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INTRODUCERE
Ce-a de-a doua jumătate a anului 1936 a fost marcată, în activitatea
diplomaţiei româneşti, de două mari evenimente: pe plan intern, înlăturarea lui
Nicolae Titulescu de la conducerea Ministerului Afacerilor Străine (29 august); pe
plan extern, de remilitarizarea Renaniei (7 martie), mai exact, de consecinţele ei în
plan geopolitic şi geostrategic. Cele două evenimente sunt strâns legate, cel de-al
doilea jucând un rol determinant în provocarea celui dintâi.
Nicolae Titulescu se identificase cu politica de securitate colectivă, al cărui
principal reazem era Franţa şi, din 1935, Tratatul de asistenţă mutuală dintre Franţa
şi URSS. În concepţia lui Nicolae Titulescu, garantarea frontierelor româneşti nu se
putea realiza decât prin integrarea ţării într-un ansamblu de legături contractuale,
destinate să constituie o pavază împotriva acţiunilor forţelor revizioniste, care
găseau acum în cel de-a treilea Reich un reprezentant hotărât să pună capăt statuquo-lui versaillez.
Adversarii români şi străini ai lui Nicolae Titulescu i-au reproşat aşanumita „pactomanie‖ şi l-au acuzat, în cursul negocierilor cu Maksim M. Litvinov,
comisarul poporului pentru Afaceri Străine al URSS, că deschide Uniunii Sovietice
şi comunismului internaţional drumul în România şi pune în primejdie apartenenţa
Basarabiei la România. Împotriva lui s-a constituit o coaliţie din adversari interni –
între care, Gheorghe I. Brătianu a fost cel mai convingător – şi externi – Polonia,
îngrijorată de apropierea României de URSS, văzută ca o ameninţare a Tratatului
de alianţă din 1921; Italia, nemulţumită de consecvenţa cu care Titulescu ceruse
aplicarea politicii de sancţiuni în timpul conflictului italo-etiopian; Germania,
hotărâtă să-l elimine pe cel care, prin politica de securitate colectivă, stânjenea
revizionismul şi expansionismul celui de-al treilea Reich.
Remilitarizarea Renaniei a asigurat invulnerabilitatea frontierei germane la
Rin şi a făcut anevoioasă, dacă nu chiar imposibilă, intervenţia Franţei în sprijinul
aliaţilor ei răsăriteni (Polonia şi statele membre ale Micii Înţelegeri). Pasivitatea
Parisului în faţa actului de forţă al Berlinului a dat lovitura de graţie politicii de
securitate colectivă. Titulescu, care fusese solidar cu eforturile de a construi un
sistem politico-militar, care să zădărnicească politica revizionistă, şi-a văzut, astfel,
serios slăbită poziţia. Adversarii săi atât din ţară, cât şi din afară, au profitat de
conjunctura creată de remilitaritarea Renaniei pentru a-l determina pe Regele Carol
al II-lea să-l înlăture pe Titulescu de la conducerea diplomaţiei româneşti. Regele
însuşi, rezervat în ceea ce priveşte utilitatea unui tratat de asistenţă mutuală
româno-sovietic, şi iritat de independenţa „superministrului‖ de la departamentul
Afacerilor Străine, a fost bucuros să se lipsească de el.
În lunile care au urmat plecării lui Titulescu de la Palatul Sturdza,
diplomaţii şi oamenii politici românii s-au străduit să-i convingă pe interlocutorii
lor – în primul rând, pe cei sovietici – că, în politica externă a României, nu
intervenise nici o schimbare. Este adevărat că obiectivele strategice ale politicii
externe româneşti – apărarea suveranităţii şi securitatea frontierelor – au rămas
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aceleaşi. Şi nici nu s-ar fi putut altfel. Metodele, însă, de a atinge aceste obiective
au cunoscut modificări majore: a fost abandonată ideea încheierii unui tratat de
asistenţă mutuală cu URSS; s-a produs o apropiere între Varşovia şi Bucureşti; s-a
înregistrat o elasticitate în problema sancţiunilor aplicate Italiei. În ansamblu,
diplomaţia românească a căutat să iasă din perimetrul „pactomaniei‖ reproşate lui
Titulescu şi să-şi asigure o mai mare libertate de acţiune.
Documentele incluse în volum pun în lumină acest nou stil al diplomaţiei
româneşti, al cărui exponent a fost Victor Antonescu. După Nicolae Titulescu, noul
titular de la Palatul Sturdza părea o figură ştearsă sau chiar mediocră. Şi el era
conştient de handicapul reprezentat de notorietatea predecesorului său. Totuşi, în
pofida contextului politic defavorabil, Victor Antonescu a reuşit să prezinte
limpede politica externă a ţării sale. Partea sovietică şi-a manifestat însă
nemulţumirea faţă de plecarea lui Titulescu din fruntea diplomaţiei româneşti.
Dacă, la 30 iunie 1936 (vezi Documente Diplomatice Române, seria a II-a, vol. 18,
partea I, 1 ianuarie-30 iunie 1936, ed. Laurenţiu Constantiniu, Alin-Victor Matei,
Bucureşti, Ed. Academiei, 2008, documentul nr. 646), Litvinov vorbise pe un ton
atât de aspru ministrului Afacerilor Străine al României, încât acesta voise să pună
capăt discuţiei, acum comisarul poporului pentru Afacerile Străine al URSS, în
întâlnirea din 19 septembrie (documentul nr. 231), cu Victor Antonescu, făcea
elogiul predecesorului său: „Titulescu s-a bucurat de încredera noastră, deoarece,
fiind un mare patriot, înţelegerea că interesele României impuneau relaţii strânse cu
URSS. El a promovat o politică deschisă, curajoasă, lipsită de făţărnicie‖ (Relaţii
româno-sovietice. Documente, vol. II, 1935-1941, ed. Costin Ionescu ş. a.,
Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, doc. nr. 39, p. 87).
Politica externă a României nu s-a cantonat la problema securităţii
colective şi a relaţiilor româno-sovietice. Documentele incluse în volum pun în
lumină diversele direcţii şi aspecte ale diplomaţiei româneşti, în perioada iuliedecembrie 1936. S-ar putea spune că ultimele demersuri ale promotorului
diplomaţiei româneşti, care a fost Nicolae Titulescu, le-au constituit discuţiile cu
Litvinov, care au ajuns până la parafarea Tratatului de asistenţă mutuală
(documentul nr. 77) şi participarea României la Conferinţa de la Montreux, care a
reglementat noul regim al Strâmtorilor (Bosfor şi Dardanele). Conferinţa de la
Montreux a interesat în mod deosebit România din două puncte de vedere: a)
securitatea litoralului Mării Negre în condiţiile agravării tensiunii internaţionale; b)
poziţia Turciei, aliată a României, în cadrul Înţelegerii Balcanice. Aşa cum s-a
arătat, atitudinea României în problema Strâmtorilor a fost determinată atât de
interesele de securitate naţională, cât şi de crearea unui climat de cooperare cu
statele interesate în evitarea oricăror acte de forţă şi combaterea tendinţelor
revizioniste. O atenţie deosebită a fost acordată de Nicolae Titulescu raporturilor cu
Turcia, gardiana Strâmtorilor. Referindu-se la demersurile diplomaţiei turceşti,
condusă de Rüstü Aras, Titulescu a spus: „Avem certitudinea că identitatea
scopurilor urmărite de acţiunile noastre politice în interesul păcii va facilita
respectarea intereselor româneşti prin încheierea de acorduri de securitate
suplimentare‖ (Nicolae Titulescu. Documente Diplomatice, ed. George Macovescu
ş. a., Bucureşti, Ed. Politică, 1967, doc. nr. 472, p. 803).
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Războiul civil izbucnit în Spania a pus toate ţările europene în faţa unui
adevărat examen: vor tolera sau nu intervenţia marilor puteri în favoarea celor două
tabere combatante (Germania şi Italia în sprijinul franchiştilor; URSS în sprijinul
republicanilor). Franţa şi Marea Britanie au optat pentru o politică de neintervenţie,
care şi-a găsit expresia în crearea unei structuri speciale – Comitetul de
neintervenţie –, care a concentrat dezbaterile faţă de războiul civil din Spania. Unul
din capetele de acuzare formulat de adversarii lui Titulescu a fost acela de a fi
sprijinit pe republicanii spanioli. Este sigur că simpatiile omului politic român se
îndreptau spre tabăra republicană, percepută de el ca un adversar al revizionismului
german şi italian, atât de ameninţător pentru România. Pe de altă parte, Nicolae
Titulescu avea în vedere agravarea situaţiei Franţei în cazul unei victorii a dreptei
spaniole, care ar fi reeditat situaţia din timpul lui Carol Quintul, când Imperiul
german şi Spania, aflate sub conducerea aceluiaşi monarh, prindeau într-un cleşte
Franţa. Şi în acest caz, poziţia lui Nicolae Titulescu a decurs din evaluarea
intereselor de securitate ale României, care miza pe sprijinul Franţei în combaterea
politicii revizioniste, tot mai activă pe continent.
În acest context, diplomaţia românească a fost preocupată de încercările
Ungariei de a valorifica actele de forţă ale Germaniei, prin reintroducerea
serviciului militar obligatoriu (1935) şi remilitarizarea Renaniei (1936), pentru a
denunţa clauzele militare ale Tratatului de la Trianon.
Cea de-a doua jumătate a anului 1936 a fost perioada unor căutări febrile
ale diplomaţiei româneşti pentru a găsi mijloacele cele mai potrivite de a apăra
suveranitatea şi integritatea ţării, într-o lume caracterizată prin acţiunile
destabilizatoare ale statelor revizioniste. În lumina a ceea ce istoricii numesc
„regula epilogului‖, astăzi, ştim că remilitarizarea Renaniei a marcat începutul unei
crize a sistemului versaillez, al cărei deznodământ a fost declanşarea celui de-al
doilea război mondial.

EDITORII
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INTRODUCTION
The Romanian foreign policy throughout the second half of 1936 was
marked by two major developments: domestically, the removal on August 29 th of
Nicolae Titulescu as head of the Ministry of Foreign Affairs; externally, the
political and strategic ramifications of the remilitarization of the Rhineland on 7
March. The two developments were closely related, the latter largely determining
the former.
Nicolae Titulescu had identified himself with a diplomacy centred on the
concept of collective security. Its main fulcrum was France and, after 1936, the
Franco-Soviet Mutual Assistance Pact. In his view the aim of guaranteed borders
was achievable exclusively through a web of contractual links designed to act as a
safeguard against the actions of the revisionist states which were now able to find
in the Third Reich a leader determined to put an end to the Versailles system.
Nicolae Titulescu‘s Romanian and foreign opponents rebuked him for his
alleged ―pactomania‖ and accused him for allowing, through his negotiations with
Maxim M. Litvinov, the Soviet Commissar for Foreign Affairs, the Soviet Union
and international communism in general to gain a foothold in Romania and to
dispute Romanian sovereignty over Bessarabia. His domestic adversaries – among
them Gheorghe I. Brătianu was, perhaps, the most convincing – and his external
ones – Poland because it saw Titulescu as a threat for the 1921 Alliance Treaty;
Italy, dissatisfied with his firmness in demanding harsh sanctions during the ItaloAbyssinian conflict; Germany, determined to determined to remove one of the
great proponents of the collective security policy which was hampering the
revisionism and the expansionism of the Third Reich – were able to form a
coalition.
The remilitarization of the Rhineland provided Germany an almost
invulnerable frontier on the Rhine and made difficult, if not impossible, any French
intervention in support of its East European allies (Poland and the States of the
Little Entente). The French passiveness in the face of Berlin‘s forcible actions dealt
the fatal blow to collective security. Consequently, Titulescu, a long-time supporter
of a political-military system able to thwart the revisionist policies, found his
position seriously undermined. His domestic and foreign adversaries took
advantage of the situation to pressure King Carol II into changing the leadership of
the Romanian diplomacy. The King himself, doubtful as to the usefulness of a
mutual assistance treaty between Romania and the Soviet Union and annoyed by
the independence of his ―super-minister‖ at the head of the Foreign Affairs
Department, was more than happy to remove him.
Throughout the months that followed Titulescu‘s departure Romanian
diplomats and politicians have tried to convince their interlocutors – the Soviet
ones, especially – that Romanian foreign policy had not changed. True enough, the
strategic aims of the Romanian diplomacy – defending Romanian sovereignty and
territorial integrity – were unchanged. Things could not be different. The methods
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used to achieve them underwent fundamental changes: the projected treaty of
mutual assistance with the Soviet Union was abandoned; Polish-Romanian
relations improved substantially; the Romanian stance on international sanctions
against Italy became much more flexible. Overall, the Romanian diplomacy sought
to abandon the ―pactomania‖ for which Titulescu had been criticized and to
increased its freedom to manoeuvre.
The documents included in this volume underline this new transformed
diplomacy whose spokesman was Victor Antonescu. Following in the footsteps of
Nicolae Titulescu, the new Foreign Minister appeared at first as an undistinguished,
even mediocre, figure. He was himself aware of the shadow his predecessor was
casting on the office he now held. Nonetheless, despite the inauspicious political
context, Victor Antonescu managed to put forward in clear terms the foreign policy
of his country. The Soviet side however expressed its dissatisfaction with
Titulescu‘s removal. If on 30 June 1936 (see Romanian Diplomatic Documents,
Series II, vol. 18, Part I, January 1 to June 30, 1936, ed. Laurenţiu Constantiniu,
Alin-Victor Matei, Bucharest, Academy Publishing House, 2008, document no.
646) Litvinov had spoken to the Romanian Minister of Foreign Affairs in terms so
offensive that the latter threatened to walk out, on 19 September, during a meeting
with Victor Antonescu (document no. 231), the People‘s Commissar for Foreign
Affairs praised his predecessor: ―Titulescu enjoyed our trust because, as a true
patriot, he understood that his country‘s interests demanded close cooperation with
the USSR. He promoted an open, courageous and straightforward policy‖
(Romanian-Soviet Relations. Documents, vol. II, 1935-1941, ed. Costin Ionescu
and others, Bucharest, Romanian Cultural Foundation, doc. no. 39, p. 87).
Romanian foreign policy was not confined to the issue of collective
security or to that of the Romanian-Soviet relations. The documents included here
shed light on the various trends and aspects of the Romanian diplomacy from July
to December 1936. Nicolae Titulescu‘s last diplomatic initiatives included the
initialling of the Romanian-Soviet Mutual Assistance Treaty (document no. 77)
after a new set of meetings with Litvinov and Romania‘s active attendance of the
Montreux Conference which was convened to establish a new regime for the
Turkish Straits (Bosporus and Dardanelles). In Montreux Romania was particularly
interested in two topics: a) the security of the Black Sea shores in an increasingly
tense international environment; b) Turkey‘s position as a member of the Balkan
Entente. As noted before, national security interests largely determined Romania‘s
stance on the Straits issue, but creating a cooperative environment between the
states opposed to forcible actions and revisionism was also an important objective.
Referring to the demarches of the Turkish diplomacy under Rüştü Aras, Titulescu
said: ―We have no doubt that the identity of the goals pursued by our policies in the
search for peace will help protect Romanian interests through additional security
agreements‖ (Nicolae Titulescu. Diplomatic Documents, ed. George Macovescu
and others, Bucharest, Ed. Politică, 1967, doc. no. 472, p. 803).
The outbreak of the civil war in Spain put the foreign policies of all
European states to the test: will they allow or not the intervention of the Great
Powers in support of the belligerents (Germany and Italy backing the Nationalists
XI
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while the Soviet Union supported the Republic)? Britain and France opted for a
policy of non-intervention which found expression in the establishment of a special
structure – the Non-intervention Committee – which was to become a focus for the
international disputes surrounding the Spanish civil war. One of the charges
brought up by the adversaries of Titulescu was his support for the Republican side.
