimitate, ceea ce reduce

posibilităţile de a se ajunge vreodată la votarea unei asemenea acţiuni. Dar, chiar

admiţând că s-ar ajunge la unanimitate, ne putem întreba dacă hotărârea Consiliului

este obligatorie pentru un stat nefăcând parte din Consiliu prin al cărui teritoriu

urmează să treacă trupele participând la acţiunea comună, dacă acel stat nu a fost

chemat la masa Consiliului şi admis a lua parte la vot. Într-adevăr, acel stat ar putea

pretinde că acest drept îi este conferit de § 5 al art. 4 care prevede că „orice membru

al Societăţii care nu este reprezentat în Consiliu este invitat să trimită un reprezentant,

spre a a lua parte în Consiliu, atunci când se aduce în faţa Consiliului o chestiune

care îl interesează în particular”.

2) Chiar în cazul în care s-ar interpreta cuvintele „acţiune comună” în sens

larg – adică în sensul unei acţiuni militare dusă de mai mulţi membri ai Societăţii

Naţiunilor, fără hotărâre specială a Consiliului, în contra unui agresor, pe baza § 1 al

art. 16

1

– statul prin al cărui teritoriu ar urma să treacă trupele rămâne suveran de a

refuza această trecere. Într-adevăr, conform interpretării ce a fost adoptată la Geneva

cu prilejul conflictului italo-ethiopian, constatarea agresiunii se face de fiecare stat în

deplină suveranitate şi libertate de apreciere (în virtutea acestei interpretări Ungaria,

Austria şi Albania au putut refuza să aplice sancţiuni Italiei). Astfel, fiind în ziua în

care Rusia ne-ar cere să-i acordăm trecerea prin teritoriul nostru, pentru a veni în

ajutorul statului X atacat de statul Y, putem să-i refuzăm această trecere, spunând că

noi nu suntem de părere că statul Y a comis o agresiune în sensul art. 16.

3) Constituţia Română confirmă teoria că statele membre ale Societăţii

Naţiunilor rămân suverane de a acorda sau refuza dreptul de trecere. Într-adevăr, acea

Constituţie, promulgată trei ani după ratificarea de către România a pactului Societăţii

Naţiunilor, prevede în articolul său 123 că: „Nicio trupă armată străină nu poate fi

admisă în serviciul statului, nici nu poate intra sau trece pe teritoriul României, decât

în puterea unei anume legi”.

În legătură cu textul de mai sus, trebuie observat, însă, că s-ar putea susţine

teoria că însăşi legea prin care s-a ratificat, în 1920, Pactul Societăţii Naţiunilor

constituie legea specială prevăzută de art. 123 şi că, pentru a autoriza trecerea trupelor

participând la o acţiune comună, nu ar fi nevoie de nici un vot al Parlamentului, ci de

o hotărâre a puterii executive.

O asemenea teorie s-ar inspira din aceea susţinută de domnul N. Titulescu, în

şedinţa din 14 octombrie 1935 a Comitetului de XVIII al Societăţii Naţiunilor pentru

coordonarea sancţiunilor contra Italiei.



Vorbind atunci de punerea în vigoare a sancţiunilor de către diferitele state,

domnul Titulescu a pronunţat următoarele cuvinte care figurează la procesul verbal

al şedinţei:

„M. Titulesco (Roumanie) ne voudrait pas que l’application des sanctions fut
retardée par certains États sous le prétexte qu’il leur est nécessaire de prendre
certaines mesures législatives. M. Titulesco n’entend s’immiscer dans les affaires
d’aucun pays. Il ne doute pas de la sincérité d’aucun d’eux; il est convaincu que tous
sont résolus à executer rapidement leurs obligations. Il fera cependant observer que
les parlements des pays membres originaires de la Société des Nations ont déjà
assumé, en ratifiant les traités dans lesquels figure le Pacte de la Société des Nations,
l’obligation de l’article 16 de rompre immédiatement avec l’État en rupture du Pacte
toutes relations commerciales ou financières”. En ce qui le concerne, M. Titulesco ne
voit pas comment il pourrait aller devant le Parlement roumain pour demander une
seconde fois l’autorisation de prendre certaines mesures, alors qu’il la possède déjà.
Il y a lieu d’ailleurs de remarquer que ce qui est proposé à l’heure actuelle est
beaucoup moins grave que ce qui est prévu dans l’article 16.

Dans tous les pays, le pouvoir exécutif peut donc prendre immédiatement
toutes décisions utiles et si, pour des raisons que M. Titulesco ne voit pas, ces
décisions devaient être soumises aux parlements, ce ne devrait pas être là une cause
de retard”. 

1. În ce priveşte interpretarea restrictivă a dreptului de trecere prevăzut de

art. 16, trebuie amintită următoarea declaraţie oficială făcută de domnul Spaak,

ministrul Afacerilor Străine al Belgiei, la 28 aprilie 1937:

„J’estime que c’est à l’Assemblée de Genève elle-même qu’il importe de fixer
l’interprétation de l’art. 16 du Pacte. Mais le Gouvernement belge doit dire quand et
comment, à son avis, cet article peut jouer dans ce qu’il a de plus impotant et de plus
délicat: le droit de passage. Le gouvernement belge met deux conditions à l’exercice
de ce droit: 1) Dans aucune hypothèse il ne peut être imposé à la Belgique sans son
consentement; 2) il ne peut être accordé que s’il s’agit d’une action commune.

Certes, nous n’entendons pas par action commune que tous les membres de la
Société des Nations y participent, mais une telle action exige la participation de nos
voisins”.

Vedem din cele de mai sus că în momentul de faţă dispoziţiile art. 16 nu conţin

nicio primejdie pentru noi şi că rămânem liberi de a decide când şi dacă vom permite

trecerea trupelor străine prin teritoriul nostru. Ar fi desigur contrar intereselor noastre

de a aliena, în cadrul unei înţelegeri cu statul rusesc, libertatea de care ne bucurăm

actualmente.

Ajungem deci la concluzia că nu putem lua în considerare în mod favorabil

o propunere sovietică în vederea încheierii unui pact româno-rus decât dacă acel pact: 

1. Cuprinde o recunoaştere expresă şi de sine stătătoare a graniţei Nistrului,

2. Nu se referă la obligaţii de asistenţă mutuală, 

3. Nu conţine dispoziţii privitoare la trecerea trupelor ruseşti prin România,

chiar dacă ar fi vorba de o interpretare a art. 16.

Alexandru Lupu

AMAE, Fond 71 URSS (1937), vol. 84, Relaţii cu România, f. 289 – 311
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397

MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, VASILE GRIGORCEA, 

CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

T. nr. 1 402, din 30 iunie 1937, ora 20.35

Înreg. la nr. 37 497, din 1 iulie 1937

Londra

Foreign Office consideră azi şansele menţinerii controlului internaţional în

Spania ca aproape nule.

În şedinţa de ieri a subcomitetului, Grandi a declarat că transmite propunerile

anglo-franceze guvernului său, dar nu crede că vor putea fi acceptate. Ambasadorul

Germaniei a făcut o declaraţie similară, dar într-o formă mult mai drastică.

Teza Italiei şi Germaniei pare a fi că, prin retragerea lor de la controlul

coastelor guvernamentale spaniole, a căzut şi controlul coastelor supuse regimului

Franco. În caz de respingere definitivă italo-germană a propunerilor anglo-franceze,

acest plan devine inaplicabil.

Singurul lucru care ar mai rămâne în vigoare ar fi pactul de neintervenţie din

august trecut. De la acesta trebuie să pornească noua acţiune diplomatică engleză.

Grigorcea

[Note marginale:]

M.S. Regelui; Dlui Pr. al Consil.; Dir. Politică; 1.7.1937; semnătură indescifrabilă;

1.7.1937; Dl Mareş. Rog a lua notă p. dosarul Spania;

Descifrat de Barcianu.