There is no doubt where his sympathies laid, but the explanation is equally simple:
he saw the Republic as an opponent of the Italo-German revisionism, a revisionism
which could only harm Romania‘s interests. Moreover, Titulescu was aware of the
threat that a Nationalist victory in Spain posed for France which would have found
itself in a situation not unlike that of 16th century France caught between the Holy
Roman Empire and Spain, both ruled by Charles V. In this case too, Titulescu‘s
policies were the result of his assessment of the national fundamental interests.
Romania needed France if it was to withstand the tide of revisionism.
In the same context, the Romanian diplomacy was concerned by the
Hungarian attempts to capitalize on Germany‘s unilateralism (the reintroduction of
conscription in 1935 and the remilitarization of the Rhineland in 1936) and to
denounce the military clauses of the Trianon Treaty.
For the Romanian diplomacy the second half of 1936 was a period of
feverish search for the most appropriate instruments to defend the sovereignty and
territorial integrity of the country in an environment destabilized by the actions of
the revisionist states. With hindsight we now know that the remilitarization of the
Rhineland marked the onset of the final crisis of the Versailles system and the
conclusion of that crisis was the outbreak of the Second World War.

EDITORS
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI
Documentele incluse în prezentul volum acoperă perioada celei de-a doua
jumătăţi a anului 1936 (1 iulie-31 decembrie). Ele provin din fondurile Arhivei
Ministerului Afacerilor Externe:
1) Dosare ale fondurilor de legaţie (Ankara, Atena, Belgrad, Berlin,
Bruxelles, Buenos Aires, Berna, Copenhaga, Geneva, Londra,
Moscova, Paris, Roma, Sofia, Stockholm, Tirana, Washington, etc.);
2) Dosare de ţară (Albania, Anglia, Argentina, Austria, Brazilia, Bulgaria,
Cehoslovacia, Danemarca, Egipt, Elveţia, Finlanda, Germania, Grecia,
Iugoslavia, Japonia, Luxemburg, Mexic, Norvegia, Olanda, Polonia,
România, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Turcia, Ungaria,
Uniunea Sovietică, Vatican);
3) Dosare ale fondurilor ce aparţin unor organizaţii internaţionale (Mica
Înţelegere, Înţelegerea Balcanică, Societatea Naţiunilor);
4) Dosare incluse în Fondul Dosare Speciale şi Fondul Nicolae Titulescu.
Documente diplomatice.
Cercetările în Arhivele Naţionale Istorice Centrale au vizat Fondul Casa
Regală, din care au fost selectate acele documente, relevante pentru politica
externă a României, în a doua jumătate a anului 1936.
Toate dosarele consultate fac parte din Fondul 71, care conţine telegrame,
rapoarte, note de serviciu şi buletine lunare (editate de Direcţia politică a
Ministerului Afacerilor Străine al României). În privinţa Buletinelor lunare, autorii
au preferat editarea lor deoarece aceste documente oferă informaţii care nu
întotdeauna se regăsesc în celelalte documente incluse în volum.
În activitate de editare a documentelor, autorii au avut ca principiu de bază
redarea cât mai fidelă a conţinutului. Prin urmare, intervenţiile autorilor au fost
reduse la minim: s-a înlocuit – acolo unde a fost cazul – apostroful cu cratima; au
fost corectate tacit greşelile de gramatică sau ortografie; limba română a fost
actualizată, fără ca acest demers să afecteze sensul propoziţiilor sau al frazelor.
Cuvintele 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 a Ministerului Afacerilor Străin, 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. Autorii au tradus – în note de subsol –, cu precădere, expresiile în limbile
latină şi germană.
Rezoluţiile şi adnotările din documente au fost redate la sfârşitul acestor,
fiind marcate prin „[Note marginale:]‖.
Natura fiecărui document a fost indicată cu ajutorul abrevierilor – ce se
regăsesc în lista de abrevieri: R. — raport; T. — telegramă; N. — notă; T. c. —
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telegramă cifrată. De asemenea, gradul de secretizare al documentelor a fost marcat
in extenso.
Notele de subsol aparţin, în marea lor majoritate, editorilor. Din acest
motiv, autorii au preferat să nu indice acest lucru prin „(n. ed.)‖; în acele cazuri,
când apar şi note ale diplomaţilor care au redactat documentul, ele au fost marcate
prin „(n. a.)‖.
*
În activitatea de elaborare a volumului, autorii au beneficiat de sprijinul
unor persoane cărora le sunt profund recunoscători.
Mulţumirile lor se îndreaptă, cu precădere, spre domnul dr. Stelian
Obiziuc, directorul Direcţiei Arhive Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe,
şi doamna dr. Alina Tudor-Pavelescu, directorul Direcţiei Arhivelor Naţionale
Istorice Centrale.
Mulţumirile autorilor se îndreaptă spre domnul Nicolae Nicolescu, arhivist
în cadrul Arhivei Ministerului Afacerilor Externe. Fără sprijinul Domniei Sale,
munca autorilor în arhivă ar fi fost mai anevoioasă.
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EDITORS’ NOTE
Documents included in this volume cover the second half of 1936 (1 July31 December). They are mainly documents from the Archive of the Romanian
Minister of Foreign Affairs:
1) Legation collections (Ankara, Athens, Belgrade, Berlin, Brussels,
Buenos Aires, Bern, Copenhagen, Geneva, London, Moscow, Paris,
Rome, Sofia, Stockholm, Tirana, Washington, etc.)
2) Country collections (Albania, Argentina, Austria, Belgium, Brazil,
Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, Egypt, Finland, Germany,
Greece, Holland, Hungary, Iran, Iraq, Italy, Japan, Luxembourg,
Mexico, Norway, Poland, Romania, Soviet Union, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States, Vatican,
Yugoslavia).
3) The collections of several international organizations (Little Entente,
Balkan Entente, League of Nations).
4) The Special Dossiers and Nicolae Titulescu. Diplomatic Documents
collections.
The research at The National Central Historical Archives was limited to
the Royal Household Collection and the documents relevant for the Romanian
diplomacy during the second half of 1936 were selected.
All the dossiers are part of the Collection 71 which contains telegrams,
reports, notes, memoranda, monthly bulletins. As for the latter category, the editors
chose to publish these documents drafted by the Political Affairs Department of the
Foreign Ministry as they often provide informations from documents which could
not be identified otherwise or were not included in the final selection.
During their work, the editors aimed first at all to reproduce as exactly as
possible the content of the documents. Their interventions were therefore 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)‖. It
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. The authors have preferred to translate in the
footnotes primarily the German and Latin expressions.
The minutes and the resolution written on the original documents were
reproduced at the end of each document between square brackets: „[Note
marginale:]‖.
The type of each document was indicated using abbreviations: R – report;
T – telegram; N – note; T.c. – Telegram ciphered. Similarly, the different degrees
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of classification were indicated in extenso.
The footnotes belong in their overwhelming majority to the editors.
Accordingly, the editors have chosen not to indicate it, with one exception – doc.
no. 280 – in which case the footnotes belong to the author of the document and
they were marked (n. a.), while those of the editors were indicated as (n. ed.).
*
In due course, the editors of this volume have benefited enormously from
the support of several people for which they are extremely grateful.
First of all, their gratitude goes to the heads of the two archival institutions
which provided the entire documentary material of the volume, to Mr. Stelian
Obiziuc Ph.D., the director of the Archive of the Ministry of Foreign Affairs, and to
Mrs. Alina Tudor-Pavelescu Ph.D., the director of the National Central Historical
Archives.
The editors also wish to thank Mr. Nicolae Nicolescu, archivists at the
Archive of the Ministry of Foreign Affairs, without whose advice and assistance
our archival research would have been much more difficult.
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1 iulie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia avută
cu ambasadorul Germaniei la Paris despre relaţiile româno-germane.
1 iulie 1936, Tirana. Telegrama ministrului României la Tirana, Gheorghe
Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine, despre conversaţia cu ministrul
Afacerilor Străine al Albaniei în problema desfiinţării Legaţiei României de
la Tirana.
1 iulie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea
guvernului sovietic faţă de Convenţia de la Montreux.
1 iulie 1936, Copenhaga. Raportul însărcinatului cu afaceri ad-interim al
României la Copenhaga, Marcel Romanescu, către ministrul Afacerilor
Străine, Nicolae Titulescu, despre situaţia politicii interne şi externe din
Danemarca, în cursul lunii iunie 1936.
1 iulie 1936, Berna. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la Berna,
Ion Broşu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la
un articol apărut în presa elveţiană despre România şi influenţa germană.
1 iulie 1936, [Bucureşti]. Buletinul nr. 12 al Direcţiei politice din cadrul
Ministerului Afacerilor Străine al României.
2 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la demersurile
întreprinse de reprezentantul României la Roma pentru stoparea atacurilor
din presa italiană la adresa lui Nicolae Titulescu.
2 iulie 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
demnitarului român faţă de Italia şi autorităţile italiene.
[2 iulie 1936], Geneva. Telegrama ministrului României la Societatea
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine, despre
atitudinea statelor membre ale Societăţii Naţiunilor faţă de acţiunile Italiei în
Etiopia.
3 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la participarea
Italiei la lucrările Conferinţei de la Montreux.
3 iulie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra, Constantin
Laptew către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la răspunsul dat la
chestionarul britanic de către autorităţile germane.
3 iulie 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea statelor
membre ale Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii Balcanice faţă de campania de
presă declanşată de ziarele italiane împotriva lui Nicolae Titulescu.
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3 iulie 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, prin care cere Regelui Carol al
II-lea împuternicirea pentru a semna Convenţiei de la Montreux.
4 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia
avută cu ministrul de Externe al Italiei, Galeazzo Ciano, despre campania de
presă declanşată de ziarele italiane împotriva lui Nicolae Titulescu.
5 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia
avută cu Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, despre campania de
presă declanşată de ziarele italiane împotriva lui Nicolae Titulescu.
5 iulie 1936, Geneva. Telegrama ministrului României la Societatea
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la atitudinea Societăţii Naţiunilor faţă de problema oraşului
Danzig.
6 iulie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre problema
oraşului Danzig.
6 iulie 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile Stoica,
către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia avută cu
Ghiorghi Kiosseivanov, prim-ministru şi ministru al Afacerilor Străine al
Bulgariei, despre situaţia politică din Bulgaria.
6 iulie 1936, Geneva. Telegrama ministrului României la Societatea
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la atitudinea Societăţii Naţiunilor faţă de sistarea sancţiunilor
comerciale impuse Italiei.
6 iulie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la
polemica sovieto-turcă pe marginea Convenţiei de la Montreux.
6 iulie 1936, Tallinn. Raportul ministrului României la Tallinn, Gheorghe
Davidescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la
politica externă a Estoniei în cursul lunii iunie 1936.
7 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la participarea
Italiei la lucrările Conferinţei de la Montreux.
7 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la lucrările Conferinţei
de la Montreux.
8 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, despre reluarea importurilor
de petrol ale Italiei din România.
8 iulie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
Poloniei faţă de posibilul tranzit al trupelor şi aviaţiei sovietice pe teritoriul
României.
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8 iulie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
problema Danzigului.
8 iulie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la
polemica sovieto-turcă în problema Convenţiei de la Montreux.
8 iulie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire
la tentativele de normalizare a relaţiilor austro-germane.
8 iulie 1936, Washington. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Washington, Andrei Popovici, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, despre politica externă a Statelor Unite ale Americii.
9 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la invitaţia
adresată Italiei de a participa la Conferinţa statelor locarniene şi la Conferinţa
de la Montreux.
9 iulie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
nemulţumirea guvernului sovietic faţă de Turcia în problema Convenţiei de
la Montreux.
10 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, despre nemulţumirea autorităţilor
turce faţă de negocierile pe marginea Convenţiei de la Montreux.
10 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la eventuala
semnare a unui acord între Austria şi Germania.
10 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, despre punctul de vedere al
autorităţilor turce faţă de negocierile pe marginea Convenţiei de la Montreux.
10 iulie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
conflictul pe marginea oraşului Dnazig.
10 iulie 1936, Buenos Aires. Telegrama ministrului României la Buenos
Aires, Alexandru Buzdugan, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
atitudinea statelor din America de Sud faţă de reforma Pactului Societăţii
Naţiunilor.
11 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la reluarea
achiziilor italiene de petrol din România.
11 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la refuzul Italiei de
a participa la lucrările Convenţiei de la Montreux.
11 iulie 1936, Cairo. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la Cairo,
Radu Cutzarida, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu
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privire la tratativele privind semnarea unui acord de către Marea Britanie şi
Egipt.
12 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitoare la
nemulţumirea preşedintelui Turciei, Kemal Atatürk, faţă de negocierile pe
marginea Convenţiei de la Montreux.
13 iulie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, despre Acordul
austro-german.
13 iulie 1936, Belgrad. Raportul însărcinatului cu afaceri ad-interim al
României la Belgrad, Eugen Papiniu, către ministrul Afacerilor Străine,
Nicolae Titulescu, privind situaţia politicii interne şi externe a Iugoslaviei în
cursul lunii iunie 1936.
13 iulie 1936, Praga. Raportul ministrului României la Praga, Theodor
Emandi, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la
legislaţia adoptată de Parlamentul de la Praga în privinţa securităţii statului.
14 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea Turciei faţă
de o serie de prevederi din Convenţia de la Montreux.
14 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la acordurile turcobritanice referitoare la asistenţa engleză în Marea Mediterană.
14 iulie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine,
despre raporturile dintre Germania şi Austria şi Germania şi Cehoslovacia.
14 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la decizia Italiei de
a suspenda Misiunea Militară italiană de la Constanţa.
14 iulie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
atitudinea Marii Britanii faţă de Acordul austro-german şi faţă de Italia.
15 iulie 1936, Montreux. Telegrama ministrului României la Haga şi delegat
al României în Comisia Internaţională Permanentă a Regimului Apelor din
Bazinul Dunării, Vespasian Pella, şi a delegatului României în Comisiile
Internaţională şi Europeană a Dunării, Constantin Contzescu, către
Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia avută cu reprezentanţii
Franţei, URSS şi Turciei despre articolul din Convenţia de la Montreux care
reglementează tranzitul navelor militare prin Strâmtori.
15 iulie 1936, Montreux. Telegrama ministrului României la Haga şi delegat
al României în Comisia Internaţională Permanentă a Regimului Apelor din
Bazinul Dunării, Vespasian Pella, şi a delegatului României în Comisiile
Internaţională şi Europeană a Dunării, Constantin Contzescu, către
Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia avută cu reprezentanţii
Franţei, URSS şi Turciei despre articolul din Convenţia de la Montreux care
reglementează tranzitul navelor militare prin Strâmtori.
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15 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la Acordul austrogerman şi perspectivele unei apropieri italo-germane.
15 iulie 1936, Riga. Telegrama ministrului României la Riga, Constantin
Văllimărescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la conversaţia
avută cu ministrul de Externe al Letoniei.
15 iulie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la demersurile germane în vederea îmbunătăţirii raporturilor cu
Cehoslovacia.
15 iulie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la relaţiile germano-italiene.
15 iulie 1936, Belgrad. Telegrama însărcinatului cu afaceri ad-interim al
României la Belgrad, Eugen Papiniu, către ministrul Afacerilor Străine,
Nicolae Titulescu, referitoare la punctul de vedere al Iugoslaviei faţă de
Acordul austro-german.