AMAE, Fond 71 1920 – 1944 (Dosare Speciale 1937), vol. 423, Războiul civil din
Spania, f. 231
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Cehoslovacia, 25, 41, 131, 133, 137,

259; ~ şi relaţiile cu Germania, 102,

467, 492, 502, 505, 517; ~ şi relaţiile cu

Grecia, 70, 186, 503; ~ şi relaţiile cu

Italia, 55, 164, 180, 419; ~ şi relaţiile cu

Iugoslavia, 10, 14, 22 – 23, 29, 35, 70,

82, 86 – 87, 96, 98, 122 – 124, 134, 201,

269, 275, 293, 347, 488; ~ şi relaţiile cu

România, 25, 85, 143, 313, 335, 346,

387, 449; ~ şi relaţiile cu Turcia, 98 –

99, 291, 367, 388, 439, 441 – 442, 468

BURGOS, 50, 64, 106, 162, 166 – 168,

259, 434, 525
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C

Caballero, Francisco Largo (1869 –

1946), prim-ministru al Spaniei (1936 –

1937), 64 

CAIRO, 106, 185, 270, 303

CANARE, INSULELE, 51

CANNES, 196, 298

CARELIA, 330

Carol al II-lea (1893 – 1953), rege al

României (1930 – 1940), 13, 44, 113,

117, 145, 195, 239, 319, 347, 439, 472

Cădere, Victor, ministru al României la

Belgrad, 85, 120, 124, 173, 200, 205,

208, 232, 241, 246, 272, 274, 291, 294,

297, 314 – 315, 321, 381, 386, 398, 432,

460, 474, 479, 485, 489, 491, 541

Călinescu, Armand (1893 – 1939),

prim-ministru al României (martie –

septembrie 1939), 148, 151 – 152

CEHOSLOVACIA, 5 – 6, 40, 88, 93,

245, 258, 307, 327, 331, 333, 351, 358 –

359, 391, 406, 409, 422, 450, 469, 474,

510; ~ şi Mica Înţelegere, 9, 117, 125,

131, 161, 163, 212, 267, 277, 283, 285 –

286, 303 – 304, 325, 389; ~ şi relaţiile

cu Austria, 348, 357, 423, 428, 499; ~ şi

relaţiile cu Bulgaria, 14, 45; ~ şi relaţiile

cu Franţa, 9, 44, 224, 252; ~ şi relaţiile

cu Germania, 52, 78 – 79, 94, 102, 104,

118 – 119, 128, 133, 137, 213, 219, 233,

259, 263, 265 – 266, 273, 277, 282, 285,

332, 339, 355, 357, 360, 377, 383, 403,

425, 491, 496, 521, 534; ~ şi relaţiile cu

Iugoslavia, 123; ~ şi relaţiile cu Marea

Britanie, 18, 229 – 230, 264, 348, 527;

~ şi relaţiile cu Polonia, 337, 354, 459;

~ şi relaţiile cu România, 107, 133, 137,

146, 236, 238, 258, 309, 350, 438, 445,

522, 543; ~ şi relaţiile cu Ungaria, 34,

120, 136, 138, 256, 325, 365, 379, 382,

399, 414, 445, 448 

Cesianu, Constantin, ministru al

României la Paris, 13, 16, 43, 51, 54,

68, 84, 89, 103, 134, 231, 233 – 234,

279, 296, 317, 321, 338, 354, 358, 363,

403, 412, 428, 490, 494 – 495, 501, 508

Chamberlain, Arthur Neville (1869 –

1940), prim-ministru al Marii Britanii

(1937 – 1940), 454, 527, 538

CHINA, 101; ~ şi relaţiile cu Italia,

420; ~ şi relaţiile cu Japonia, 74; ~ şi

relaţiile cu URSS, 75 

Ciano, Galleazzo (1903 – 1944),

ministru de externe al Italiei (1936 –

1943), 141, 156, 169, 208, 213, 234,

292, 358, 414 – 415, 418 – 420, 426,

450; ~ şi Războiul Civil din Spania, 7, 26,

62 – 63, 65, 105, 218, 259, 416, 534 –

535; ~ şi relaţiile cu Austria, 207, 273,

309, 353, 391, 394, 422 – 424; ~ şi

relaţiile cu Germania, 66 – 67, 376, 395,

403, 416, 425, 481, 487; ~ şi relaţiile cu

Iugoslavia, 35, 205, 209, 242, 244 –

246, 252, 254, 256, 258, 260 – 262, 276,

283, 295, 331, 389, 419, 492, 506; ~ şi

relaţiile cu Marea Britanie, 11, 42, 56 –

57, 59, 422; ~ şi relaţiile cu România,

150 – 151, 289 – 290, 404 – 405, 407,

431, 445; ~ şi relaţiile cu Turcia, 91,

100, 105, 121, 124, 127 – 129, 131, 163,

165, 168, 189, 219, 296, 307; ~ şi

relaţiile cu Ungaria, 413, 444, 446, 519 –

523

Ciuntu, Edmond, ministru al României

la Moscova, 16, 24, 107, 132, 142, 148,

170, 172, 177, 182, 186 – 188, 257, 267,

270, 278, 280, 282, 313, 355, 378, 384,

386, 450, 484, 492, 501, 507, 513, 537,

548

Comintern, 74, 75, 403

Comitetul de neintervenţie, 26, 62 –

65, 166 – 167, 253, 268, 416, 435, 466,

472, 475, 482, 484, 517 – 519, 524, 530,

534, 538

Constantinescu, Atta, 317 – 319, 340

Constantinescu, Barbu, ministru al

României la Stockholm, 407, 457
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CROAŢIA, 22

Cutzarida, însărcinatul cu afaceri al

României la Cairo, 303

D

Daladier, Eduard (1884 – 1970), om

politic francez, prim-ministru (1933,

1934, 1938 – 1940), ministru al apărării

naţionale (1936 – 1937, 1938), 336, 356 –

357, 412

DANEMARCA, 211 – 212, 240 – 241,

330, 430, 456, 475 – 476

DANZIG, 24, 30, 126, 170, 194, 266

Darányi, Kálmán (1886 – 1939), prim-

ministru al Ungariei (1936 – 1938), 

94 – 95, 126, 370, 399, 413 – 414, 520

DARDANELE, STRÂMTOAREA, 127 

Davilla, Carol A., ministru al României

la Washington, 19, 38, 406, 502, 529,

533, 541

Delbos, Yvon (1885 – 1956), ministru

de externe al Franţei (1936 – 1938), 8,

126, 143, 146, 165, 269, 276, 296, 359,

380, 405, 412, 428, 435 – 438, 443 –

444, 454, 477, 517, 547 – 548

Djuvara, Radu T., 17, 197, 217, 300

DOBROGEA, 112, 118

DODECANEZ, 71, 130, 288

Drummond, Eric, ambasador al Marii

Britanii la Roma (1933 – 1939), 7, 11 –

12, 43, 56 – 59, 208, 213, 422, 481, 534

DUNĂRE, 10, 153, 335, 501, 522, 537;

Bazinul ~, 20, 41 – 42, 55, 95, 218, 221,

228, 309, 320, 322, 338, 341, 364, 370,

377, 389, 416, 431, 445, 448, 467, 474,

479 – 480, 528; Planul dunărean al lui

Hodža, 93, 325, 351, 358 

E

Eden, Anthony (1897 – 1977), ministru

de externe al Marii Britanii (1936 –

1938, 1940 – 1945, 1951 – 1955), 18,

23, 56, 63 – 64, 69, 146, 165, 230, 290,

315, 371, 374, 388, 391, 408, 413, 477,

526; ~ şi Războiul Civil din Spania, 72;

~ şi relaţiile cu Germania, 78 – 79, 89,

102, 126, 527; ~ şi relaţiile cu Italia,

242, 308; ~ şi relaţiile cu Polonia, 196,

298, 380; ~ şi relaţiile cu România, 

303 – 305, 437, 533, 540; ~ şi relaţiile

cu Turcia, 454

EGEE, MAREA, 87, 113, 118, 314,

360 

EGIPT, 12, 59, 106, 127, 174 – 175,

185, 191, 206, 223, 235, 260, 270, 281,

301 – 302, 306 – 307, 419, 458

ELVEŢIA, CONFEDERAŢIA EL VE -

ŢIANĂ 104, 203 – 204, 265, 

283 – 286, 419, 456, 475

ETIOPIA, Albania şi ~, 96; Germania

şi ~, 220; Grecia şi ~, 34, 215; Japonia

şi ~, 4, 76; relaţiile italo-turce şi ~ 168,

v. ~ şi Abisinia, 55, 163, 277

F

Fabricius, Wilhelm, ministru al

Germaniei la Bucureşti, 147, 149, 236 –

237, 318, 427

Fierlinger (Vierlinger), Zdenen, 331 –

332, 351, 356

Filotti, Eugen, ministru al României la

Atena, 27, 33, 70, 186, 215, 248, 256,

312, 360, 394 – 395, 402, 439 – 440,

446, 502

FINLANDA, 158, 241, 327 – 329, 

409; ~ şi relaţiile cu Germania, 36, 

330; ~ şi relaţiile cu Marea Britanie,

477 – 478; ~ şi relaţiile cu URSS, 16,

132, 139 – 140

Flandin, Pierre-Etienne om politic

francez (1889 – 1958), prim-ministru

(1934 – 1935, 1940 – 1941), 104

Florescu, Ioan Th., ministru al

României la Madrid, 48
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Franco, Francisco Bahamonde (1892 –

1975), conducător al Spaniei (1939 –

1975), 7, 16, 37, 48 – 50, 55, 57 – 58,

65, 105, 127, 144, 155, 162, 165 – 168,

208, 218 – 219, 225 – 226, 259, 305,

416, 435 – 436, 482, 510, 518, 524 –

525, 538, 552

FRANŢA, 7, 43, 47, 49, 57, 60, 68,

115, 131, 165, 188, 198, 203, 224, 232,

264, 289, 311, 335, 378, 408, 426, 448,

474, 517; ~ şi Mica Înţelegere, 9, 42, 

52 – 53, 69 – 70, 257, 277, 282, 350,

480; ~ şi Războiul Civil din Spania, 2,

12, 26, 51, 63, 65, 135, 166, 482, 524,

534 – 535, 538; ~ şi recunoaşterea

cuceririi Abisiniei, 4; ~ şi relaţiile cu

Belgia, 217, 372; ~ şi relaţiile cu

Cehoslovacia, 9, 44, 79, 119, 134, 229,

231, 357, 377, 385, 469; ~ şi relaţiile cu

Germania, 84, 90, 94, 102 – 104, 118,

213, 225, 265, 299, 333, 341, 376, 403,

414, 483, 518; ~ şi relaţiile cu Grecia,

441; ~ şi relaţiile cu Italia, 8, 12, 22, 51,

60 – 64, 127 – 129, 162, 212, 218, 223,

235, 260, 276, 306 – 307, 396, 418, 421,

450; ~ şi relaţiile cu Iugoslavia, 41, 120,

133, 201, 209, 234, 248, 275, 285, 

292 – 294, 305, 464, 487, 496, 501; ~ şi

relaţiile cu Marea Britanie, 18, 78 – 79,

134, 214, 336, 527; ~ şi relaţiile cu

Polonia, 196, 224, 267, 269, 276, 337,

359, 380; ~ şi relaţiile cu România, 133,

143, 236, 238, 258, 271, 296, 304, 317,

337, 354, 405, 407, 437, 459, 496, 513,

533, 540, 542; ~ şi relaţiile cu Turcia,

15, 23, 89 – 90, 93, 97, 100, 189 – 190,

251 – 252, 279, 291, 297, 363, 439, 

454 – 455; ~ şi relaţiile cu URSS, 24,

37, 270, 321 – 322, 429

G

GALIŢIA, 31 – 32, 323

GENEVA, 18, 20, 24 – 25, 30, 54, 68,

77, 90, 99, 116, 128, 132, 143, 154, 157,

190 – 191, 194, 202, 213, 225, 236, 238,

251, 260, 283, 296, 298, 318, 354, 366,

368, 374, 381 – 384, 393, 399, 408, 410,

418, 429 – 430, 433, 436, 443, 454, 

456 – 458, 473, 475, 488 – 490, 509,

513, 531, 541, 545, 550 – 551

George al II-lea (1890 – 1947), rege al

Greciei (1922 – 1924, 1935 – 1947), 27 –

28, 34, 314, 439, 440

GERMANIA, 7, 16, 32, 69, 80, 110,

132, 157, 176, 204, 212 – 213, 240, 254,

288, 311, 352, 378, 385, 393, 408 – 409,

445, 450, 456, 476, 511; politica externă

a ~, 1 – 4, 17, 22, 36 – 38, 89, 102, 104,

198 – 199, 203, 210, 214, 217, 225, 351,

399, 418; reînarmarea ~, 20, 197, 335,

343, 374, 475; ~ şi Războiul Civil din

Spania, 65, 72, 162, 166, 308, 377, 435,

466, 472, 500, 524 – 525, 538 – 539,

552; ~ şi relaţiile cu Austria, 161, 171,

184, 191 – 192, 221, 247, 273, 349, 353,

358, 361, 389 – 390, 423, 447 – 448,

498; ~ şi relaţiile cu Belgia, 214, 299 –

300, 374 – 375, 533; ~ şi relaţiile cu

Bulgaria, 505 – 506, 516; ~ şi relaţiile

cu Cehoslovacia, 9, 13, 18, 53, 88, 

93 – 94, 119, 133, 138, 188, 230, 233, 

259, 266, 273, 277, 282, 285, 292, 

304, 326, 339, 351, 355, 357, 383, 

468 – 470, 479, 492; ~ şi relaţiile cu

Finlanda, 157, 330; ~ şi relaţiile cu

Franţa, 51, 103, 222, 356, 428; ~ şi

relaţiile cu Grecia, 441; ~ şi relaţiile cu

Italia, 8, 12, 43, 46 – 47, 59, 61, 66, 71,

105, 163, 207, 215 – 216, 219, 222, 228,

235, 256 – 257, 260, 272, 309, 331, 

376 – 377, 396, 399, 403, 416, 421, 

425 – 426, 431, 480 – 481, 493, 515,

517 – 519, 523, 534; ~ şi relaţiile cu

Iugoslavia, 35, 42, 87, 200, 261, 316,

387, 467, 474, 480, 486, 488, 491, 495,

501; ~ şi relaţiile cu Japonia, 68, 74 –

75, 144, 411; ~ şi relaţiile cu Marea

Britanie, 64, 72, 78 – 80, 89, 118, 134,

214, 225, 265, 305, 348, 414, 437, 

526 – 528; ~ şi relaţiile cu Olanda, 143,
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182; ~ şi relaţiile cu Polonia, 126, 170,

196, 269, 340, 389, 484; ~ şi relaţiile cu

România, 147 – 149, 151, 159, 236 –

239, 258, 311, 318 – 319, 324, 337 –

338, 354, 383, 438, 545, 547 – 548; ~ şi

relaţiile cu Turcia, 121, 202, 532; ~ şi

relaţiile cu Ungaria, 45, 160, 268, 319 –

321, 339, 364, 370, 460, 504 – 505, 521,

528; ~ şi relaţiile cu URSS, 268, 322,

332 – 333, 341 – 342, 494, 541

GIBRALTAR, STRÂMTOAREA, 17,

135

Goebbels, Joseph (1897 – 1945),

ministrul instruirii publice şi al

propagandei din Germania (1933 –

1945), 138, 332, 426

Goga, Octavian (1881 – 1938), 312,

543

Gömbös, Gyula (1886 – 1936), prim-

ministru al Ungariei (1932 – 1936), 239,

320

Göring, Hermann, 3, 52, 144, 162,

188, 312, 339, 382, 486 – 487, 496; ~ şi

relaţiile cu România, 236 – 239, 317 –

319, 340; vizite la Roma, 42 – 43, 46,

53, 55, 61, 65 – 67, 71, 73, 99, 105, 164,

166, 180, 296, 310, 336, 376, 424; vizita

la Varşovia, 170, 219  

GRECIA, 12, 57 – 58, 115, 129, 131,

137, 286 – 289, 313, 471, 502; ~ şi

Înţelegerea Balcanică, 21, 25, 87, 96,

113, 116, 123 – 124, 143, 164, 216, 

440 – 441; ~ şi recunoaşterea cuceririi

Abisiniei, 4; ~ şi relaţiile cu Albania,

389; ~ şi relaţiile cu Bulgaria, 70, 85,

97, 112, 118, 186, 249, 335, 361, 439,

446, 449; ~ şi relaţiile cu Italia, 8, 22,

33 – 34, 92, 105, 142, 169, 180, 215,

252, 307, 312, 314, 345 – 346, 367, 401,

419; ~ şi relaţiile cu Iugoslavia, 21, 82 –

83, 248 – 249; ~ şi relaţiile cu Marea

Britanie, 59, 350, 360, 394, 396, 402; 

~ şi relaţiile cu România, 27 – 29, 346;