15 iulie 1936, Berlin. Raportul ataşatului de presă de la Legaţia României de
la Berlin, Petre Ilcuş, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu,
referitor la atitudinea Germaniei faţă de statele din Bazinul dunărean.
15 iulie 1936, Geneva. Raportul ministrului României la Societatea
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, despre atitudinea statelor membre faţă de conflictul italo-abisinian.
15 iulie 1936, [Bucureşti]. Buletinul nr. 13 al Direcţiei politice din cadrul
Ministerului Afacerilor Străine al României.
16 iulie 1936, Montreux. Telegrama ministrului României la Haga şi delegat
al României în Comisia Internaţională Permanentă a Regimului Apelor din
Bazinul Dunării, Vespasian Pella, şi a delegatului României în Comisiile
Internaţională şi Europeană a Dunării, Constantin Contzescu, către
Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la dezbaterile pe marginea articolului
16 din Convenţia de la Montreux.
16 iulie 1936, Montreux. Telegrama ministrului României la Haga şi delegat
al României în Comisia Internaţională Permanentă a Regimului Apelor din
Bazinul Dunării, Vespasian Pella, şi a delegatului României în Comisiile
Internaţională şi Europeană a Dunării, Constantin Contzescu, către
Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la dezbaterile pe marginea articolului
16 din Convenţia de la Montreux.
16 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la tratativele
anglo-italiene pe marginea retragerii flotei britanice din Marea Mediterană.
16 iulie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
Conferinţa statelor locarniene.
[16] iulie 1936, Montreux. Telegrama ministrului României la Haga şi
delegat al României în Comisia Internaţională Permanentă a Regimului
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Apelor din Bazinul Dunării, Vespasian Pella, şi a delegatului României în
Comisiile Internaţională şi Europeană a Dunării, Constantin Contzescu, către
Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la dezbaterile pe marginea articolului
16 din Convenţia de la Montreux.
[16 iulie 1936], Bucureşti. Comunicatul guvernului regal al României cu
privire la solidarizarea guvernului cu politica externă promovată de către
ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu.
17 iulie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ecoul
avut în Polonia de semnarea Acordului austro-german.
17 iulie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
propunerea guvernului englez ca viitoarea Conferinţă a statelor locarniene să
se desfăşoare la Londra.
17 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, despre acordurile turco-britanice
de asistenţă în Marea Mediterană şi despre atitudinea Italiei faţă de ele.
17 iulie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
problema Danzigului şi la relaţiile polono-germane.
18 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la conversaţia avută
cu Giuseppe Bastianini, subsecretar de stat în Ministerul de Externe al Italiei,
pe marginea Acordului austro-german.
18 iulie 1936, Bucureşti. Declaraţiile ministrului Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, către ziarul „Universul‖.
19 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la convorbirea dintre
ambasadorul Italiei la Ankara şi primul ministru al Turciei, Ismet Inönü,
despre acordurile turco-britanice de asistenţă în Marea Mediterană şi despre
atitudinea Italiei faţă de ele.
20 iulie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
atitudinea presei poloneze faţă de România.
20 iulie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, despre demersurile
germane privind atragerea României în orbita Germaniei.
20 iulie 1936, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la
politica externă a Italiei în perioada 20 iunie-20 iulie 1936.
21 iulie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
atitudinea autorităţilor poloneze faţă de problema Danzigului şi faţă
dereforma Pactului Societăţii Naţiunilor.
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21 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia avută cu
Ulrich von Hassel, ambasadorul Germaniei la Roma, despre Acordul austrogerman şi despre relaţiile germano-italiene.
21 iulie 1936, [Montreux]. Proiectul Protocolului privind Tratatul de
asistenţă mutuală româno-sovietic, parafat de către ministrul Afacerilor
Străine al României, Nicolae Titulescu, şi comisarul poporului pentru
Afacerile Străine al Uniunii Sovietice, Maksim. M. Litivinov.
22 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia avută cu
ministrul interimar al Afacerilor Străine al Turciei despre semnarea
Convenţiei de la Montreux.
22 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia avută cu
ministrul interimar al Afacerilor Străine al Turciei despre acordurile de
asistenţă turco-britanice în Marea Mediterană.
22 iulie 1936, Praga. Raportul ministrului României la Praga, Theodor
Emandi, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la
poziţia autorităţilor cehoslovace faţă de Acordul austro-german.
23 iulie 1936, Bucureşti. Telegrama directorului Direcţiei afacerilor străine
din Ministerul Afacerilor Străine, Alexandru Cretzianu, către ministrul
României la Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, şi către ministrul României la
Varşovia, Constantin Vişoianu, referitoare la problema Danzigului.
23 iulie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire
la declaraţiile făcute presei de către ambasadorul Germaniei la Viena, Franz
von Papen, cu prilejul semnării Acordului austro-german.
23 iulie 1936, Viena. Raportul secretarului de legaţie de la Legaţia României
de la Viena, Ion Stîrcea, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu,
referitor la atitudinea Statelor Unite al Americii faţă de evoluţiile din Europa
Centrală şi Acordul austro-german.
24 iulie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la Conferinţa statelor
locarniene de la Londra.
24 iulie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia avută cu Yvon Delbos, ministru de Externe al Franţei, despre
problemele discutate la Conferinţa statelor locarniene de la Londra.
24 iulie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre
declaraţiile făcute presei de către Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor
Străine al Turciei, la întoarcerea de la Montreux.
24 iulie 1936, Sofia. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la Sofia,
Virgil Zaborovschi, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu,
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referitor la conversaţia avută cu secretarul general al Ministerului Afacerilor
Străine al Bulgariei despre raporturile româno-bulgare.
25 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea Italiei
faţă de rezultatele Conferinţei statelor locarniene de la Londra.
25 iulie 1936, Atena. Raportul ministrului României la Atena, Constantin
Langa-Răşcanu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre
convorbirea avută cu ministrul Italiei la Atena pe marginea politicii externe a
Italiei.
25 iulie 1936, Sofia. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la Sofia,
Virgil Zaborovschi, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu,
referitor la conversaţia avută cu Ghiorghi Kiosseivanov, prim-ministru şi
ministru al Afacerilor Străine al Bulgariei, despre evoluţia politicii interne şi
externe a Bulgariei, precum şi despre raporturile româno-bulgare.
25 iulie 1936, Sofia. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la Sofia,
Virgil Zaborovschi, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu,
referitor la conversaţia avută cu Ghiorghi Kiosseivanov, prim-ministru şi
ministru al Afacerilor Străine al Bulgariei, despre poziţia Bulgariei la
Conferinţa de la Montreux, precum şi despre raporturile româno-bulgare.
28 iulie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la evoluţia situaţiei
din Spania.
28 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia
avută că ministrul de Externe al Italiei, Galeazzo Ciano, despre impactul
Acordul austro-german asupra normalizării relaţiilor germano-italiene.
28 iulie 1936, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la
conversaţia avută cu ministrul de Externe al Italiei, Galeazzo Ciano, despre
impactul Acordul austro-german asupra normalizării relaţiilor germanoitaliene.
28 iulie 1936, Praga. Raportul ministrului României la Praga, Theodor
Emandi, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la
Conferinţa pentru organizarea păcii şi a siguranţei colective şi la discursul
ţinut cu acest prilej de către preşedintele Cehoslovaciei, Edvard Beneš.
29 iulie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea
autorităţilor franceze faţă de evenimentele din Spania.
30 iulie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la relaţiile
comerciale dintre România şi Italia.
30 iulie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
atitudinea Marii Britanii faţă de acţiunile minorităţii germane din
Cehoslovacia.
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31 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia avută cu
Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, despre sprijinul
acordat Turciei de către România la lucrările Conferinţei de la Montreux.
31 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare decizia autorităţilor
turce de a suspenda acordurile turco-britanice de asistenţă în Marea
Mediterană.
31 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea Turciei faţă
de Bulgaria şi la dorinţa celei dintâi de a normaliza raporturile dintre
Bulgaria şi statele Înţelegerii Balcanice.
31 iulie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare satisfacţia
autorităţilor turce faţă de rezultatele Conferinţei de la Montreux.
31 iulie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la mulţumirile
exprimate de către Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei,
autorităţilor române pentru sprijinul acordat Turciei la lucrările Conferinţei
de la Montreux.
31 iulie 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, despre atitudinea opiniei publice româneşti faţă de eventuala
semnare a unui Pact de asistenţă mutuală de către România şi Uniunea
Sovietică.
31 iulie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra, Constantin
Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la
discursul rostit în Camera Comunelor, de ministrul de Externe al Marii
Britanii, Anthony Eden, asupra politicii externe a Marii Britanii.
1 august 1936, Belgrad. Telegrama însărcinatului cu afaceri ad-interim al
României la Belgrad, Eugen Papiniu, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la opinia ministrului-adjunct al Afacerilor Străine al Iugoslaviei
despre Conferinţa statelor locarniene de la Londra.
1 august 1936, Belgrad. Telegrama însărcinatului cu afaceri ad-interim al
României la Belgrad, Eugen Papiniu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la opinia ministrului-adjunct al Afacerilor Străine al Iugoslaviei
despre atitudinea comună ce ar trebui să o adopte statele membre ale Micii
Înţelegeri în problema reformei Pactului Societăţii Naţiunilor.
1 august 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la negocierile
sovieto-româno-cehoslovace de a deschide o linie aeriană Moscova-Praga,
via Cluj.
1 august 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la
ratificarea Convenţiei de la Montreux de către Parlamentul Turciei.
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110. 1 august 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre
ratificarea Convenţiei de la Montreux şi eventuala adeziune a Italiei.
111. 1 august 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre relaţiile
turco-elene, în contextul ratificării Convenţiei de la Montreux.
112. 1 august 1936, Belgrad. Raportul însărcinatului cu afaceri ad-interim al
României la Belgrad, Eugen Papiniu, către ministrul Afacerilor Străine,
Nicolae Titulescu, cu privire la politica externă a Iugoslaviei în luna iulie
1936.
113. 1 august 1936, Copenhaga. Raportul însărcinatului cu afaceri ad-interim al
României la Copenhaga, Marcel Romanescu, către ministrul Afacerilor
Străine, Nicolae Titulescu, despre politica externă a Danemarcei în luna iulie
1936.
114. 2 august 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, despre atitudinea
Ungariei faţă de sprijinul acordat României de către Franţa.
115. 3 august 1936, Madrid. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Madrid, Constantin Zănescu, către Ministerul Afacerilor
Străine, cu privire la războiul civil din Spania.
116. 3 august 1936, Berlin. Telegrama lui ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
organizarea unei conferinţe pentru soluţionarea divergenţelor dintre
Germania şi statele din Europa Centrală şi de Sud-Est.
117. 3 august 1936, Paris. Telegrama lui ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
atitudinea marilor puteri faţă de războiul civil din Spania.
118. 3 august 1936, Paris. Telegrama lui ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
demersurile Franţei de a normaliza raporturile Germaniei cu statele din
Europa Centrală şi de Sud-Est.
119. 5 august 1936, Haga. Telegrama ministrului României la Haga, Vespasian
Pella, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia avută cu
ministrul Afacerilor Străine al Olandei, despre relaţiile dintre marile puteri şi
reforma Pactului Societăţii Naţiunilor.
120. 5 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, referitoare la demersurile întreprinse de Franţa pentru rezolvarea
pe cale paşnică a războiului civil din Spania.
121. 6 august 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea presei maghiare faţă de
demersurile întreprinse de către România de a desfiinţa Comisia Europenă a
Dunării.
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122. 6 august 1936, Roma. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Roma, Victor Brabeţianu, către Ministerul Afacerilor Străine,
cu privire la negocierile comerciale româno-italiene.
123. 6 august 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
atitudinea Germaniei faţă de războiul civil din Spania.
124. 6 august 1936, Cap Martin. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la acordul
României ca statele membre ale Micii Înţelegeri să acţioneze unitar în
problema reformei Pactului Societăţii Naţiunilor.
125. 6 august 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
Declaraţia de neintervenţie în afacerile spaniole.
126. 7 august 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Constantin
Langa-Răşcanu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la conversaţia
avută cu generalul Ioannis Metaxas, primul ministru al Greciei, despre
situaţia politică internă din Grecia.
127. 7 august 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia avută cu Constantin von Neurath, ministrul de Externe al
Germaniei, despre eforturile României de a desfiinţa Comisia Europeană a
Dunării.
128. 8 august 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la sugestia lui Tewfik
Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, ca statele membre ale
Înţelegerii Balcanice să adopte o poziţie comună în problema reformei
Pactului Societăţii Naţiunilor.
129. 8 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, cu privire la proiectul francez al Declaraţiei de neimixtiune în
afacerile spaniole, remis autorităţilor române.
130. 8 august 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu,
despre vizita la Berlin a lui Sir Robert Vansittart, secretar general al
Ministerului de Externe al Marii Britanii.
131. 9 august 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, cu privire la vizita generalului Maurice Gamelin, şeful Statului
Major al armatei franceze, în Polonia.
132. 10 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, cu privire răspunsurile primite de către Guvernul Franţei la
proiectul Declaraţiei de neimixtiune în afacerile spaniole, din partea statelor
membre ale Societăţii Naţiunilor.
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133. 10 august 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la răspunsul
autorităţilor române la cererea sovietică privind deschiderea unei linii aeriene
Moscova-Praga, via Cluj.
134. 10 august 1936, Berna. Raportul ministrului României la Berna, Mihail
Boerescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la
convorbirea avută cu ambasadorul Franţei la Berna despre războiul civil din
Spania.
135. 11 august 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la propunerea
guvernului turc, adresată guvernului român, ca statele membre ale Înţelegerii
Balcanice să efectueze un demers comun în problema Declaraţiei de
neintervenţie în afacerile spaniole.
136. 11 august 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad,
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
atitudinea autorităţilor iugoslave faţă de Acordul austro-german şi reforma
Pactului Societăţii Naţiunilor.
137. 11 august 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, referitoare la vizita generalului Maurice Gamelin, şeful Statului
Major al Armatei franceze, în Polonia.
138. 11 august 1936, Lisabona. Telegrama ministrului României la Lisabona,
Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire
la demersurile diplomaţiei franceze pe lângă autorităţile portugheze în
vederea obţinerii adeziunii guvernului portughez la Declaraţia de
neintervenţie în afacerile spaniole.
139. 12 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, cu privire la întrunirea de la Bucureşti a şefilor de Stat Major ai
Greciei, Iugoslaviei, Turciei şi României în vederea semnării Convenţiei
militare a Înţelegerii Balcanice.
140. 12 august 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, referitoare la vizita generalului Maurice Gamelin, şeful Statului
Major al Armatei franceze, în Polonia.
141. 13 august 1936, Budapesta. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către ministrul Afacerilor
Străine, Nicolae Titulescu, cu privire la declaraţiile făcute presei de către
generalul Gyula Gömbös, primul ministru al Ungariei, pe marginea situaţiei
interne şi internaţionale.
142. 14 august 1936, Cap Martin. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare poziţia care
ar trebui adoptată de România în problema Declaraţiei de neintervenţie în
afacerile spaniole.
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143. 14 august 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu
privire la atitudinea Marii Britanii faţă de Declaraţia de neintervenţie în
afacerile spaniole.
144. 15 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, referitoare la răspunsul României la propunerea de semnare a
Declaraţiei de neintervenţie în afacerile spaniole.
145. 15 august 1936, Moscova. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia
României de la Moscova, Ion Popescu-Paşcani, către Ministerul Afacerilor
Străine, cu privire la atitudinea guvernului sovietic faţă de Declaraţia de
neintervenţie în afacerile spaniole.
146. 15 august 1936, Lisabona. Raportul ministrului României la Lisabona,
Alexandru Duiliu Zamfirescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, cu privire la evenimentele din Spania.
147. 17 august 1936, Viena. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Viena, Nicolae Lahovary, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, referitor la tratativele economice austro-germane.
148. 18 august 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la rezervele
Guvernului german faţă de proiectul Declaraţiei de neintervenţie în afacerile
spaniole.
149. 18 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, cu privire la adeziunea României la Declaraţia de neintervenţie în
afacerile spaniole.
150. 18 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către însărcinatul cu afaceri al Franţei, Jean
Paul Boncour, referitoare la poziţia României faţă de proiectul Declaraţiei de
neintervenţie în afacerile spaniole.
151. 18 august 1936, Copenhaga. Raportul însărcinatului cu afaceri ad-interim al
României la Copenhaga, Marcel Romanescu, către ministrul Afacerilor
Străine, Nicolae Titulescu, referitor la poziţia Danemarcei faţă de
evenimentele din Spania.
152. 18 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către toate Legaţiile României prin care este
anunţat faptul că România şi-a dat acordul pentru aplicarea prevederilor
Declaraţiei de neintervenţie în afacerile spaniole.
153. 19 august 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, referitoare la rezultatele vizitei generalului Maurice Gamelin, şeful
Statului Major al Armatei franceze, în Polonia.
154. 20 august 1936, Roma. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Roma, Victor Brabeţianu, către ministrul Afacerilor Străine,
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Nicolae Titulescu, referitor la atitudinea Italiei faţă de războiul civil din
Spania.
20 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către Legaţiile României de la Ankara,
Belgrad şi Atena, referitoare la obţinerea acordului guvernelor Turciei,
Iugoslaviei şi Greciei ca şefii de Stat Major să convină asupra participării la
negocierile pe marginea Convenţiei militare a Înţelegerii Balcanice.
20 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, prin care îi este adusă la cunoştinţă situaţia adeziunilor statelor
membre ale Societăţii Naţiunilor la Declaraţia de neintervenţie în afacerile
spaniole.
20 august 1936, Londra. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Londra, Dimitrie Buzdugan, către ministrul Afacerilor
Străine, Nicolae Titulescu, referitoare la rugămintea adresată de către
Saavedras Lamas lui Nicolae Titulescu ca lucrările Adunării Societăţii
Naţiunilor, consacrată reformei Pactului organizaţiei, să nu fie amânate.
20 august 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris, Constantin
Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la mulţumirile
adresate autorităţilor române de către guvernul francez pentru adeziunea la
Declaraţia de neintervenţie în afacerile spaniole.
21 august 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la invitaţia
adresată membrilor Legaţiei României de la Berlin de a participa la
Congresul Partidului Naţional Socialist German de la Nürnberg.
21 august 1936, Berna. Raportul ministrului României la Berna, Mihail
Boerescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la
conversaţia avută cu Giuseppe Motta, directorul Departamentului politic al
Confederaţiei Elveţiene, despre războiul civil din Spania.
21 august 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia
avută cu secretarul de stat din Ministerul de Externe al Germaniei, Hans
Heinrich Dieckhoff, pe marginea reacţiei autorităţilor germane faţă de
discursul ţinut la 21 august 1936, la Praga, de către preşedintele
Cehoslovaciei, Edvard Beneš, şi a relaţiilor germano-cehoslovace.
22 august 1936, Cap Martin. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, prin care demnitarul
român dezminte informaţia potrivit căreia ar fi semnat, împreună cu
preşedintele Cehoslovaciei, Edvard Beneš, un tratat de tranzit al trupelor
sovietice prin România.
22 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către Legaţia României de la Societatea
Naţiunilor, cu privire la atitudinea comună a Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii
Balcanice în problema reformei Pactului Societăţii Naţiunilor.
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164. 24 august 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la mulţumirile adresate
de către autorităţile turce celor române pentru ratificarea Convenţiei de la
Montreux.
165. 24 august 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire la întrevederea dintre Miklós Horthy, regentul
Ungariei, şi Adolf Hitler, cancelarul Germaniei, şi la problemele discutate.
166. 25 august 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la înştiinţarea
autorităţilor de la Ankara că România a ratificat Convenţia de la Montreux.
167. 25 august 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la vizita
Regelui Bulgariei în Germania şi la cea a Regelui Marii Britanii în Dalmaţia.
168. 25 august 1936, Varşovia. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către ministrul Afacerilor
Străine, Nicolae Titulescu, referitor la vizita generalului Maurice Gamelin,
şeful Statului Major al Armatei franceze, în Polonia şi la politica externă a
Poloniei.
169. 25 august 1936, Sofia. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Sofia, Virgil Zaborovschi, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, referitor la atitudinea presei bulgare faţă de România.
170. 26 august 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
întrevederea dintre Miklós Horthy, regentul Ungariei, şi Adolf Hitler,
cancelarul Germaniei, şi la problemele discutate.
171. 26 august 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad,
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, prin care este
comunicat acceptul guvernului iugoslav ca şeful Statului Major al Armatei
iugoslave să participe la întrunirea de la Bucureşti.
172. 26 august 1936, Londra. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Londra, Dimitrie Buzdugan, către Ministerul Afacerilor
Străine, cu privire la discuţia avută cu Anthony Eden, ministrul de Externe al
Marii Britanii, despre reforma Pactului Societăţii Naţiunilor şi a Declaraţiei
de neintervenţie în afacerile spaniole.
173. 26 august 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia
avută cu comisarul poporului pentru Afacerile Străine al Uniunii Sovietice,
Maksim M. Litvinov, în problema războiului civil din Spania.
174. 26 august 1936, Riga. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Riga, Theodor Scortzescu, către Ministerul Afacerilor
Străine, cu privire la reuniunea miniştrilor de Externe ai statelor baltice de la
Riga şi la probleme ce vor fi abordate de către aceştia.
175. 26 august 1936, Tokyo. Raportul ministrului României la Tokyo, Gheorghe
Stoicescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, referitor la
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declaraţiile făcute presei la întoarcerea sa în ţară de către Eisuke Fujita,
ministrul Japoniei la Bucureşti.
27 august 1936, Haga. Telegrama ministrului României la Haga, Vespasian
Pella, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia avută cu
secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine al Olandei pe marginea
reformei Pactului SN şi despre relaţiile Olandei cu Germania şi URSS.
27 august 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
întrevederea dintre Miklós Horthy, regentul Ungariei, şi Adolf Hitler,
cancelarul Germaniei, şi la problemele discutate.
27 august 1936, Cap Martin. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la eventuala
atitudine a Iugoslaviei şi Cehoslovaciei în cazul în care Ungaria ar încălca
clauzele Tratatului de la Trianon.
27 august 1936, [Cap Martin]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Nicolae Titulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la adoptarea
de către guvernul român a planului de măsuri, prin care urmează să fie puse
în aplicare principiile Declaraţiei de neintervenţie în afacerile spaniole.
27 august 1936, Tirana. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia
României de la Tirana, Dragoş Cotlarciuc, către Ministerul Afacerilor
Străine, prin care anunţă că autorităţile albaneze şi-au dat acordul pentru
numirea lui Nicolae Lahovary ca ministru al României la Tirana.
28 august 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, prin care autorităţilor române li se
aduce la cunoştinţă faptul că Iugoslavia a ratificat Convenţia de la Montreux.
28 august 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, prin care autorităţilor române li se
aduce la cunoştinţă faptul că Turcia va adopta, în problema reformei Pactului
SN, o poziţie comună cu cea a aliaţilor din Înţelegerea Balcanică.
28 august 1936, Viena. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Viena, Nicolae Lahovary, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, referitor la convorbirile dintre dintre Miklós Horthy, regentul
Ungariei, Adolf Hitler, cancelarul Germaniei, şi Kurt Schuschnigg,
cancelarul Austriei, şi la problemele discutate.
28 august 1936, Viena. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Viena, Nicolae Lahovary, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, referitor la atitudinea Franţei faţă de convorbirile austro-germane.
28 august 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, prin care autorităţile române sunt
rugate să schimbe data întrunirii şefilor de Stat Major ai armatelor statelor
membre ale Înţelegerii Balcanice, de la Bucureşti.
29 august 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Mihail Arion, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, prin care statele membre ale Micii Înţelegeri sunt avertizate de
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către Franţa de o posibilă tentativă a Ungariei de revizuire a clauzelor
militare ale Tratatului de la Trianon.
29 august 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Budapesta, Cheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, referitoare la eventuala tentativă a Ungariei de a denunţa
clauzele militare ale Tratatului de la Trianon.
29 august 1936, Lisabona. Raportul ministrului României la Lisabona,
Alexandru Duiliu Zamfirescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae
Titulescu, cu privire la situaţia din Spania.
29 august 1936, Berna. Raportul ministrului României la Berna, Mihail
Boerescu, către ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, cu privire
modul în care este evaluată situaţia internaţională de către unii membrii ai
corpului diplomatic de la Berna.
30 august 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
observaţiile guvernului sovietic faţă de reforma Pactului SN.
31 august 1936, Londra. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Londra, Dimitrie Buzdugan, către Ministerul Afacerilor
Străine, referitoare la reacţia presei britanice faţă de înlocuirea lui Nicolae
Titulescu de la conducerea Ministerului Afacerilor Străine al României.
31 august 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad,
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
reacţia autorităţilor iugoslave faţă de înlocuirea lui Nicolae Titulescu de la
conducerea Ministerului Afacerilor Străine al României.
6 septembrie 1936, Haga. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia
României de la Haga, Dan Geblescu, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la reacţia presei olandeze faţă de înlocuirea lui Nicolae Titulescu
de la conducerea Ministerului Afacerilor Străine al României.
6 septembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României de la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la reacţia
autorităţilor şi a presei franceze faţă de înlocuirea lui Nicolae Titulescu de la
conducerea Ministerului Afacerilor Străine al României.
7 septembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României de la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia avută cu ministrul Cehoslovaciei la Paris despre reacţia
autorităţilor cehoslovace faţă de înlocuirea lui Nicolae Titulescu de la
conducerea Ministerului Afacerilor Străine al României.
7 septembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României de la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia avută cu Léon Blum, primul ministru al Franţei despre înlocuirea
lui Nicolae Titulescu de la conducerea Ministerului Afacerilor Străine al
României.
8 septembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României de la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
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conversaţia avută cu Léon Blum, primul ministru al Franţei despre războiul
civil din Spania.
8 septembrie 1936, Londra. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia
României de la Londra, Nicolae Matei Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, referitoare la şedinţa Comitetului pentru coordonarea măsurilor de
neintervenţie în Spania de la Londra.
8 septembrie 1936, Londra. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia
României de la Londra, Nicolae Matei Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, referitoare la şedinţa Comitetului pentru coordonarea măsurilor de
neintervenţie în Spania de la Londra şi la măsurile adoptate.
9 septembrie 1936, Bucureşti. Telegrama Ministerului Afacerilor Străine
către ministrul României la Atena, Constantin Langa-Răşcanu, prin care
diplomatul român este autorizat să lanseze şefului Statului Major al Armatei
elene invitaţia oficială pentru a participa, la Bucureşti, la semnarea
Convenţiei militare a Înţelegerii Balcanice.
10 septembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine cu privire la conversaţia
avută cu Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, în cadrul
căreia oficialul turc a reiterat dorinţa Turciei de a continua cooperarea cu
România în probleme de politică externă.
10 septembrie 1936, Londra. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia
României de la Londra, Nicolae Matei Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, referitoare la reacţia autorităţilor britanice faţă de discursul ţinut de
către Adolf Hitler, cancelarul Germaniei, la Congresul de la Nürnberg.
10 septembrie 1936, Belgrad. Raportul însărcinatului cu afaceri ad-interim al
României la Belgrad, Eugen Papiniu, către ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, despre situaţia politicii externe iugoslave în luna august
1936.
11 septembrie 1936, Bucureşti. Raportul Ministerului Afacerilor Străine
către ministrul României la Londra, Constantin Laptew, referitor la
declaraţiile făcute presei de către Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor
Străine al Turciei, despre declaraţiile făcute presei de căre demnitarul turc, în
diverse probleme de politică internaţională.
11 septembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre ministrul
Afacerilor Străine al României, Victor Antonescu, subsecretarul de stat din
Ministerul Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, şi Milan Stoiadinović,
preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministru al Afacerilor Străine al
Iugoslaviei.
12 septembrie 1936, Bucureşti. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către ministrul României la Ankara, Eugen Filotti, prin
care roagă să i se mulţumească ministrului Afacerilor Străine al Turciei
pentru declaraţiile făcute la adresa sa şi a României.
12 septembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
convorbirile militare polono-franceze.
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208. 12 septembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
convorbirea avută cu Joseph Avenol, secretarul general al Societăţii
Naţiunilor, despre relaţiile româno-germane.
209. 13 septembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
atitudinea presei franceze faţă de România.
210. 13 septembrie 1936, Londra. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia
României de la Londra, Nicolae Matei Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, referitoare la campania revizionistă a Ungariei şi la pregătirile
efectuate în vederea denunţării Tratatului de la Trianon.
211. 13 septembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia telefonică avută cu cu Joseph Avenol, secretarul general al
Societăţii Naţiunilor, despre atitudinea presei franceze faţă de România.
212. 13 septembrie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire
la tratatul de alianţă dintre Turcia şi Siria.
213. 14 septembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la reacţia
presei sovietice faţă de înlocuirea lui Nicolae Titulescu de la conducerea
Ministerului Afacerilor Străine al României.
214. 14 septembrie 1936, Varşovia. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, referitor la tendinţele politicii externe poloneze
după convorbirile militare franco-polone.
215. 15 septembrie 1936, Atena. Telegrama secretarului de legaţie de la Legaţia
României de la Atena, Ion Văleanu, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la conversaţia dintre Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor
Străine al Turciei, şi generalul Ioannis Metaxas, primul ministru al Greciei.
216. [15 septembrie 1936], [Bratislava]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la întrunirea
Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri de la Bratislava.
217. 15 septembrie 1936, Roma. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Roma, Victor Brabeţianu, către ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, referitor la atitudinea autorităţilor italiene faţă de
înlocuirea lui Nicolae Titulescu de la conducerea Ministerului Afacerilor
Străine.
218. 15 septembrie 1936, Roma. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Roma, Victor Brabeţianu, către ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, referitor la discursul lui Benito Mussolini, primul ministru
al Italiei, de la Avellino.
219. 16 septembrie 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea autorităţilor maghiare faţă de
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hotărârile adoptate de statele membre ale Micii Înţelegeri la Consiliul
Permanent al Micii Înţelegeri de la Bratislava.
16 septembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la relaţiile
româno-germane şi franco-germane.
16 septembrie 1936, Washington. Raportul însărcinatului cu afaceri al
României la Washington, Andrei Popovici, către ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, referitor la discursul lui Franklin D. Roosevelt,
preşedintele SUA, de la Chattanooga, pe marginea situaţiei internaţionale.
17 septembrie 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al
Ministerului Afacerilor Străine, Vasile Grigorcea, către ministrul României la
Moscova, Edmond Ciuntu, prin care îi solicită acestuia să ia atitudine faţă de
articolele defavorabile la adresa României, apărute în presa sovietică.
17 septembrie 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, referitoare la obiectivele întâlnirii de la Viena a miniştrilor
de Externe ai Ungariei, Italiei şi Austriei, în contextul recentei şedinţe a
Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri de la Bratislava.
17 septembrie 1936, Roma. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Roma, Victor Brabeţianu, către ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, referitoare la declaraţiile făcute de către ministrul
Afacerilor Străine al Austriei la sfârşitul vizitei întreprinsă în Italia.