~ şi relaţiile cu Turcia, 128, 361, 442 –

443, 468

Grigorcea, Vasile, ministru al

României la Londra, 23, 72, 78, 174,

185, 228 – 229, 278, 281, 290, 296, 

301 – 303, 324, 336, 353, 356, 405, 443,

500, 526, 540, 552

GUADALAJARA, 225 – 226, 234,

308, 340, 525, 534

Gurănescu, Alexandru, ministru al

României la Viena, 161, 171, 178, 183,

246, 349, 359, 361, 447, 464

H

Habsburg, Casa de, 184, 193;

problema restauraţiei, 161, 163, 172,

183, 192, 197, 200, 207, 220, 222, 262,

273, 309, 318, 325, 341, 349, 377, 388,

423, 499, 516

Habsburg-Bourbon-Parma, Zita de,

221

HAGA, 143 – 144, 151, 181, 235, 429,

456

Halifax, lord, Wood, Edward

Frederick Lindley (1881 – 1959),

ministru de externe al Marii Britanii

(1938 – 1940), 56

Hassell, Ullrich von, ambasador al

Germaniei în Italia, 273, 331

HELSINKI, 36, 132, 138, 327 – 328,

429, 456, 477 

Hitler, Adolf (1888 – 1945), cancelar al

Germaniei (1933 – 1945), 64, 66, 89,

125 – 126, 133 – 134, 143 – 144, 165,

171, 179, 181 – 182, 184, 200, 203 –

204, 209, 263 – 265, 268, 288, 295, 326,

333, 341, 450, 488, 512; ~ şi politica

externă germană, 2 – 3, 36 – 37, 46 – 47,

102 – 105, 118 – 119, 260, 285, 342,

409, 534; ~ şi Războiul Civil din

Spania, 65, 340, 539; ~ şi relaţiile cu

Austria, 447; ~ şi relaţiile cu Italia, 216,

310, 331, 403, 514; ~ şi relaţiile cu

România, 312, 318, 320; ~ şi relaţiile cu

URSS, 342, 429, 497, 541
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Hodža, Milan (1878 – 1944), prim-

ministru al Cehoslovaciei (1935 –

1938), 137, 331, 350, 414, 499; ~ şi

Mica Înţelegere, 44, 53, 252, 325; ~ şi

planul de organizare a bazinului

dunărean, 93, 351, 358, 383, 413, 467; 

~ şi politica externă a Cehoslovaciei, 25,

88, 350; ~ şi problema minorităţii

sudete, 188; ~ şi relaţiile cu Austria,

325; ~ şi relaţiile cu Bulgaria, 45, 117; 

~ şi relaţiile cu Germania, 326; ~ şi

relaţiile cu Italia, 359; ~ şi relaţiile cu

România, 26, 44, 406 – 407, 413, 497; 

~ şi relaţiile cu Ungaria, 413

Holsti, Rudolf (1881 – 1945), ministru

de externe al Finlandei (1919 – 1922,

1936 – 1938), 16, 280, 327 – 330, 477 –

478; vizita lui ~ la Moscova, 132 – 133,

138 – 140, 157, 330, 409

Horthy, Miklós de Nagybánya

(1868 – 1957), regent al Ungariei 

(1920 – 1944), 36, 320, 323, 369 – 370,

391, 448, 516, 520

I

Inönü, Ismet (1884 – 1973), prim-

ministru al Turciei (1925 – 1937), 10,

286, 345 – 346, 355, 427, 454; ~ şi

problema Sangeacului Alexandrettei,

98, 454; ~ şi relaţiile cu Bulgaria, 291,

367; ~ şi relaţiile cu Franţa, 291; ~ şi

relaţiile cu Grecia, 439, 440 – 442, 

446; ~ şi relaţiile cu Iugoslavia, 313,

347, 367; ~ şi relaţiile cu România, 250,

439; ~ şi relaţiile cu URSS, 344, 462, 532

Iorga, Nicolae (1871 – 1940), istoric şi

om politic român, 148, 158, 210, 241 –

242

IRAK, 223, 297, 346, 368 – 369, 408,

531

IRAN, 296, 420, 531

ITALIA, 35, 37, 40, 46, 49, 54, 71, 79,

156, 209, 218 – 219, 229, 235, 251, 268,

273, 296, 308 – 309, 326, 345, 414, 437,

439, 442, 479, 487, 499, 514, 517, 533,

539; ~ şi Convenţia de la Montreux, 

129 – 131, 190, 297; ~ şi Înţelegerea

Balcanică, 124, 128, 141, 155, 164, 173,

180, 287; ~ şi Mica Înţelegere, 14, 83,

119, 245, 264, 285, 293, 331, 389, 399,

445, 474, 521; ~ şi problema unui nou

Locarno, 208, 212 – 214, 222 – 225,

265, 377, 418; ~ şi Războiul Civil din

Spania, 7 – 8, 26, 51, 55, 62 – 65, 67,

72, 127, 162, 165 – 168, 225 – 226, 259,

273, 308, 378, 416, 435, 466, 472, 484,

500, 518, 524 – 525, 534 – 535, 538; 

~ şi recunoaşterea cuceririi Abisiniei, 4 –

5, 55, 76, 277, 310, 385, 415; ~ şi relaţiile

cu Albania, 96, 426; ~ şi relaţiile cu

Austria, 161, 171, 184, 193, 207, 221 –

222, 247, 273, 309, 331, 353, 388, 

390 – 391, 422 – 424, 428, 498; ~ şi

relaţiile cu Bulgaria, 82, 516; ~ şi

relaţiile cu Cehoslovacia, 256, 351, 359,

377, 385, 469, 522; ~ şi relaţiile cu

Franţa, 51, 60, 89, 134, 307; ~ şi relaţiile

cu Germania, 17, 36, 61, 66, 99, 102,

163, 216, 219 – 220, 319 – 320, 338 –

340, 353, 356, 376, 389, 395, 403, 414,

425 – 426, 467, 481, 493, 518, 522 –

524; ~ şi relaţiile cu Grecia, 29, 33 – 34,

70, 142, 215 – 216, 288; ~ şi relaţiile cu

Iugoslavia, 22, 44, 73, 115, 164, 200 –

201, 205, 232 – 234, 243 – 244, 246,

248, 252, 254 – 256, 259 – 261, 272,

274 – 276, 283, 295, 304, 316, 332, 367,

387, 432, 504, 528; ~ şi relaţiile cu

Japonia, 307, 420; ~ şi relaţiile cu

Marea Britanie, 7 – 8, 12, 56 – 59, 87,

163, 228, 305 – 306, 314, 395 – 396,

402, 417, 535; ~ şi relaţiile cu România,

147 – 148, 150 – 151, 164, 181, 267,

271, 278, 282, 289 – 290, 296, 303, 309,

317, 327, 331, 338, 350, 354 – 355, 

358 – 359, 365, 383, 404 – 407, 444 –

445, 521 – 522, 542, 550; ~ şi relaţiile

cu Turcia, 71, 91 – 92, 99 – 100, 105,
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121, 127 – 128, 168 – 169, 189, 244,

297, 313, 344, 360, 400 – 401, 462, 

532; ~ şi relaţiile cu Ungaria, 45, 53, 73,

309, 320, 364, 369 – 370, 406, 417, 431,

444, 446, 450, 460, 520; ~ şi relaţiile cu

URSS, 386

IUGOSLAVIA, 12, 15, 34, 57, 59 – 60,

94, 128, 136, 159 – 200, 209, 241 – 242,

254, 264, 289, 293, 312, 355, 389, 406,

414, 440, 442, 471, 485 – 487, 517; ~ şi

acordurile cu Italia (martie 1937), 232,

234, 243 – 245, 248, 253 –  256, 260 –

261, 276, 282, 316, 326, 331 – 332, 364,

387, 418 – 419; ~ şi Înţelegerea

Balcanică, 83, 96, 190, 269, 313, 346 –

347, 446; ~ şi Mica Înţelegere, 41, 44,

52, 93, 125, 134, 161, 233, 269, 277,

283, 285 – 286, 304 – 305, 315, 319,

381, 383, 385, 399, 464, 469, 489, 

529; ~ şi relaţiile cu Austria, 161, 221 –

222, 309, 325, 353, 388; ~ şi relaţiile cu

Bulgaria, 113, 115; ~ şi relaţiile cu

Franţa, 24, 131, 210, 234, 294, 496; ~ şi

relaţiile cu Germania, 87, 102, 118, 236,

238 – 239, 262, 382, 387, 463, 467,

479 – 481, 488, 491 – 492, 501, 515,

522; ~ şi relaţiile cu Grecia, 287; ~ şi

relaţiile cu Italia, 55, 70, 91, 124, 142,

164, 169, 180, 205, 219, 260, 401, 407,

423, 433, 515; ~ şi relaţiile cu Marea

Britanie, 87, 129, 290, 314, 350, 388,

402; ~ şi relaţiile cu România, 112, 210,

257, 267, 309, 489, 548; ~ şi relaţiile cu

Turcia, 216, 291, 297, 345, 361, 367; 

~ şi relaţiile cu Ungaria, 34 – 35, 73, 95,

118, 120, 134, 248, 267, 282, 294 – 295,

325, 352, 504, 521 – 522, 528; ~ şi

tratatul de prietenie cu Bulgaria, 21 –

23, 83, 86, 97 – 99, 122 – 124, 133, 143,

190, 275, 488 

Î

Înţelegerea Balcanică, 134, 250 – 252,

285, 297, 313, 316, 345, 360, 388, 431,

439, 441 – 442, 465, 531; Albania şi ~,

96; Bulgaria şi ~, 85, 111 – 118, 313,

361, 439, 449, 488; Consiliul Permanent

al ~ (Atena, februarie 1937), 153 – 157,

170, 190, 209, 216; Germania şi ~, 42,

262; Italia şi ~, 99, 125, 141, 163 – 164,

173, 180 – 181, 205, 252; Iugoslavia şi ~,

200, 275, 347, 367, 446, 463, 483, 496;

România şi ~, 459; ~ şi tratatul de prie -

tenie bulgaro-iugoslav, 14, 21, 83, 87 –

88, 98, 120, 122 – 124, 134, 143, 146,

269, 529; ~ şi tratatul italo-iugoslav, 252,

254 – 255, 267, 287; Turcia şi ~, 468

Înţelegerea Baltică, 158, 176, 330, 431

J

JAPONIA, 73 – 77, 89, 105, 145, 191,

334; ~ şi recunoaşterea cuceririi Abi -

siniei, 4; ~ şi relaţiile cu Germania, 36 –

37, 68, 75, 144; ~ şi relaţiile cu Italia,

307, 420; ~ şi relaţiile cu România, 159,

411

Juraşcu, Dumitru, ministru al Româ -

niei la Oslo, 46, 240, 539

K

Kaganovici, Lazar Moiseievici (1983 –

1991), comisar al poporului pentru

transport (1935 – 1937), 132, 507

Kalinin, Mihail Ivanovici (1875 –

1946), 132, 139

Kamenev, Lev Borisovici (1883 –

1936), 108, 110 

Kánya, Kálmán (1869 – 1945),

ministru de externe al Ungariei (1933 –

1938), 464 –  465, 468, 504; ~ şi Mica

Înţelegere, 119 – 120, 136, 228, 352,

413, 445, 451, 473 – 474, 513, 528; ~ şi

reînarmarea Ungariei, 304, 352, 379,

382, 392 – 393; ~ şi relaţiile cu Austria,

246, 370 – 371, 390, 414; ~ şi relaţiile

cu Germania, 321, 364, 460, 504; ~ şi
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relaţiile cu Italia, 45, 520; ~ şi relaţiile

cu România, 80 – 81, 290, 365

Karahan, Lev Mihailovici, ambasador

al URSS în Turcia, 345, 462, 483, 541

Karski, Leon, ambasador al URSS în

Turcia, 462 – 463, 483

KAUNAS, 46, 175 – 177, 459

Kioseivanov, Ghiorghi (1884 – 1950),

prim-ministru al Bulgariei (1935 –

1940), 70, 116 – 117, 291; ~ şi

Înţelegerea Balcanică, 116, 123, 361,

449; ~ şi relaţiile cu Germania, 505 –

506; ~ şi relaţiile cu Grecia, 249, 439; 

~ şi relaţiile cu Iugoslavia, 85, 124, 488;

~ şi relaţiile cu România, 85, 335, 346,

361, 439

Knox, Sir Geoffrey (1884 – 1958),

diplomat britanic, 20, 393 

Krofta, Kamil (1876 – 1945), ministru

de externe al Cehoslovaciei (1936 –

1938), 9, 14, 18, 25, 118, 258, 285, 293,

351, 358, 461; ~ şi Mica Înţelegere, 83,

123, 133, 146, 252, 261, 274, 276 – 277,

304, 381, 385, 406; ~ şi relaţiile cu

Germania, 119, 259, 263, 304, 468, 

474; ~ şi relaţiile cu Italia, 385, 399,

450; ~ şi relaţiile cu Marea Britanie, 79,

230, 437; ~ şi relaţiile cu România, 

406 – 407, 497, 529, 545; ~ şi relaţiile

cu Ungaria, 120, 136, 377 – 379, 382 –

383, 437, 490, 513; ~ şi relaţiile cu

URSS, 88

Koreck, însărcinatul cu afaceri al

Cehoslovaciei la Bucureşti, 18, 136,

332, 358, 382

L

LAUSANNE, Tratatul de la, 98, 129 –

130, 449

Laval, Pierre (1883 – 1945), prim-

ministru (1931 – 1932, 1935 – 1936) şi

ministru de externe al Franţei (1934 –

1936), 357, 514

Leopold al III-lea (1901 – 1983), rege

al Belgiei (1934 – 1951), 372

LETONIA, 177, 431, 508, 536, 541; 

~ şi relaţiile cu Finlanda, 327 – 329; ~ şi

relaţiile cu Lituania, 176 

Ley, Robert (1890 – 1945), liderul

Frontului German al Muncii, 310, 339

LIBAN, 11, 97

LIBIA, 215, 220, 229, 234, 306, 419

LISABONA, 135, 151 – 152, 158 – 159

LITUANIA, 176 – 177, 310 – 311, 431,

483, 542

Litvinov, Maxim Maximovici (1876 –

1951), comisar pentru afaceri străine al

Uniunii Sovietice (1930 – 1939), 24, 36,

81, 458, 484, 507, 535; ~ şi relaţiile cu

Finlanda, 132, 138 – 140, 330; ~ şi

relaţiile cu Franţa, 412; ~ şi relaţiile cu

Italia, 386; ~ şi relaţiile cu România,

142 – 143, 145 – 146, 170, 172 – 173,

177, 186 – 187, 257, 267, 271, 282 –

283, 355, 384 – 385, 405 – 406, 433 –

434, 438, 513, 541 – 542, 545 – 549; 

~ şi relaţiile cu Turcia, 313, 344, 462, 532;

~ şi relaţiile cu Ungaria, 268

LOCARNO, 12; Pactul de la ~, 9, 119,

213, 222, 264, 373 – 374, 435;

posibilitatea unui nou ~, 8, 61, 128, 208,

212, 220, 222 – 226, 259, 264, 278, 376,

418, 421, 425 – 426

LONDRA, 8, 12, 23, 51, 56, 59, 61, 

66, 71 – 72, 78, 105 – 106, 111, 114, 

134 – 135, 151, 163, 166, 170, 172 – 173,

180, 185, 196, 208 – 209, 212, 216 – 217,

222, 225, 228, 230, 234, 241, 248, 264,

270 – 271, 276, 278, 281, 287, 290, 296,

298, 302 – 303, 306 – 307, 323, 325,

329, 336, 346, 348, 351 – 352, 356, 372,

374 – 375, 380, 390, 395 – 396, 403,

405, 410, 412, 431, 436 – 437, 440, 443,

448, 454, 473, 477, 482, 487, 494, 500,

510, 514, 518, 523, 524, 526, 528, 

532 – 533, 535, 540, 552; Comitetul de

non-intervenţie de la ~, 26, 48, 62, 64,
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253, 408, 435; Convenţia de la ~ privind

definirea agresorului, 277, 541; vizita

lui von Blomberg la ~, 414, 424, 494;

vizita lui Delbos la ~, 412, 428 – 429;