17 septembrie 1936, Stockholm. Raportul ministrului României la
Stockholm, Barbu Constantinescu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, cu privire la poziţia lui K.G. Westman, ministrul Afacerilor
Străine al Suediei, faţă de situaţia internaţională şi la un articol apărut în
presa suedeză şi consacrat Micii Înţelegeri.
17 septembrie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, cu privire la Congresul Partidului Naţional-Socialist German de
la Nürnberg.
17 septembrie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
atitudinea presei poloneze faţă de hotărârile adoptate de statele membre ale
Micii Înţelegeri la Consiliul Permanent al Micii Înţelegeri de la Bratislava.
18 septembrie 1936, [Paris]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia avută cu
Yvon Delbos, ministrul de Externe al Franţei, despre remanierea
guvernamentală de la Bucureşti şi politica externă a României.
18 septembrie 1936, Buenos Aires. Raportul ministrului României la Buenos
Aires, Alexandru Buzdugan, către ministrul Afacerilor Străine, referitor la
conversaţia avută cu preşedintele Uruguayului, despre relaţiile românourugayene şi situaţia politică internaţională.
19 septembrie 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general la
Ministerului Afacerilor Străine, Vasile Grigorcea, către ministrul Afacerilor
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Străine, Victor Antonescu, cu privire la telegrama primită de la Legaţia
României de la Roma, referitoare la vizita lui Guido Schmidt, ministrul
Afacerilor Străine al Austriei, în Italia.
19 septembrie 1936, [Geneva]. Raportul ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia
avută cu Maksim M. Litvinov, comisarul poporului pentru Afacerile Străine
al URSS, despre remanierea guvernamentală de la Bucureşti şi politica
externă a României.
19 septembrie 1936, [Geneva]. Raportul ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia
avută cu Jósef Beck, ministrul de Externe al Poloniei, despre relaţiile
româno-poloneze şi politica externă a Poloniei.
19 septembrie 1936, Roma. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Roma, Victor Brabeţianu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, despre relaţiile germano-italiene.
19 septembrie 1936, Roma. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Roma, Victor Brabeţianu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, despre relaţiile sovieto-italiene.
19 septembrie 1936, Roma. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Roma, Victor Brabeţianu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, despre Mica Înţelegere, Protocoalele de Roma şi vizita lui Guido
Schmidt, ministrul Afacerilor Străine al Austriei, la Roma.
20 septembrie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia
avută cu Tewfik Rüstü Aras, ministrul de Externe al Turciei, despre relaţiile
dintre statele membre ale Micii Înţelegere şi ale Înţelegerii Balcanice.
21 septembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
vizita lui Constantin von Neurath, ministrul de Externe al Germaniei, la
Budapesta.
21 septembrie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la comentariile apărute în presa poloneză pe marginea întrevederii de
la Geneva dintre Victor Antonescu, ministrul Afacerilor Străine al României,
şi Jósef Beck, ministrul de Externe al Poloniei.
22 septembrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, referitor la Conferinţa
statelor locarniene de la Londra, războiul civil din Spania, relaţiile anglogermane.
22 septembrie 1936, Lvov. Raportul consulului României la Lvov, Alexandru
Popescu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la
ecourile Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri de la Bratislava, în Galiţia
Orientală.
22 septembrie 1936, [Geneva]. Nota de conversaţie dintre ministrul
Afacerilor Străine al României, Victor Antonescu, şi ministrul de Externe al
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Cehoslovaciei, Kamil Krofta, despre înţelegerea dintre Nicolae Titulescu şi
Maksim M. Litvinov pe marginea semnării unui Tratat româno-sovietic.
23 septembrie 1936, [Geneva]. Telegrama subsecretarului de stat din
Ministerul Afacerilor Străine al României, Victor Bădulescu, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire la negocierile româno-franceze pe marginea
obţinerii de către Banca Naţională a României a unui credit şi la cele privind
achiziţionarea de armament francez de către România.
23 septembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la două
articole apărute în presa sovietică şi consacrate relaţiilor franco-polone şi
desfiinţării Comisiei Europene a Dunării.
24 septembrie 1936, Varşovia. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, despre atitudinea Poloniei faţă de Mica Înţelegere.
25 septembrie 1936, Varşovia. Raportul ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
despre atitudinea un grupaj de articole, apărut în presa poloneză, consacrat
politicii externe a României.
25 septembrie 1936, Londra. Raportul însărcinatului cu afaceri al României
Londra, Ion Gheorghe, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
cu privire la o conferinţă ţinută de către Winston Churchill la Paris, pe
marginea politicii externe a Marii Britanii şi a relaţiilor franco-britanice.
26 septembrie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia avută cu Anthony Eden, ministrul de Externe al Marii Britanii,
despre relaţiile anglo-franco-germane.
27 septembrie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia avută cu Anthony Eden, ministrul de Externe al Marii Britanii,
despre schimbarea din funcţie a lui Nicolae Titulescu.
28 septembrie 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire la vizita lui Constantin von Neurath, ministrul
de Externe al Germaniei, la Budapesta şi la discuţiile purtate cu autorităţile
maghiare.
28 septembrie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia avută cu Guido Schmitd, ministrul de Externe al Austriei.
28 septembrie 1936, Varşovia. Raportul ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la vizita generalului Edward Rydz-Śmigly la Paris şi la convorbirile
avute cu autorităţile franceze.
29 septembrie 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al
Ministerului Afacerilor Străine, Victor Grigorcea, către ministrul Afacerilor
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Străine, Victor Antonescu, cu privire la întrevederea avută cu însărcinatul cu
afaceri al Italiei la Bucureşti în problema Comisiei Europene a Dunării.
30 septembrie 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire la vizita lui Constantin von Neurath, ministrul
de Externe al Germaniei, la Budapesta şi la discuţiile purtate cu autorităţile
maghiare.
30 septembrie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la
situaţia politică din Austria.
30 septembrie 1936, Londra. Raportul secretarului de legaţie de la Legaţia
României de la Londra, Nicolae Matei Hiott, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, cu privire la şedinţa Comitetului de neintervenţie
în afacerile spaniole.
[septembrie 1936]. Telegrama secretarului general la Ministerului Afacerilor
Străine, Vasile Grigorcea, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, prin care-l înştiinţează că Ghiorghi Kiosseivanov, prim-ministru
şi ministru al Afacerilor Străine al Bulgariei, doreşte să-l întâlnească la
Geneva spre a discuta stadiul relaţiilor româno-bulgare.
1 octombrie 1936, Budapesta. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, cu privire la vizita lui Constantin von Neurath,
ministrul de Externe al Germaniei, la Budapesta.
1 octombrie 1936, Copenhaga. Raportul însărcinatului cu afaceri ad-interim
al României la Copenhaga, Marcel Romanescu, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, despre situaţia politicii interne şi externe din
Danemarca în cursul lunii septembrie 1936.
1 octombrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la ecourile conferinţei de la Paris, ţinută de către Winston Churchill,
în rândurile oamenilor politici britanici.
1 octombrie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la
raporturile austro-italiene.
2 octombrie 1936, Geneva. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la convorbirea
avută cu Ghiorghi Kiosseivanov, prim-ministru şi ministru al Afacerilor
Străine al Bulgariei, despre relaţiile bulgaro-române.
2 octombrie 1936, Bucureşti. Telegrama secretarului general al Ministerului
Afacerilor Străine, Victor Grigorcea, către ministrul Afacerilor Străine,
referitor la chestionarul britanic, adresat Germaniei şi la nemulţumirea
autorităţilor germane faţă de hotărârile Conferinţei statelor locarniene de la
Londra.
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263. 3 octombrie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la starea economiei germane.
264. 3 octombrie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la nemulţumirea autorităţilor germane faţă de hotărârile Conferinţei
statelor locarniene de la Londra.
265. 3 octombrie 1936, Geneva. Interviul acordat de ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, ziarului „Le Figaro‖.
266. 5 octombrie 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena,
Constantin Langa-Răşcanu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitor la
discuţia avută cu generalul Ioannis Metaxas, primul ministru al Greciei,
despre politica internă şi externă a Greciei.
267. 5 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la negocierile
comerciale româno-italiene.
268. 5 octombrie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, referitor la
relaţiile dintre Heimwehr şi Kurt Schuschnigg, cancelarul Austriei.
269. 5 octombrie 1936, Stockholm. Raportul ministrului României la Stockholm,
Barbu Constantinescu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
referitor la situaţia privind politica internă şi externă a Suediei în luna
septembrie 1936.
270. 6 octombrie 1936, Tokyo. Raportul ministrului României la Tokyo, Gheorghe
Stoicescu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, referitor la
relaţiile dintre Japonia şi China.
271. 6 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la iminenta vizită la
Berlin a lui Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei.
272. 8 octombrie 1936, Bruxelles. Raportul ministrului României la Bruxelles,
Dimitrie Ghika, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la declaraţiile făcute de către Paul Henri Spaak, după preluarea
funcţiei de ministru al Afacerilor Străine al Belgiei.
273. 8 octombrie 1936, Praga. Raportul ministrului României la Praga, Theodor
Emandi, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la un
presupus acord de vânzare de armament către Bulgaria, semnat de autorităţile
cehoslovace.
274. 9 octombrie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la
discuţia avută cu F. Salata, ministrul Italiei la Viena.
275. 9 octombrie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, referitor la
Conferinţa de la Viena şi la perspectivele de apropiere dintre statele blocului
de la Roma şi Mica Înţelegere.
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276. 10 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire
la vizita la Berlin a lui Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei.
277. 10 octombrie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, referitor la
dizolvarea Heinwehr-ului.
278. 10 octombrie 1936, Paris. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Paris, Ion Gheorghiu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
referitor la relaţiile franco-iugoslave.
279. 10 octombrie 1936, Belgrad. Declaraţiile făcute de ministrul Afacerilor
Străine al României, Victor Antonescu, reprezentanţilor presei străine.
280. 11 octombrie 1936, Belgrad. Discursul preşedintelui Consiliului de Miniştri
şi ministru al Afacerilor Străine al Iugoslaviei, Milan Stoiadinović, ţinut cu
ocazia vizitei ministrului Afacerilor Străine al României, Victor Antonescu,
la Belgrad.
281. 11 octombrie 1936, Belgrad. Discursul ministrului Afacerilor Străine al
României, Victor Antonescu, ţinut la dineul oferit de preşedintele Consiliului
de Miniştri şi ministru al Afacerilor Străine al Iugoslaviei, Milan
Stoiadinović, ţinut cu ocazia vizitei ministrului român la Belgrad.
282. 13 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitor la conversaţia avută
cu Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, despre vizita acestuia la
Berlin.
283. 13 octombrie 1936, Budapesta. Raportul consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către ministrul
Afacerilor Străine, Victor Antonescu, referitor la schimbarea guvernului
maghiar.
284. 13 octombrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
referitor la situaţia politică internă din Marea Britanie.
285. 14 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la viziunea
autorităţilor italiene asupra problemei locarniene.
286. 14 octombrie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire la vizita lui Jósef Beck, ministrul de Externe al
Poloniei, la Paris.
287. 14 octombrie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire la vizita ministrului de Externe al Poloniei, la
Paris.
288. 14 octombrie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la vizita ministrului de Externe al Italiei la Berlin.
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289. 15 octombrie 1936, Paris. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României
de la Paris, Ion Gheorghiu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
problema locarniană şi atitudinea autorităţilor franceze faţă de aceasta.
290. 15 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea Italiei
faţă de politica Marii Britanii în Marea Mediterană.
291. 15 octombrie 1936, Belgrad. Raportul însărcinatului cu afaceri ad-interim al
României de la Belgrad, Eugen Papiniu, către Ministerul Afacerilor Străine,
cu privire la politica externă a Iugoslaviei în luna septembrie 1936.
292. 16 octombrie 1936, Paris. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la
Paris, Ion Gheorghiu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la vizita
ministrului de Externe al Poloniei la Paris.
293. 16 octombrie 1936, Paris. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la
Paris, Ion Gheorghiu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
problema locarniană.
294. 16 octombrie 1936, Geneva. Raportul ministrului României la Geneva,
Constantin Antoniade, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
cu privire la cea de-a XVII-a sesiune a Adunării SN şi la problemele
discutate.
295. 16 octombrie 1936, Viena. Raportul ministrului României la Viena, Caius
Brediceanu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la
situaţia politică internă din Austria.
296. 16 octombrie 1936, Bucureşti. Nota Ministerului Afacerilor Străine al
României către ministrul României la Londra, Constantin Laptew, cu privire
la regimul exportului armelor şi materialului de război către Spania.
297. 16 octombrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la declaraţiile Regelui Leopold al Belgiei referitor la politica externă
belgiană.
298. 19 octombrie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la reacţia autorităţilor germane faţă declaraţiile Regelui Leopold al
Belgiei despre politica externă belgiană.
299. 19 octombrie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la vizita la Berlin a lui Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei.
300. 19 octombrie 1936, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la
situaţia politică internă şi externă a Italiei.
301. 19 octombrie 1936, Atena. Raportul ministrului României la Atena,
Constantin Langa-Răşcanu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, cu privire la situaţia relaţiile eleno-britanice.
302. 19 octombrie 1936, Praga. Raportul ministrului României la Praga, Theodor
Emandi, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la
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discuţia avută cu Edvard Beneš, preşedintele Cehoslovaciei, despre situaţia
politică internaţională.
20 octombrie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la vizita lui Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, la
Berlin.
21 octombrie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la politica economică a Germaniei.
21 octombrie 1936, Varşovia. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, cu privire la relaţiile economice polono-germane.
21 octombrie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
Constantin Vişoianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
propunerile autorităţilor poloneze, făcute celor române, privind încheierea
unui tratat de neagresiune de către România şi Uniunea Sovietică.
22 octombrie 1936, Oslo. Telegrama ministrului României la Oslo, Dumitru
Juraşcu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea presei
norvegiene despre vizita lui Gheorghe Tătărescu, primul ministru al
României, la Belgrad.
22 octombrie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga,
Theodor Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
dezminţirile date de către autorităţile cehoslovace în legătură cu presupuse
negocieri, purtate de către autorităţile de la Praga, în vederea realizării unei
apropieri de Germania.
23 octombrie 1936, Bucureşti. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către ministrul României la Oslo, Dumitru Juraşcu,
referitoare la vizita lui Gheorghe Tătărescu, primul ministru al României, la
Belgrad.
24 octombrie 1936, Lisabona. Telegrama ministrului României la Lisabona,
Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire
la ruperea relaţiilor dintre Portugalia şi Spania.
24 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la înâlnirea
tripartită – austro-maghiaro-italiană – de la Viena.
24 octombrie 1936, Viena Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Viena, Nicolae Lahovay, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
referitor la situaţia politică internă din Austria, după dizolvarea Heiemwehrului.
24 octombrie 1936, Lisabona. Raportul ministrului României la Lisabona,
Alexandru Duiliu Zamfirescu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, cu privire la ruperea relaţiilor dintre Portugalia şi Spania.
24 octombrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la problema locarniană.
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315. 25 octombrie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire
la acordul autorităţilor turce pentru ca Fevzi Çakmak, şeful Marelui Stat
Major al Armatei turce să participe la Bucureşti la semnarea Convenţiei
militare a Înţelegerii Balcanice.
316. 26 octombrie 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire la înâlnirea tripartită – austro-maghiaro-italiană
– de la Viena.
317. 26 octombrie 1936, Sofia. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la
Sofia, Virgil Zaborovschi, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
vizita lui Milan Stoiadinović, primul-ministrul şi ministru al Afacerilor
Străine al Iugoslaviei, la Ankara şi la discuţiile avute de către acesta cu
Ghiorghi Kiosseivanov, primul ministru şi ministrul Afacerilor Străine al
Bulgariei.