vizita lui Hodža la ~, 413 – 414 

Lugoşianu, Ion, ministru al României

la Roma, 4, 7, 11, 26, 42, 54, 67, 73,

101, 105, 127, 141, 150, 162, 207 – 208,

212, 218, 242, 247, 254, 256, 273, 289,

296, 306, 353, 376, 394, 404 – 405, 414,

427, 444, 450, 481, 493, 515, 517, 534,

537

M

MACEDONIA, 22, 82, 113, 287

Mackensen, Hans Georg von (1883 –

1947), ambasador german la Budapesta,

318, 320, 383, 458, 467, 472

MADRID, 17, 43, 48 – 51, 208, 226,

308, 538

Maginot, linia, 37, 335

MANCIURIA, 75 – 77, 362

MAREA BRITANIE, v. şi Anglia, 96,

165, 213, 298, 306 – 307, 346, 350, 385,

399, 413, 466, 514, 532; ~ şi acordul cu

Italia, 7, 55 – 67, 99, 163; ~ şi Mica

Înţelegere, 44; ~ şi războiul civil din

Spania, 55, 72, 166; ~ şi recunoaşterea

cuceririi Abisiniei, 55; ~ şi relaţiile cu

Cehoslovacia, 137, 229 – 230, 348; ~ şi

relaţiile cu Franţa, 78 – 79; ~ şi relaţiile

cu Germania, 69, 426, 518, 524; ~ şi

relaţiile cu Grecia, 288; ~ şi relaţiile cu

Italia, 91, 219 – 220, 222, 308, 417, 

421 – 422, 520; ~ şi relaţiile cu România,

275; ~ şi relaţiile cu Turcia, 127, 206

MAROC, ~ spaniol, 16, 37, 51, 60, 64, 90

Mastný, Vojtěc Adalbert, ministru al

Cehoslovaciei la Berlin, 263

Mavrudis, Nikolaos, secretar general al

Ministerului Afacerilor Străine al

Greciei, 70, 186, 215 – 216, 248, 313,

394, 396, 439 – 440

MEDITERANĂ, MAREA, 22, 117,

168, 190, 215, 219, 229, 234, 244, 

251 – 252, 276, 284, 288 – 289, 306 –

307, 309, 350; Acordul anglo-italian 

şi ~, 7 – 8, 12, 15, 27, 55 – 60, 66, 71,

92, 127, 218; Grecia şi ~, 34; Italia şi ~,

33, 37, 54, 124, 166; Marea Britanie 

şi ~, 59, 87, 91, 129; Turcia şi ~, 99;

URSS şi ~, 121

MECKLENBURG, 3

Menemencioğlu, Hüseyin Numan

(1893 – 1958), secretar general al

Ministerului Afacerilor Străine al

Turcei, 21, 23, 121, 190

Metaxas, Ioannis (1871 – 1941),

general şi dictator grec, prim-ministru al

Greciei (1936 – 1941), 33; ~ şi

Înţelegerea Balcanică, 124, 153 – 157,

288; ~ şi relaţiile cu Bulgaria, 186, 449; 

~ şi relaţiile cu Italia, 60, 105, 164, 180,

215; ~ şi relaţiile cu România, 28 – 29; 

~ şi relaţiile cu Turcia, 360, 439 – 443, 446

MICA ÎNŢELEGERE, 9, 13, 20, 24 –

25, 42, 44, 53, 69, 81, 83, 88, 112, 

116 – 117, 120, 122, 125, 131, 134, 136,

160, 163, 171, 180, 195, 201, 205, 214,

218, 227 – 228, 234, 242 – 243, 245,

252, 254, 261, 267 – 268, 272, 274 –

275, 277, 282, 284, 286, 290, 298, 

304 – 305, 319, 331, 337 – 338, 341,

352, 358, 365, 371, 379, 382 – 383, 388,

390 – 392, 398, 407, 413, 423, 431, 

436 – 437, 445, 448, 459, 463 – 464,

468, 473, 480, 496, 501, 515, 521 – 522,

528, 537

Miklas, Wilhelm (1872 – 1956),

preşedinte al Austriei (1928 – 1938),

362, 364, 369 – 370, 390 – 391, 448, 487

MILANO, 105; discursul lui Mussolini

de la ~, 45, 56, 91, 120, 415; vizita lui

Tevfik Rüştü Aras la ~, 92, 100, 121,

127, 130 – 131, 141, 156, 163 – 164,

168 – 169, 180, 189, 209, 218, 244, 252,

307, 419, 462
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Milch, Erhard, general german,

responsabil pentru politica de reînarmare

aeriană a Germaniei, 220, 339

Mitilineu, Mihail, însărcinat cu afaceri

al României la Praga, 5, 9, 137, 498

Molotov (Skriabin), Viaceslav Mihai -

lovici (1890 – 1987), comisar pentru

afaceri străine al Uniunii Sovietice, 132,

139

MONTREUX, Conferinţa de la, 106;

participarea României la ~, 106 – 107,

174 – 175, 270, 302 

MONTREUX, Convenţia de la, 8, 12,

53, 60, 71, 202, 206, 313, 344, 462 –

463, 532; aderarea Italiei la ~, 91 – 92,

105, 121, 124, 127, 129 – 131, 168, 190

MOSCOVA, 16, 24, 36, 44, 47, 49, 51,

75, 107, 132, 134, 138 – 140, 142, 145,

148, 151, 153, 157, 162, 170, 172, 176,

182, 186, 193, 257, 263, 267, 270, 276,

278, 280, 282, 291, 297, 313, 329 – 330,

332, 339, 341, 344, 348, 365, 378, 384,

386, 403, 406, 409, 411 – 412, 429, 435,

450, 452, 458, 462 – 463, 484, 492, 494,

497, 501, 507, 509 – 513, 531 – 532,

535 – 537, 541 – 543

Motta, Giuseppe (1871 – 1940), om

politic elveţian, preşedinte al Adunării

Societăţii Naţiunilor (1924 – 1925), 

203 – 205

Munters, Vilhelms, ministru de externe

al Lituaniei, 176, 327 – 330, 431, 507,

535 – 536

Mussolini, Benito (1883 – 1945), 45,

215, 220, 247, 288, 306, 313, 350, 414,

442, 466; ~ şi acordul anglo-italian, 11,

55 – 57, 61; ~ şi Mica Înţelegere, 352,

358 – 359, 448; ~ şi Războiul Civil din

Spania, 65, 67, 166, 340, 525, 534, 

538 – 539; ~ şi relaţiile cu Austria, 163,

207, 273, 325, 331, 336, 349, 353, 357,

388, 395, 422 – 423; ~ şi relaţiile cu

Franţa, 52, 89; ~ şi relaţiile cu

Germania, 42, 46, 66, 73, 162, 184, 216,

310, 351, 376, 391, 403, 424, 426, 480,

487, 494, 514, 518, 523; ~ şi relaţiile cu

Iugoslavia, 120, 205, 234, 244, 256; 

~ şi relaţiile cu România, 327; ~ şi relaţiile

cu Turcia, 60; ~ şi relaţiile cu Ungaria,

399, 522

Muşanov, Nikola, prim-ministru al

Bulgariei (1931 – 1934), 112 – 114, 116

N

NANJING, 75

NEAGRĂ, MAREA, 47, 121, 128, 

130 – 131, 169, 190, 250, 462 – 463,

484, 532

Negrin, Juan, 50

NEUILLY, Tratatul de la, 112, 114,

449

Neurath, Konstantin von (1873 –

1956), ministru de externe al Germaniei

(1932 – 1938), 45, 144, 188, 204, 213 –

214, 296, 429, 457 – 458, 468, 475 –

476, 522, 524; ~ şi războiul civil din

Spania, 352, 377; ~ şi relaţiile cu

Austria, 161, 163, 171 – 172, 178 – 179,

184, 191 – 193, 219, 247, 262 – 263,

349, 447; ~ şi relaţiile cu Bulgaria, 502,

505 – 506, 516; ~ şi relaţiile cu

Cehoslovacia, 263, 461; ~ şi relaţiile cu

Italia, 310, 376, 394, 416, 422, 424 –

426, 487, 517 – 518; ~ şi relaţiile cu

Iugoslavia, 461, 463 – 464, 467, 474,

479 – 481, 483, 491 – 492, 495, 497,

515 – 516; ~ şi relaţiile cu Marea

Britanie, 527; ~ şi relaţiile cu România,

149, 237 – 238, 311 – 312, 318; ~ şi

relaţiile cu Ungaria, 339, 460, 503 –

505, 528

NORVEGIA, 240 – 241, 330, 439, 471,

539

O

OLANDA, 103, 143 – 144, 181 – 182,

235, 430, 456
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OSLO, 46, 212, 240, 330, 409 – 410,

429 – 430, 456, 476, 539

P

PALESTINA, 12, 59, 306

Papen, von Franz (1879 – 1969), vice-

cancelar al Germaniei (1933 – 1934),

ambasador al Germaniei la Viena (1934 –

1938), 133, 161 – 162, 171, 349, 447

PARIS, 11, 23, 29, 44, 49, 58, 71, 105,

116 – 117, 126, 131, 146, 148, 151, 191,

198, 210, 217, 241, 270, 275 – 276, 284,

287, 292, 296, 299, 306, 325, 341, 

348 – 349, 368, 372, 375, 380, 396, 407,

409, 414, 436, 439, 448, 450, 454, 456,

459, 475, 477, 487, 497, 499, 510, 

517 – 518, 533, 535, 540, 543, 546;

documente ale Legaţiei României de 

la ~, 13, 16, 43, 51, 54, 68, 84, 89 – 90,

103, 134, 180, 231, 233 – 234, 279, 317,

321, 337, 354, 358, 363, 403, 412, 428,

490, 494 – 495, 500, 508

Paul, principe regent al Iugoslaviei

(1934 – 1941), 260, 272, 274, 286, 297,

345, 381 – 382, 461, 463, 486 – 487,

517

Pella, Vespasian, ministru al României

la Haga, 100 – 101, 143 – 144, 181, 235,

301

Petala, Vintilă, 102

Petrescu-Comnen, Nicolae, 1, 41 – 42,

149, 213, 216, 236, 261, 269, 299, 311,

317, 323, 338, 352, 382, 400, 411, 460,

462 – 463, 467, 473, 514 – 515

Piłsudski, Józef Klemens (1867 –

1935), 31 – 32, 47, 471

POLONIA, 47, 49, 117, 153, 200, 212,

224, 236, 365, 403, 409, 418, 433, 486,

502, 519, 529 – 530; ~ şi Mica

Înţelegere, 13, 53; ~ şi problema

oraşului Danzig, 30, 170; ~ şi relaţiile

cu Cehoslovacia, 128, 145, 358, 360,

389, 469, 474; ~ şi relaţiile cu

Germania, 52, 102, 126, 160, 170, 219,

266, 335, 340; ~ şi relaţiile cu Lituania,

176, 311, 483; ~ şi relaţiile cu Marea

Britanie, 269, 275; ~ şi relaţiile cu

România, 13, 41, 125 – 126, 142 – 143,

145, 147, 159, 172 – 173, 177 – 178,

186 – 187, 195, 238, 257, 275, 298, 326,

333, 337, 348, 354, 359, 380, 444, 459,

471 – 472, 484, 490, 513, 540, 548; ~ şi

relaţiile cu Ungaria, 352, 393; ~ şi

relaţiile cu URSS, 31 – 32, 88, 182, 187,

196, 276, 282, 355, 497, 540 – 541, 544 

Poncet, François, ambasador francez în

Germania (1931 – 1938), 61, 64, 299,

464

PORTUGALIA, 105, 135, 147, 151,

159, 166 – 167, 405

PRAGA, 9, 13, 25, 45, 123, 125, 129,

145, 189, 217, 230, 233, 256, 263, 

266 – 267, 274, 277, 286, 325, 332, 339,

347, 349, 357, 364, 370, 375, 389 – 391,

398, 403, 406, 414, 425, 450, 460, 473,

497, 499, 503, 508, 513, 515, 521, 522;

documente adresate Legaţiei României

de la ~, 136, 151, 348, 356; documente

ale Legaţiei României de la ~, 5, 9, 14,

44, 69, 78, 83, 88, 93 – 94, 117 – 119,

131, 137, 188, 325, 331, 348, 350 – 351,

357, 379, 382, 385, 399, 406, 413, 468,

497, 529 

Prager Presse, 6, 14 

Pravda, 14, 177, 313, 344

Prieto, Indalecio, ministrul aerului în

Spania republicană, 50

Q

QUAI D’ORSAY, 9, 15, 61, 90, 103,

134, 234 – 235, 251, 292, 359, 363, 372,

438, 501
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R

Radek, Karl, 107 – 111, 493

RIGA, 157 – 158, 175 – 177, 253, 307,

310, 327 – 329, 431, 459, 508, 535, 541

ROMA, 4, 8, 25, 33, 35, 43, 46, 53

Rosenthal, Jacob, consilier de presă al

Legaţiei României la Washington, 326

S

SAAR, 20

SALAMANCA, 49, 481, 538

SALONIC, 87, 153

Sandler, Richard (1884 – 1964),

ministru de externe al Suediei (1932 –

1936; 1936 – 1939), 16, 139, 241, 407 –

410, 429, 456 – 458, 475, 508, 514

Saraçoğlu, Mehmet Şükrü (1887 –

1953), 10 – 11, 71 

Schacht, Hjalmar, 266, 456, 475 –

476, 517 – 518; vizita lui ~ la Bruxelles,

299 – 300, 342 – 343

Schmidt, Guido (1900 – 1957),

ministru de externe al Austriei (1936 –

1938), 171, 178, 192, 349 – 350, 370,

390, 422, 448, 498, 517

Schulthess, Edmund, om politic

elveţian, 203 – 204, 265, 285

Schuschnigg, Kurt (1897 – 1977),

cancelar al Austriei (1934 – 1938), 183,

336, 350 – 351, 359, 362, 376, 388, 414,

448; ~ şi relaţiile cu Cehoslovacia, 325,

327, 390, 399; ~ şi relaţiile cu

Germania, 171 – 172, 178 – 179, 262 –

263, 341, 370, 467; ~ şi relaţiile cu

Italia, 161, 163, 221, 296, 309, 331, 353,

357, 394, 422 – 424; ~ şi relaţiile cu

Ungaria, 227 – 228, 246 – 247; ~ şi

restaurarea Habsburgilor, 161, 171, 184,

192, 309 

SILEZIA, 3

SIRIA, 11, 97, 251, 279, 366, 368 –

369, 454

SLOVENIA, 22 

SOCIETATEA NAŢIUNILOR, 9, 11,

20, 30, 59, 61, 78, 90 – 92, 97 – 98, 101,

103, 116, 130 – 131, 190 – 191, 213,

222, 224, 232, 235, 238, 251, 253, 256,

260, 265, 275, 277, 282, 291, 295 – 296,

302, 309 – 311, 320, 328, 354, 356, 

358 – 359, 367 – 368, 374, 378, 381,

383, 385, 392, 398, 403, 408 – 410, 412,

415, 420 – 421, 522, 531, 536

SOFIA, 25, 70, 97, 112 – 117, 123, 127,

151, 180, 195, 239, 249 – 250, 291, 297,

345 – 346, 361, 367, 388, 439, 442, 446,

449, 488, 505, 516; vizita lui von

Neurath la ~, 461, 463, 467, 483, 502 –

503, 506, 516 – 518

Sola, Ugo, ministru al Italiei la

Bucureşti, 404 – 405; ~ şi participarea

la înmormântarea legionarilor morţi în

Spania, 147, 150 – 151

Spaak, Paul Henri (1899 – 1972),

ministru de externe al Belgiei (1936 –

1938), 373 – 375, 551

SPANIA, Franţa şi Războiul Civil din ~,

43, 308; Germania şi Războiul Civil din

~, 2, 37, 51, 103, 105, 273, 334, 352,

426, 527; Italia şi Războiul Civil din ~,

8, 26, 55, 58, 60 – 67, 71, 99, 127, 150,

161 – 167, 208, 218 – 220, 222, 225 –

226, 234 – 235, 244, 260, 268, 305, 308,

335, 340, 350, 377, 416, 421, 466, 493,

517 – 519, 524 – 525, 534, 538;

legionarii morţi în ~, 158; Războiul

Civil din ~, 48 – 51, 57, 258 – 259, 461,

500, 539, 552; România şi Războiul

Civil din ~, 254; URSS şi Războiul

Civil din ~, 75, 334, 450

Stalin (Djugaşvili), Iosif Visarionovici

(1879 – 1953), 47, 110 – 111, 214, 276,

307, 321, 403, 429, 493 – 494, 497, 509 –

512, 532, 539, 543

STOCKHOLM, 139, 143, 151, 158,

211, 407, 409, 457
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Stoica, Vasile, ministru al României la