318. 27 octombrie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
consilierului de legaţie de la Legaţia României de la Varşovia, Constantin
Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea presei
poloneze faţă de vizita lui Gheorghe Tătărescu, primul ministru al României,
la Belgrad.
319. 27 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la vizita lui
Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, la Berlin.
320. 28 octombrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la întrunirea
şefilor de Stat Major ai Armatelor Înţelegerii Balcanice, de la Bucureşti,
pentru semnarea Convenţiei militare a Înţelegerii Balcanice.
321. 28 octombrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la vizita lui
Milan Stoiadinović, primul-ministrul şi ministru al Afacerilor Străine al
Iugoslaviei, la Ankara.
322. 28 octombrie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire
la demersul autorităţilor turce în privinţa Alexandrettei şi Antiohiei.
323. 28 octombrie 1936, Sofia. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Sofia, Virgil Zaborovschi, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, cu privire conversaţia avută cu Ghiorghi Kiosseivanov, primministru şi ministru al Afacerilor Străine al Bulgariei, despre raporturile
româno-bulgare.
324. 29 octombrie 1936, Bucureşti. Telegrama Ministerului Afacerilor Străine al
României către Legaţia României de la Praga, cu privire la vizita lui
Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, la Berlin.
325. 29 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la negocierile
comerciale româno-italiene.
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326. 29 octombrie 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, referitoare la înâlnirea tripartită – austro-maghiaroitaliană – de la Viena.
327. 29 octombrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la vizita lui
Milan Stoiadinović, primul-ministrul şi ministru al Afacerilor Străine al
Iugoslaviei, la Ankara.
328. 29 octombrie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea presei poloneze faţă de vizita lui
Regelui Carol al II-lea la Praga.
329. 29 octombrie 1936, Varşovia. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, cu privire la politica externă a Poloniei.
330. 30 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia avută
cu ambasadorul Franţei la Roma despre vizita lui Galeazzo Ciano, ministrul
de Externe al Italiei, la Berlin.
331. 31 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia avută
cu Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, despre recenta vizită a
celui din urmă la Berlin.
332. 31 octombrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la vizita lui
Milan Stoiadinović, primul-ministrul şi ministru al Afacerilor Străine al
Iugoslaviei, la Ankara.
333. 31 octombrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la vizita lui
Milan Stoiadinović, primul-ministrul şi ministru al Afacerilor Străine al
Iugoslaviei, la Ankara.
334. 31 octombrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia avută
cu Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, despre raporturile românoitaliene.
335. 31 octombrie 1936, Viena. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României
la Viena, Nicolae Lahovary, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
discuţia avută cu ministrul Ungariei la Viena pe marginea atitudinii
autorităţilor de la Budapesta faţă de Mica Înţelegere şi relaţiile dintre statele
Bazinului dunărean.
336. 31 octombrie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire atitudinea autorităţilor poloneze faţă de vizita
lui Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, la Berlin.
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337. 31 octombrie 1936, Bucureşti. Nota Direcţiei politice din Ministerul
Afacerilor Străine al Românieicătre Legaţiile României de la Paris, Londra,
Berlin, Praga, Varşovia, Belgrad, Ankara, Atena, Budapesta şi Viena,
referitoare la vizita lui Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, la
Berlin şi la raporturile germano-italiene.
338. 1 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la demersul
autorităţilor turce în privinţa Alexandrettei şi Antiohiei.
339. 1 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discursul ţinut
de către Kemal Atatürk, preşedinte al Turciei, cu prilejul deschiderii
lucrărilor Parlamentului turc.
340. 2 noiembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la tratativele
economice româno-italiene.
341. 2 noiembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la declaraţiile lui
Benito Mussolini, primul ministru al Italiei, la adresa Ungariei.
342. 2 noiembrie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, referitoare la problema oraşului Danzig.
343. 2 noiembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia
avută cu Maksim M. Litvinov, comisarul poporului pentru Afaceri Străine al
URSS, despre stadiul relaţiilor româno-sovietice.
344. 2 noiembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de stat
din Ministerul Afacerilor Străine al României, Victor Bădulescu, şi ministrul
Poloniei la Bucureşti, Miroslav Arciszewski.
345. 3 noiembrie 1936, Geneva. Telegrama ministrului României la Societatea
Naţiunilor, Constantin Antoniade, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la declaraţiile lui Benito Mussolini, primul ministru al Italiei, la
adresa Ungariei.
346. 3 noiembrie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
discursul Regelui Eduard al VIII-lea al Marii Britanii, ţinut cu prileju
deschiderii sesiunii Parlamentului britanic.
347. 3 noiembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la vizita lui
Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, la Berlin.
348. 4 noiembrie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discursul asupra
politicii externe a Cehoslovaciei, ţinut de către Kamil Krofta, ministrul de
Externe al Cehoslovaciei, în faţa Comisiei pentru politică externă a
Parlamentului cehoslovac.
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349. 4 noiembrie 1936, Viena. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la
Viena, Nicolae Lahovary, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
atitudinea autorităţilor austriece faţă de declaraţiile lui Benito Mussolini,
primul ministru al Italiei, la adresa Ungariei.
350. 4 noiembrie 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea autorităţilor maghiare faţă de
declaraţiile lui Benito Mussolini, primul ministru al Italiei, la adresa
Ungariei.
351. 4 noiembrie 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Vasile
Stoica, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia avută cu
Milan Stoiadinović, preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministru al
Afacerilor Străine al Iugoslaviei.
352. 4 noiembrie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, referitoare la atitudinea presei poloneze faţă de vizita Regelui Carol
al II-lea la Praga.
353. 4 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la poziţia autorităţilor germane în problema Danzig-ului.
354. 4 noiembrie 1936, Varşovia. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, referitor la stadiul relaţiilor polono-cehoslovace.
355. 4 noiembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de stat
din Ministerul Afacerilor Străine al României, Victor Bădulescu, şi
reprezentantul politic al Uniunii Sovietice la Bucureşti, Mihail Semionovici
Ostrovski, situaţia politică internaţională.
356. 5 noiembrie 1936, Bruxelles. Telegrama ministrului României la Bruxelles,
Dimitrie Ghika, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la ecoul
declaraţiilor lui Benito Mussolini, primul ministru al Italiei, la adresa
Ungariei, avut în rândul autorităţilor belgiene.
357. 5 noiembrie 1936, Oslo. Raportul ministrului României la Oslo, Dumitru
Juraşcu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, referitor la
ecoul declaraţiilor lui Benito Mussolini, primul ministru al Italiei, la adresa
Ungariei, avut în rândul autorităţilor norvegiene.
358. 5 noiembrie 1936, Berna. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Berna, Ion Broşu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
referitor la conversaţia avută cu Giuseppe Motta, şeful Departamentului
politic al Confederaţiei Elveţiene, despre vizita Regelui Carol al II-lea la
Praga.
359. 5 noiembrie 1936, Washington. Raportul însărcinatului cu afaceri al
României la Washington, Andrei Popovici, către ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, referitor la alegerile prezidenţiale din Statele Unite şi
impactul lor asupra politicii externe americane.
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360. 5 noiembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de stat
din Ministerul Afacerilor Străine al României, Victor Bădulescu, şi ministrul
Greciei la Bucureşti, Constantin Collas, despre admiterea Germaniei şi a
Greciei în Comisia Europeană a Dunării.
361. 6 noiembrie 1936, Bucureşti. Telegrama ministrului Afacerilor Străine al
României, Victor Antonescu, către Legaţiile României de la Praga şi Belgrad,
prin care cere să se aducă la cunoştinţa autorităţilor cehoslovace şi, respectiv,
iugoslave, faptul că autorităţile italiene ar fi dispuse să recunoască egalitatea
militară a Ungariei.
362. 6 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia avută
cu Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, despre
declaraţiie lui Benito Mussolini, primul ministru al Italiei, la adresa Ungariei.
363. 6 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discuţia avută
cu Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, despre
preconizata vizită la Ankara a lui Hjalmar Schacht, ministrul Economiei şi
guvernator al Băncii Centrale a Germaniei.
364. 6 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia avută
cu Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, despre vizita
lui Milan Stoiadinović, preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministru al
Afacerilor Străine al Iugoslaviei, la Ankara.
365. 6 noiembrie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
discursul pe probleme de politică externă, rostit în Camera Comunelor de
către Anthony Eden, ministrul de Externe al Marii Britanii.
366. 6 noiembrie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul Afacerilor
Străine, referitoare la vizita la Londra a lui Jósef Beck, ministrul de Externe
al Poloniei.
367. 6 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la relaţiile polono-germane.
368. 6 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la relaţiile maghiaro-germane.
369. 6 noiembrie 1936, Viena. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Viena, Nicolae Lahovary, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, cu privire la relaţiile austro-cehoslovace.
370. 6 noiembrie 1936, Budapesta. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, referitor la politica externă a Ungariei.
371. 7 noiembrie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la demersurile
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comune ale statelor membre ale Micii Înţelegeri în problemele de politică
internaţională.
7 noiembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la conversaţia avută
cu Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, despre atitudinea Italiei
faţă de Austria.
7 noiembrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
referitor la discursul lui Anthony Eden, ministrul de Externe al Marii
Britanii, despre relaţiile anglo-italiene.
7 noiembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de
stat, Victor Bădulescu, şi reprezentantul politic al Uniunii Sovietice, Mihail
S. Ostrovski, despre relaţiile româno-sovietice.
7 noiembrie 1936, Berlin. Nota de conversaţie dintre Gheorghe Brătianu şi
ministrul Aerului, Hermann Göring, despre relaţiile româno-germane.
8 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la reuniunea de
la Bucureşti a şefilor de State Majore ai Armatelor statelor membre ale
Înţelegerii Balcanice.
8 noiembrie 1936, Bruxelles. Raportul ministrului României la Bruxelles,
Dimitrie Ghika, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la declaraţiile lui Benito Mussolini, primul ministru al Italiei, la
adresa Ungariei.
9 noiembrie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga, Theodor
Emandi, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia avută
cu Kamil Krofta, ministrul de Externe al Cehoslovaciei, despre relaţiile
româno-cehoslovace, şi la cea cu ministrul Lituaniei la Praga, Tarauskas, pe
marginea relaţiilor sovieto-române.
9 noiembrie 1936, Budapesta. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, referitor la problemele care urmează a fi discutate
la întâlnirea tripartită austro-italo-maghiară de la Viena.
9 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Berlin, Vintilă Petala, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la relaţiile iugoslavo-germane.
9 noiembrie 1936, [Geneva]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia avută cu comisarul poporului pentru Afaceri Străine al Uniunii
Sovietice, Maksim M. Litvinov, despre schimbarea din funcţie a lui Nicolae
Titulescu.
9 noiembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre ministrul
Afacerilior Străine, Victor Antonescu, şi ministrul Poloniei la Bucureşti,
Miroslav Arciszewski, despre relaţiile polono-cehoslovace.
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383. 10 noiembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la poziţia
Franţei faţă de aliaţii săi est-europeni.
384. 10 noiembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la declaraţiile
făcute de către Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, înainte
plecării la Viena, la întâlnirea tripartită italo-austro-maghiară.
385. 10 noiembrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Lugoşianu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
cu privire la nota britanică în problema locarniană.
386. 10 noiembrie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
convorbirile de la Londra dintre Anthony Eden, ministrul de Externe al Marii
Britanii, şi Jósef Beck, ministrul de Externe al Poloniei.
387. 11 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
convorbirea avută cu Helmuth Wohlthat, director în cadrul Departamentului
pentru Planul de patru ani, despre o posibilă vizită în România a ministrului
Economiei a Germaniei, Hajlmar Schacht.
388. 11 noiembrie 1936, Berna. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Berna, Ion Broşu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la ecoul avut în Elveţia de declaraţiile lui Benito Mussolini, primul
ministru al Italiei, la adresa Ungariei.
389. 12 noiembrie 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire la întâlnirea tripartită maghiaro-italo-austriacă
de la Viena.
390. 12 noiembrie 1936, Viena. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României
la Viena, Nicolae Lahovary, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
întâlnirea tripartită maghiaro-italo-austriacă de la Viena.
391. 12 noiembrie 1936, Praga. Telegrama subsecretarului de stat din Ministerul
Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la convorbirea avută cu Edvard Beneš, preşedintele Cehoslovaciei,
despre relaţiile româno-cehoslovace.
392. 12 noiembrie 1936, [Bucureşti?]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către Legaţia României de la Berlin, cu privire la posibila
vizită în România a ministrului Economiei a Germaniei, Hajlmar Schacht.
393. 13 noiembrie 1936, Praga. Telegrama subsecretarului de stat din Ministerul
Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la convorbirea avută cu Milan Hodža, primul ministru al
Cehoslovaciei, despre relaţiile româno-cehoslovace.
394. 13 noiembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la declaraţiile
făcute de către Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, înainte
L
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plecării la Viena, la întâlnirea tripartită italo-austro-maghiară, şi la
problemele abordate în cadrul discuţiilor.
13 noiembrie 1936, Praga. Telegrama subsecretarului de stat din Ministerul
Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la convorbirea avută cu Kamil Krofta, ministrul de Externe al
Cehoslovaciei, despre relaţiile româno-cehoslovace şi despre problema
maghiară.
13 noiembrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la convorbirile polono-britanice de la Londra.
13 noiembrie 1936, [Bucureşti]. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către subsecretarul de stat din Ministerul Afacerilor
Străine, Victor Bădulescu, cu privire la convorbirea avută cu Miroslav
Arciszewski, ministrul Poloniei la Bucureşti, despre convorbirile polonobritanice de la Londra.
14 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
convorbirea avută cu ataşatul militar al Germaniei la Praga şi Bucureşti, cu
privire la relaţiile germano-maghiare.
14 noiembrie 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire la Conferinţa miniştrilor de Externe ai Austriei,
Italiei şi Ungariei de la Viena.
14 noiembrie 1936, Bucureşti. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către subsecretarul de stat din Ministerul Afacerilor
Străine, Victor Bădulescu, cu privire la convorbirile româno-cehoslovace.
14 noiembrie 1936, Bucureşti. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către subsecretarul de stat din Ministerul Afacerilor
Străine, Victor Bădulescu, cu privire la demersurile comune românocehoslovace faţă de reînarmarea Ungariei.
15 noiembrie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad,
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la nota
adresată de ministrul Germaniei la Belgrad autorităţilor iugoslave prin care
autorităţile de la Berlin anunţă că Germania a denunţat clauzele Tratatului de
la Versailles referitoare la regimul apelor internaţionale din Germania.
15 noiembrie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad,
Alexandru Gurănescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
convorbirea avută cu Milan Stoiadinović, preşedintele Consiliului de Miniştri
şi ministru al Afacerilor Străine al Iugoslaviei, despre relaţiile dintre cele trei
state membre ale Micii Înţelegeri.
15 noiembrie 1936, Praga. Telegrama subsecretarului de stat din Ministerul
Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la convorbirile româno-cehoslovace de la Praga.
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405. 15 noiembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
presei sovietice faţă de Conferinţa tripartită de la Viena.
406. 16 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
evoluţia relaţiilor polono-germane.
407. 16 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
evoluţia relaţiilor comerciale turco-germane.
408. 16 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la vizita lui
Hjalmar Schacht, ministru al Economiei al Germaniei, la Ankara.
409. 16 noiembrie 1936, Praga. Telegrama subsecretarului de stat din Ministerul
Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la convorbirile româno-cehoslovace de la Praga.