Riga, 157, 175, 253, 310, 327, 329, 431,

508, 535 

Stojadinović, Milan (1888 – 1961),

prim-ministru al Iugoslaviei (1935 –

1939), 259, 272, 274, 293, 331, 344,

486; ~ şi Înţelegerea Balcanică, 313,

316, 345, 347, 488; ~ şi Mica Înţelegere,

315 – 316, 385, 387, 398, 489, 501, 504,

528; ~ şi politica externă a Iugoslaviei,

41, 120, 122, 200 – 201, 208 – 210, 241,

275, 294, 496; ~ şi relaţiile cu Franţa,

316; ~ şi relaţiile cu Germania, 460 –

461, 467 – 468, 479 – 481, 491 – 492,

495, 515; ~ şi relaţiile cu Italia, 164,

180, 205, 259, 296 – 297, 309, 316, 325,

537; ~ şi relaţiile cu Marea Britanie,

314; ~ şi relaţiile cu România, 136, 242,

529; ~ şi relaţiile cu Turcia, 361, 366 –

367, 388; ~ şi relaţiile cu Ungaria, 47,

292, 296; ~ şi tratatul cu Italia, 232, 234,

246, 248, 253, 255, 260 – 262, 283 –

284, 295; ~ şi tratatul de prietenie

iugoslavo-bulgar, 29, 70, 86, 117, 123 –

124, 190 

STRESA, Conferinţa de la, 52, 252,

357, 445

SUEDIA, 16, 139, 210 – 211, 231, 240 –

241, 330, 407 – 410, 430, 458, 508

Ş

Şeba, Jan, fost ministru al Cehoslovaciei

la Bucureşti, 18; incidentul diplomatic

legat de cartea lui ~, 125, 127 – 128,

136, 142, 145 – 146, 163

T

TALLIN, 177, 459

Tătărescu, Gheorghe, prim-ministru al

României (1934 – 1937, 1939 – 1940),

25, 145, 147, 151 – 152, 158, 195, 278,

281, 286, 325, 332, 347, 350, 497, 501,

546

Télémaque, Alexandru, ministru al

României la Ankara, 10, 14, 21, 71, 91,

97, 121, 131, 189, 202, 206, 244, 250,

344, 346, 366, 400, 453, 462, 465, 483,

531

TIRANA, 34, 81, 96, 115, 296, 389,

404, 426 – 427

Titulescu, Nicolae, 23, 101, 142, 253,

497; ~ şi Înţelegerea Balcanică, 96, 313;

~ şi Mica Înţelegere, 383, 407; ~ şi

relaţiile cu Bulgaria, 44, 112, 114, 117;

~ şi relaţiile cu Franţa, 133; ~ şi relaţiile

cu Germania, 299, 311; ~ şi relaţiile cu

Polonia, 326; ~ şi relaţiile cu URSS,

146, 173, 178, 323, 375, 433 – 434, 529,

542 – 550

TOKIO, 68, 73, 75, 197

TRANSILVANIA, 95, 120, 397, 444;

minoritatea maghiară din ~, 34, 160,

431

TRIANON, Tratatul de la, 319, 370,

381; denunţarea clauzelor militare ale ~,

53, 120, 277, 352, 377, 379, 382, 392,

406, 431; Mica Înţelegere şi ~, 365, 

377 – 378 

Troţki, Leon (1879 – 1940), revolu -

ţionar şi politician bolşevic, 110 – 111,

435

Tuhacevski, Mihail Nicolaevici (1893 –

1937), mareşal al Uniunii Sovietice,

403, 492, 494, 509 – 511

TURCIA, 58, 82 – 83, 85, 123, 133,

271, 350, 355, 453 – 455, 531 – 532; 

~ şi Convenţia de la Montreux, 53, 91,

129 – 130, 153, 206; ~ şi Înţelegerea

Balcanică, 15, 96, 98 – 99, 116 – 117,

124, 143, 313; ~ şi relaţiile cu Franţa,

23, 42, 54, 68, 90, 98, 190, 209, 251,

279, 363, 439; ~ şi relaţiile cu

Germania, 42, 203, 480; ~ şi relaţiile cu

Grecia, 112, 361, 440, 443, 446; ~ şi

relaţiile cu Italia, 8, 12, 15, 22, 57, 60,
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92, 100, 105, 121, 127, 141, 163, 168 –

169, 181, 189 – 190, 252, 296, 306 –

307, 312, 344 – 345, 400 – 401, 419; 

~ şi relaţiile cu Marea Britanie, 34, 59,

206, 314, 366, 368, 400 – 401; ~ şi

relaţiile cu România, 21, 250 – 251,

278; ~ şi relaţiile cu Ungaria, 464 – 465,

468; ~ şi relaţiile cu URSS, 297, 313,

344, 427, 462 – 463, 541

Ţ

Ţankov, Alexander (1879 – 1959),

prim-ministru bulgar (1923 – 1926),

creator în 1923 al Mişcării Naţional-

Socialiste din Bulgaria, 10

U

UCRAINA, 187, 484, 509 – 510

UNGARIA, 41, 95, 102, 193, 254, 355,

391, 409, 433, 464, 479, 484, 516;

politica revizionistă a ~, 20; reînarmarea,

52 – 53, 277, 304, 352, 377 – 379, 383,

392 – 393, 405, 436, 445, 460, 521; ~ şi

Mica Înţelegere, 93, 119, 136, 247, 268 –

269, 285, 325, 331, 399, 413 – 414, 437,

445, 448, 451, 473, 489; ~ şi relaţiile cu

Austria, 227 – 228, 358, 370 – 371, 381 –

382, 498; ~ şi relaţiile cu Cehoslovacia,

365, 469; ~ şi relaţiile cu Germania, 118,

219, 239, 247, 319 – 321, 339, 503 – 505,

528; ~ şi relaţiile cu Italia, 45, 73, 261,

309, 364, 417, 444, 450, 514, 550; ~ şi

relaţiile cu Iugoslavia, 35, 134, 200 –

201, 242 – 243, 255, 267, 292, 294 – 295,

315, 387, 467; ~ şi relaţiile cu România,

34, 80 – 81, 126, 153, 160, 173, 239, 282,

290, 326, 351, 390, 406, 431, 521

URSS (SOVIETE, RUSIA), 1, 10, 16,

32, 36 – 37, 43, 59, 68, 74, 76, 78, 84,

88, 108, 121, 132, 139, 156 – 157, 

162 – 163, 176, 197, 282, 307, 310, 330,

343, 351, 403, 406, 409, 422, 483, 507,

527, 535 – 536; epurările din ~, 107,

109 – 110, 509 – 512, 527; ~ şi Mica

Înţelegere, 474; ~ şi Războiul Civil din

Spania, 8, 26, 49, 51, 60, 64, 67, 166 –

167, 259, 500; ~ şi relaţiile cu

Cehoslovacia, 34, 41, 134, 163, 273,

337, 365, 425, 450, 468; ~ şi relaţiile cu

Franţa, 214, 270, 412, 429; ~ şi relaţiile

cu Germania, 22, 36, 53, 104, 119, 202,

266, 270, 321, 332 – 333, 341 – 342,

494; ~ şi relaţiile cu Iugoslavia, 241 –

242, 294; ~ şi relaţiile cu Marea

Britanie, 78, 196, 206, 275 – 276; ~ şi

relaţiile cu Polonia, 88, 459; ~ şi relaţiile

cu România, 68, 142 – 143, 173, 187 –

188, 237 – 239, 256 – 258, 323 – 324,

327, 374, 384, 389, 411, 433 – 434, 443,

452, 483 – 484, 516, 540 – 548; ~ şi

relaţiile cu Turcia, 15, 60, 125, 130, 279,

313, 344 – 345, 427, 462 – 463, 531 –

532

V

VALENCIA, 49 – 50, 62, 64 – 65, 162,

165, 245, 259, 307, 434, 436, 481, 534

– 535, 539

VARŞOVIA, 13, 47, 52, 88, 142 – 143,

146, 151, 172, 176 – 178, 186, 194 –

197, 257, 276, 307, 310, 326, 337, 340,

348, 354, 359, 403, 459, 471 – 472, 502,

530, 540, 548; documente ale Legaţiei

României de la ~, 10, 24, 30, 126, 128,

153, 170, 194, 258, 267 – 268, 275, 298,

380, 470

VERSAILLES, Tratatul de la, 1, 102,

134, 202, 210, 374, 416, 527

VIENA, 36, 133, 163, 179, 184, 220 –

222, 227, 272, 318, 325, 350, 357 – 358,

370, 389 – 391, 395, 399, 413, 423, 426,
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465, 521, 541, 547; documente ale

Legaţiei României de la ~, 161, 171,

178, 183, 246, 349, 359, 361, 447, 464,

498; vizita lui von Neurath la ~, 191 –

193, 219, 247, 262 – 263

Voroşilov, Klement, 132, 139, 276,

307, 333, 509, 511

Völkischer Beobachter, 66, 192, 204,

266, 320, 475

W

WASHINGTON, 19, 38, 76, 120, 151,

326, 466, 502, 519, 529 – 530, 533

Wellner, Pavel, 9, 69

Z

Zamfirescu, Alexandru D., 10, 24, 30,

126, 128, 153, 194, 258, 267 – 268, 275,

298, 380, 470 – 471

Zeeland, Paul Van (1893 – 1973),

prim-ministru al Belgiei (1935 – 1937),

299 – 300, 342, 371, 376, 435, 476, 528,

533

Zinoviev, Grigori Evseevici (1883 –

1936), revoluţionar şi politician bolşevic,

108, 110 

Zog I, rege al Albaniei (1925 – 1939),

34, 96, 427
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