410. 16 noiembrie 1936, Belgrad. Raportul însărcinatului cu afaceri al României
la Belgrad, Paul Negulescu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, cu privire la situaţia politică internă şi externă a Iugoslaviei.
411. 16 noiembrie 1936, Praga. Raportul (extras) subsecretarului de stat din
Ministerul Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, către Ministerul Afacerilor
Străine, cu privire la convorbirea avută cu Edvard Beneš, preşedintele
Cehoslovaciei, despre convorbirile româno-cehoslovace de la Praga.
412. 16 noiembrie 1936, Bucureşti. Aide-mémoire al Ministerului Afacerilor
Străine al României asupra tendinţelor politicii externe poloneze.
413. 16 noiembrie 1936, Berlin. Nota de conversaţie dintre Gheorghe Brătianu şi
cancelarul Germaniei, Adolf Hitler, despre relaţiile româno-germane şi
situaţia politică internaţională.
414. 17 noiembrie 1936, Budapesta. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către Ministerul
Afacerilor Străine, referitoare la relaţiile dintre Germania şi Ungaria în
contextul vizitei lui Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, la
Budapesta.
415. 17 noiembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la vizita lui
Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, la Budapesta.
416. 17 noiembrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
referitore la relaţiile italo-britanice.
417. 16 noiembrie 1936, Praga. Raportul subsecretarului de stat din Ministerul
Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu
privire la negocierile româno-cehoslovace de la Praga.
418. 18 noiembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea
presei sovietice faţă de discursul lui Anthony Eden, ministrul de Externe al
Marii Britanii, din Camera Comunelor.
LII
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419. 18 noiembrie 1936, Praga. Telegrama directorului Direcţiei economice din
Ministerul Afacerilor Străine, Ion Christu, către subsecretarul de stat din
Ministerul Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, referitoare la relaţiile
comerciale româno-cehoslovace.
420. 18 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
convorbirea avută cu Constantin von Neurath, ministrul de Externe al
Germaniei, despre declaraţiile lui Benito Mussolini, primul ministru al Italiei,
la adresa Ungariei.
421. 18 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
convorbirile dintre Gheorghe Brătianu şi Adolf Hitler.
422. 18 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
convorbirea avută cu Constantin von Neurath, ministrul de Externe al
Germaniei, despre problema locarniană, relaţiile polono-germane şi alte
probleme internaţionale.
423. 18 noiembrie 1936, Buenos Aires. Raportul ministrului României la Buenos
Aires, Alexandru Buzdugan, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, referitor la propunerile autorităţilor argentiene pentru
contracararea propagandei revizioniste maghiare din Argentina şi Uruguay.
424. 19 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la demersurile
autorităţilor turce în problema Alexandrettei.
425. 19 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
relaţiile italo-germane.
426. 20 noiembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia
avută cu ministrul Cehoslovaciei la Paris, despre relaţiile românocehoslovace, în contextul vizitei Regelui Carol al II-lea la Praga.
427. 20 noiembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la atitudinea
Germaniei şi a Italiei faţă de evenimentele din Spania.
428. [20 noiembrie 1936], Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la
politica internă, viaţa economică şi politica externă a Italiei, în perioada 20
octombrie-20 noiembrie 1936.
429. 20 noiembrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la relaţiile anglo-germane.
430. 20 noiembrie 1936, Budapesta. Raportul consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către ministrul
Afacerilor Străine, Victor Antonescu, referitor la reacţia presei maghiare faţă
de articolul lui Alfred Rosenberg, şeful Biroului de politică externă al
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Partidului Naţional-Socialist German, despre revizionismul maghiar, publicat
în ziarul „Völkischer Beobachter‖.
21 noiembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la reacţia
elitei politice franceze faţă de discursul pronunţat în Camera Comunelor de
către Anthony Eden, ministrul de Externe al Marii Britanii.
21 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la conversaţia
avută cu Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, despre
problema Alexandrettei.
21 noiembrie 1936, Lisabona. Raportul secretarului de legaţie de la Legaţia
României de la Lisabona, Mihail Cămărăşescu, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, referitor la evenimentele din Spania.
21 noiembrie 1936, Ankara. Raportul ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire
la Cartea Albă, publicată de către autorităţile turce, în problema
Alexandrettei.
21 noiembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de
stat din Ministerul Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, şi Sir Reginald
Hoare, ministrul Marii Britanii la Bucureşti, despre negocierile financiare ale
României de la Paris, situaţia economică, financiară şi politică a României şi
misiunea culturală britanică în România.
22 noiembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia
avută cu Galeazzo Ciano, ministrul de Externe al Italiei, în problema
Conferinţa tripartite de la Viena, a restaurării Habsburgilor, a revizionismului
maghiar şi a vizitei Regentului Horthy la Roma.
21 noiembrie 1936, [Geneva]. Raportul delegatului României în Comisiile
Internaţională şi Europeană a Dunării, Constantin Contzescu, către ministrul
Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la propunerile guvernului
iugoslav pe marginea denunţării regimului internaţional al Dunării în apele
germane.
23 noiembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la discuţia
avută cu ministrul Turciei la Paris, despre atitudinea guvernului francez în
problema Alexandrettei şi Antiohiei.
23 noiembrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la discursul de la Leamington al lui Anthony Eden, ministrul de
Externe al Marii Britanii, cu privire la angajamentele britanice în politica
europeană.
24 noiembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la conversaţia
avută cu Eric Drummond, ambasadorul Marii Britanii la Roma, despre
relaţiile italo-germane, germano-japoneze şi italo-britanice.
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441. 24 noiembrie 1936, Belgrad. Telegrama însărcinatului cu afaceri ad-interim
al României la Belgrad, Eugen Papiniu, către Ministerul Afacerilor Străine,
referitoare la atitudinea autorităţilor iugoslave în problema statutului Dunării.
442. 24 noiembrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la Nota britanică despre problema locarniană.
443. 24 noiembrie 1936, Viena. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Viena, Nicolae Lahovary, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, referitor la convorbirile de la Viena, dintre miniştrii de Externe ai
Italiei, Austriei şi Ungariei.
444. 24 noiembrie 1936, Bucureşti. Declaraţiile ministrului Afacerilor Străine al
României, Victor Antonescu, făcute în ajunul plecării în vizită la Varşovia.
445. 25 noiembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia avută cu Alfred Rosenberg, şeful Biroului de politică externă al
Partidului Naţional-Socialist German, despre relaţiile germano-maghiare şi
germano-române.
446. 25 noiembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la adoptarea
noii Constituţii a URSS.
447. 26 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la relaţiile
franco-turce, în contextul diferendului pe marginea Alexandrettei şi
Antiohiei.
448. 26 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la Convenţia
militară a Micii Înţelegeri.
449. 26 noiembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de
stat din Ministerul Afacerilor Străine, Victor Bădulescu şi ministrul
Iugoslaviei la Bucureşti, Dragomir Kassidolatz, despre modificarea Pactului
Micii Înţelegeri şi demersul colectiv faţă de Germania în urma denunţării
clauzelor tratatelor referitoare la fluviile internaţionale.
450. 27 noiembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discursul
lui Maksim M. Litvinov, comisarul poporului pentru Afaceri Străine al
URSS, de la cea de-a VIII-a Plenară a CC al URSS.
451. 27 noiembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discursul ţinut
în Parlament de către Tewfik Rüstü Aras, ministrul de Externe al Turciei, în
problema Alexandrettei.
452. 28 noiembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la relaţiile italomaghiare.
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453. 28 noiembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de
stat din Ministerul Afacerilor Străine, Victor Bădulescu şi reprezentanul
politic al Uniunii Sovietice la Bucureşti, despre relaţiile româno-sovietice.
454. 28 noiembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de
stat din Ministerul Afacerilor Străine, Victor Bădulescu şi ministrul
Cehoslovaciei la Bucureşti, Jan Seba, despre sancţiunile împotriva Ungariei
în cazul denunţării Tratatului de la Trianon.
455. 28 noiembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de
stat din Ministerul Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, ministrul
Cehoslovaciei la Bucureşti, Jan Seba, şi ministrul Iugoslaviei la Bucureşti,
Dragomir Kassiolatz, despre situaţia politică internaţională.
456. 26-28 noiembrie 1936, [Varşovia]. Rezumatul conversaţiei dintre ministrul
Afacerilor Străine al României, Victor Antonescu, şi Jósef Beck, ministrul de
Externe al Poloniei, despre relaţiile polono-germane.
457. 27 noiembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discursul
lui Maksim M. Litvinov, comisarul poporului pentru Afaceri Străine al
URSS, de la cea de-a VIII-a Plenară a CC al URSS.
458. 30 noiembrie 1936, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, referitor la
vizita Regentului Horthy la Roma.
459. 1 decembrie 1936, Washington. Telegrama ministrului României la
Washington, Carol Davilla, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
atitudinea presei americane faţă de Acordul germano-japonez.
460. 1 decembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la discursul
lui Viaceslav M. Molotov, preşedintele Consiliului comisarilor poporului al
URSS, de la cea de-a VIII-a Plenară a CC al URSS.
461. 1 decembrie 1936, Budapesta. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, referitor la vizita Regentului Horhy la Budapesta.
462. 1 decembrie 1936, Copenhaga. Raportul însărcinatului cu afaceri ad-interim
al României la Viena, Marcel Romanescu, către ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, referitor la situaţia politicii externe a Danemarcei în luna
noiembrie 1936.
463. 1 decembrie 1936, Bucureşti. Buletinul nr. 22 al Direcţiei politice din cadrul
Ministerului Afacerilor Străine al României.
464. 1 decembrie 1936, Berlin. Raportul ataşatului de presă de la Legaţia
României de la Berlin, Petre Ilcuş, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, referitor la atitudinea presei germane faţă de vizita ministrului
Afacerilor Străine al României, Victor Antonescu, la Varşovia.
465. 1 decembrie 1936, Ankara. Telegrama ministrului României la Ankara,
Eugen Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la conversaţia
avută cu Tewfik Rüstü Aras, ministrul de Externe al Turciei, despre
războiului civil din Spania.
LVI
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466. 2 decembrie 1936, Riga. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Riga, Theodor Scortzescu, către ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, referitor la reacţia Letoniei faţă de ameninţările URSS.
467. 2 decembrie 1936, Viena. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Viena, Nicolae Lahovary, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, referitor la situaţia politicii externe a Austriei în luna noiembrie
1936.
468. 3 decembrie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la criza
constituţională britanică.
469. 3 decembrie 1936, Sofia. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Sofia, Virgil Zaborovschi, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, referitor la relaţiile Bulgariei cu Mica Înţelegere.
470. 3 decembrie 1936, Sofia. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Sofia, Virgil Zaborovschi, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, referitor la ecourile vizitei ministrului Afacerilor Străine al
României în Polonia.
471. 4 decembrie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la criza
constituţională britanică.
472. 4 decembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrecu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia avută cu Hermann Göring, ministrul Aerului al Germaniei,
despre achiziţiile de armament ale României din Germania.
473. 4 decembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrecu-Comnen, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
conversaţia avută cu Hermann Göring, ministrul Aerului al Germaniei,
despre întrevederile avute de către Gheorghe Brătianu cu autorităţile celui
de-al treilea Reich.
474. 4 decembrie 1936, Oslo. Raportul ministrului României la Oslo, Dumitru
Juraşcu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, referitor la
politica externă a Norvegiei.
475. 4 decembrie 1936, Sofia. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Sofia, Virgil Zaborovschi, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, referitor la un articol apărut în ziarul „Zora‖ despre politica
internă şi externă a României.
476. 5 decembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la
discursul pe probleme de politică externă, ţinut în Parlamentul francez, de
către Yvon Delbos, ministrul de Externe al Franţei.
477. 7 decembrie 1936, Londra. Telegrama ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la evoluţia
crizei constituţionale britanice.
478. 8 decembrie 1936, Copenhaga. Raportul însărcinatului cu afaceri ad-interim
al României la Copenhaga, Marcel Romanescu, către ministrul Afacerilor
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Străine, Victor Antonescu, referitor la conversaţia avută cu Peter Munch,
ministrul de Externe al Danemarcei, despre situaţia politicii internaţională.
8 decembrie 1936, Riga. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Riga, Theodor Scortzescu, către ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, referitor relaţiile dintre URSS şi Letonia.
8 decembrie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
referitor la relaţiile României cu Germania , cu Franţa şi cu aliaţii săi din
Mica Înţelegere.
8 decembrie 1936, Bucureşti. Consideraţiile directorului Direcţiei politice
din cadrul Ministerului Afacerilor Străine al României, Alexandru Cretzianu,
asupra proiectului Pactului de prietenie dintre Bulgaria şi Iugoslavia.
9 decembrie 1936, Bucureşti. Telegrama ministrului Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, către ministrul României la Berlin, Nicolae PetrescuComnen, cu privire la relaţiile româno-germane.
11 decembrie 1936, Berlin. Telegrama ministrului României la Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, referitor la relaţiile României cu Germania.
11 decembrie 1936, Geneva. Telegrama subsecretarului de stat din
Ministerul Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, către Ministerul Afacerilor
Străine, cu privire la conversaţia avută cu Vladimir P. Potiomkin,
reprezentantul politic al URSS la Paris, despre poziţia URSS în problema
războiului civil din Spania, în problema locarniană şi în cea a Alexandrettei.
11 decembrie 1936, Bucureşti. Telegrama Ministerului Afacerilor Străine al
României, către subsecretarul de stat din Ministerul Afacerilor Străine, Victor
Bădulescu, cu privire la diferendul franco-turc în problema Alexandrettei.
11 decembrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la activitatea Comitetului de neintervenţie în Spania.
11 decembrie 1936, Bucureşti. Expozeul ministrului Afacerilor Străine al
României, Victor Antonescu, ţinut în faţa Comisiilor de afaceri străine ale
Camerei şi Senatului, despre politica externă a României.
12 decembrie 1936, Sofia. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României la
Sofia, Virgil Zaborovschi, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
Pactul de prietenie bulgaro-iugoslav.
12 decembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la relaţiile italobritanice.
12 decembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
autorităţilor italiene faţă de încercările de mediere franco-britanice între
părţile angajate în războiul civil din Spania.
12 decembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la negocierile
comerciale româno-italiene pe marginea Acordului de plăţi.
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492. [13 decembrie 1936?], Bucureşti. Telegrama subsecretarului de stat din
cadrul Ministerului Afacerilor Străin, Victor Bădulescu, către ministrul
României la Roma, Ion Lugoşianu, cu privire la negocierile comerciale
româno-italiene pe marginea Acordului de plăţi.
493. 12 decembrie 1936, Geneva. Telegrama delegatului României în Comisia
internaţională a regimului apelor din Bazinul Dunării şi ministru al României
la Haga, Vespasian Pella, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
conversaţia avută cu Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al
Turciei, despre problema Alexandrettei.
494. 14 decembrie 1936, Geneva. Telegrama delegatului României în Comisia
internaţională a regimului apelor din Bazinul Dunării şi ministru al României
la Haga, Vespasian Pella, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
discuţiile avute în cadrul Comitetului pentru reformă a Pactului SN, pe
marginea reformei Pactului SN şi în problema Alexandrettei.
495. 14 decembrie 1936, Riga. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Riga, Theodor Scortzescu, către ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, referitor la Conferinţa Înţelegerii Baltice de la Riga.
496. 14 decembrie 1936, Berlin. Raportul ministrului României la Berlin, Nicolae
Petrescu-Comnen, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
referitor la schimbarea atitudinii Germaniei faţă de România.
497. 14 decembrie 1936, Washington. Raportul ministrului României la
Washington, Carol Davilla, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, referitor la situaţia politică internă din România.
498. 15 decembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
discursul de la Bradford al lui Anthony Eden, ministrul de Externe al Marii
Britanii, despre politica externă a Angliei.
499. 15 decembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
presei sovietice faţă de discursul privind politica externă a României, ţinut în
faţa Comisiilor de afaceri străine ale Camerei şi Senatului, de către Victor
Antonescu, ministrul Afacerilor Străine al României.
500. 15 decembrie 1936, Belgrad. Raportul ministrului României la Belgrad,
Victor Cădere, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, referitor
la situaţia politicii externe a Iugoslaviei pe luna noiembrie 1936.
501. 16 decembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
presei sovietice faţă de politica externă a Poloniei.
502. 16 decembrie 1936, Budapesta. Telegrama ministrului României la
Budapesta, Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
discursul Contelui Ladislau Bethlen despre rolul Italiei în Bazinul dunărean.
503. 16 decembrie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad,
Victor Cădere, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la înmânarea
scrisorilor de acreditare şefului guvernului iugoslav de către diplomatul
român.
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504. 16 decembrie 1936, Geneva. Telegrama delegatului României în Comisia
Internaţională a Regimului Apelor din Bazinul Dunării şi ministru al
României la Haga, Vespasian Pella, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, cu privire la convorbirea avută cu Tewfik Rüstu Aras, ministrul
Afacerilor Străine al Turciei, despre cooperarea statelor membre ale
Înţelegerii Balcanice.
505. 17 decembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la vizita întreprinsă
de către demnitarul român la Paris şi la întrevederile avute cu oficialităţile
franceze.
506. 17 decembrie 1936, Geneva. Telegrama delegatului României în Comisia
Internaţională a Regimului Apelor din Bazinul Dunării şi ministru al
României la Haga, Vespasian Pella, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, cu privire la problemele dezbătute în cadrul şedinţei Comitetului
pentru reforma Pactului SN.
507. 17 decembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
presei sovietice faţă de politica externă a Poloniei.
508. 17 decembrie 1936, Oslo. Raportul ministrului României la Oslo, Dumitru
Juraşcu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la
conversaţia avută preşedintele Parlamentului norvegian, despre situaţia
politică internaţională.
509. 17 decembrie 1936, Tirana. Raportul secretarului de legaţie de la Legaţia
României de la Tirana, Dragoş Cotlarciuc, către ministrul Afacerilor Străine,
Victor Antonescu, cu privire la politica externă a Albaniei.
510. 18 decembrie 1936, Budapesta. Telegrama ministrului României la
Budapesta, Raoul Bossy, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
demersurile unor oameni politici maghiari faţă de minoritatea maghiară din
România.
511. 18 decembrie 1936, Varşovia. Telegrama consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către Ministerul
Afacerilor Străine, cu privire la discursul ţinut în faţa Comisiei de afaceri
străine a Senatului de către Jósef Beck, ministrul de Externe al Poloniei,
referitor la politica externă a Poloniei.
512. 18 decembrie 1936, Tallinn. Raportul ministrului României la Tallinn,
Gheorghe Davidescu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu
privire la conversaţia avută cu ministrul Afacerilor Străine al Estoniei, despre
Conferinţa Înţelegeri Baltice de la Riga.
513. 18 decembrie 1936, Praga. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Praga, Mihail Mitilineu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
cu privire la problema sudetă.
514. 18 decembrie 1936, Bucureşti. Nota de conversaţie dintre subsecretarul de
stat din cadrul Ministerului Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, şi
reprezentantul politic al Uniunii Sovietice la Bucureşti, Mihail S. Ostrovski,
despre relaţiile sovieto-române.
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515. 19 decembrie 1936, Praga. Telegrama însărcinatului cu afaceri al României
la Praga, Mihail Mitilineu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
demersurile întreprinse de către autorităţile cehoslovace pe lângă cele
franceze în vederea încheierii unui pact de asistenţă între Mica Înţelegere şi
Franţa.
516. 19 decembrie 1936, Varşovia. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, cu privire la vizita generalului Nicolae
Samsonovici, şeful Statului Major al Armatei române, în Polonia.
517. 20 decembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
presei sovietice faţă de vizita lui Victor Antonescu, ministrul Afacerilor
Străine al României, la Paris.
518. 20 decembrie 1936, Roma. Raportul ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la
politica externă a Italiei.
519. 21 decembrie 1936, Sofia. Telegrama ministrului României la Sofia, Radu
Crutzescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la întrevederea
avută cu Ghiorghi Kiosseivanov, prim-ministru şi ministru al Afacerilor
Străine al Bulgariei, despre relaţiile româno-bulgare.
520. 21 decembrie 1936, Berlin. Raportul ataşatului de presă de la Legaţia
României de la Berlin, Petre Ilcuş, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, cu privire la ecourile avut în presa germană de vizita ministrului
Afacerilor Străine al României la Paris.
521. 21 decembrie 1936, Bucureşti. Nota de convorbire dintre subsecretarul de
stat din cadrul Ministerului Afacerilor Străine, Victor Bădulescu, şi ministrul
Cehoslovaciei la Bucureşti, Jan Seba, despre negocierile românocehoslovace de la Praga, despre vizita lui Victor Antonescu la Paris şi despre
vizita lui Milan Stoiadinović în România.
522. 22 decembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
presei sovietice faţă de expozeul despre politica externă a Poloniei a lui Jósef
Beck, ministrul Afacerilor Străine al Poloniei.
523. 22 decembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
presei sovietice faţă de convorbirile franco-române de la Paris.
524. 22 decembrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
referitor la relaţiile anglo-italiene.
525. 23 decembrie 1936, Paris. Telegrama ministrului României la Paris,
Constantin Cesianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
convorbirea avută cu Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al
Turciei, despre Pactul de prietenie bulgaro-iugoslav.
526. 23 decembrie 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la convorbirea avută cu
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Nikolaos Mavrudis, secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine al
Greciei, despre relaţiile dintre statele membre ale Înţelegerii Balcanice.
23 decembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
presei sovietice faţă de relaţiile româno-polone.
24 decembrie 1936, Varşovia. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, referitor la situaţia politică internă din Polonia.
24 decembrie 1936, Varşovia. Raportul consilierului de legaţie de la Legaţia
României de la Varşovia, Constantin Dinu Hiott, către ministrul Afacerilor
Străine, Victor Antonescu, referitor la expozeul privind politica externă a lui
Jósef Beck, ministrul Afacerilor Străine al Poloniei.
24 decembrie 1936, Londra. Raportul ministrului României la Londra,
Constantin Laptew, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
referitor la dezbaterile din cadrul Comitetului pentru aplicarea acordului de
neintervenţie în Spania.
27 decembrie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad,
Victor Cădere, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la convorbirea
avută cu Principele Paul al Iugoslaviei, despre Pactul de prietenie bulgaroiugoslav.
27 decembrie 1936, Belgrad. Telegrama ministrului României la Belgrad,
Victor Cădere, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la convorbirea
avută cu Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, despre
Pactul de prietenie bulgaro-iugoslav.
28 decembrie 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, referitoare la Pactul de prietenie
bulgaro-iugoslav.
28 decembrie 1936, Moscova. Telegrama ministrului României la Moscova,
Edmond Ciuntu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
presei sovietice faţă de relaţiile dintre Franţa şi Mica Înţelegere.
28 decembrie 1936, Haga. Telegrama ministrului României la Haga,
Vespasian Pella, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la conversaţia
avută cu ministrul Afacerilor Străine al Olandei despre războiul civil din
Spania, Societatea Naţiunilor şi problema locarniană.
28 decembrie 1936, Praga. Raportul însărcinatului cu afaceri al României la
Praga, Mihail Mitilineu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor Antonescu,
cu privire la discursul lui Edvard Beneš, preşedintele Cehoslovaciei, dspre
situaţia politică internaţională.
29 decembrie 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la convorbirea avută cu
Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine al Turciei, despre
consimţământul statelor membre ale Înţelegerii Balcanice pentru semnarea
Pactului de prietenie bulgaro-iugoslav.
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538. 30 decembrie 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
autorităţilor elene faţă de Pactul de prietenie bulgaro-iugoslav.
539. 30 decembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la semnarea
Acordului comercial provizoriu dintre România şi Italia.
540. 30 decembrie 1936, Praga. Telegrama ministrului României la Praga,
Gheorghe Aurelian, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la
conversaţia avută cu Kamil Krofta, ministrul de Externe al Cehoslovaciei,
despre relaţiile dintre statele membre ale Micii Înţelegeri.
541. 30 decembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la relaţiile
comerciale româno-italiene.
542. 30 decembrie 1936, Atena. Telegrama ministrului României la Atena, Eugen
Filotti, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la atitudinea
autorităţilor elene faţă de Pactul de prietenie bulgaro-iugoslav.
543. 31 decembrie 1936, Varşovia. Telegrama ministrului României la Varşovia,
Alexandru Duiliu Zamfirescu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire
la conversaţia avută cu Jósef Beck, ministrul Afacerilor Străine al Poloniei,
despre relaţiile româno-poloneze şi situaţia politică internaţională.
544. 31 decembrie 1936, Roma. Telegrama ministrului României la Roma, Ion
Lugoşianu, către Ministerul Afacerilor Străine, cu privire la relaţiile
comerciale româno-italiene.
545. 31 decembrie 1936, Budapesta. Raportul consilierului de legaţie de la
Legaţia României de la Budapesta, Gheorghe Căpităneanu, către ministrul
Afacerilor Străine, cu privire la opiniile Contelui Ladislau Bethlen despre
revizuire şi despre situaţia minorităţii maghiare din România.
546. 31 decembrie 1936, Stockholm. Raportul ministrului României la
Stockholm, Barbu Constantinescu, către ministrul Afacerilor Străine, Victor
Antonescu, cu privire la politica externă a Suediei în luna noiembrie 1936.
547. [decembrie 1936?], Copenhaga. Raportul însărcinatului cu afaceri adinterim al României la Copenhaga, Marcel Romanescu, către ministrul
Afacerilor Străine, Victor Antonescu, cu privire la politica externă a
Danemarcei în 1936.
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LIST OF THE DOCUMENTS
1. July 1st, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning a
conversation with the German ambassador about the state of RomanianGerman relations.
2.
July 1st, 1936, Tirana. Telegram from the Romanian minister in Tirana,
Gheorghe Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs regarding a
conversation with the Albanian Minister of Foreign Affairs on the issue of
abolishing the Romanian Legation in Tirana.
3.
July 1st, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow,
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the Soviet
Union‘s views on the Montreux Convention.
4.
July 1st, 1936, Copenhagen. Report from the chargé d‘affaires ad-interim in
Copenhagen, Marcel Romanescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae
Titulescu, regarding Danish domestic and foreign policies throughout June
1936.
5.
July 1st, 1936, Bern. Report from the Romanian chargé d‘affaires in Bern,
Ion Broşu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with regard
to an article in the Swiss press on the German influence in Romania.
6.
July 1st, 1936 [Bucharest]. Bulletin no. 12 of the Department for Political
Affairs of the Ministry of Foreign Affairs.
7.
July 2nd, 1936, Rome. Telegram fro the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the Romanian
representative‘s efforts to put an end to the campaign against Nicolae
Titulescu in the Italian press.
8.
July 2nd, Geneva. Telegram from the Romanian Minister of Foreign Affairs,
Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the Romanian
dignitary‘s attitude towards Italy and the Italian authorities.
9.
[July 2nd], Geneva. Telegram from the Romanian minister at the League of
Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs with regard
to the Member States‘ views on the Italian actions in Ethiopia.
10. July 3rd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to Italy‘s
attendance of the Montreux Convention.
11. July 3rd, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the German
response to the British questionnaire.
12. July 3rd, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian Minister of Foreign
Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
Little Entente and Balkan Entente Member States‘ reactions to the Italian
press campaign against Nicolae Titulescu.
13. July 3rd, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian Minister of Foreign
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14.
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16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs asking from
King Charles II authority to sign the Montreux Convention.
July 4th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to a conversation
with the Italian Foreign Minister, Galeazzo Ciano, about the Italian
newspapers‘ campaign against Nicolae Titulescu.
July 5th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the conversation
with the Italian Foreign Minister, Galeazzo Ciano, about the Italian
newspapers‘ campaign against Nicolae Titulescu.
July 5th, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister at the League
of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs
concerning the League‘s views on the Danzig issue.
July 6th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw,
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the Danzig
issue.
July 6th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia, Vasile
Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to a conversation
with Georgi Kyosseivanov, Prime-Minister and Minister of Foreign Affairs,
about the political situation in Bulgaria.
July 6th, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister at the League
of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs,
concerning the League‘s stance on ending trade sanctions against Italy.
July 6th, 1936, Ankara. Report from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with
respect to the Turkish-Soviet dispute vis-á-vis the Montreux Convention.
July 6th, 1936, Tallinn. Report from the Romanian minister in Tallinn,
Gheorghe Davidescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu,
with regard to Estonia‘s foreign policy throughout June 1936.
July 7th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding Italy‘s attendance of
the Montreux Conference.
July 7th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the works of the
Montreux Conference.
July 8th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the resumption
of Romanian oil exports to Italy.
July 8th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow,
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to Poland‘s
stance in the eventuality of Soviet troops and aircraft transiting Romanian
territory and airspace.
July 8th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw,
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the
Danzig issue.
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July 8th, 1936, Ankara. Report from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu,
concerning the Soviet-Turkish argument surrounding the Montreux
Convention.
July 8th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna, Caius
Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding
certain attempts to normalize Austro-German relations.
July 8th, 1936, Washington. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Washington, Andrei Popovici, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae
Titulescu, in reference to the US foreign policy.
July 9th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the invitation
Italy received in order to attend the Montreux Conference and the
Conference of the Locarno states.
July 9th. 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in Moscow,
Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the Soviet
Government‘s dissatisfaction at Turkish behaviour during the Montreux
Conference.
July 10th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the Turkish
authorities‘ irritation regarding the Montreux talks.
July 10th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the prospects of
Austria and Germany signing an agreement.
July 10th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs in reference to Turkey‘s
view on recent developments in Montreux.
July 10th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw,
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
diplomatic conflict surrounding the Danzig issue.
July 10th, 1936, Buenos Aires. Telegram from the Romanian minister in
Buenos Aires, Alexandru Buzdugan, to the Ministry of Foreign Affairs
relating to the South American States‘ views on the reform of the League
Covenant.
July 11h, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the resumption
of Italian oil purchases from Romania.
July 11th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding Italy‘s refusal to
attend the Montreux Conference.
July 11th, 1936, Cairo. Report from the Romanian chargé d‘affaires in Cairo,
Radu Cutzarida, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with
reference to the negotiations taking place with a view to signing an AngloEgyptian agreement.
July 12th. 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
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Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, concerning President
Atatürk‘s discontent about the Montreux talks.
July 13th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, relating to the Austro-German agreement.
July 13th, 1936, Belgrade. Report from the Romanian chargé d‘affaires ad
interim in Belgrade, Eugen Papiniu, to the Minister of Foreign Affairs,
Nicolae Titulescu, with reference to Yugoslavia‘s domestic and foreign
policy.
July 13th, 1936, Prague. Report from the Romanian minister in Prague,
Theodor Emandi, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with
regard to the national security legislation that the Czechoslovak Parliament
adopted.
July 14th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs regarding Turkey‘s reaction
to certain clauses of the Montreux Convention.
July 14th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the TurkishBritish agreements concerning the British assistance in the Mediterranean.
July 14th, 1936, Berlin. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petala, to the Ministry of Foreign
Affairs relating to the German-Austrian and German-Czechoslovak relations.
July 14th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to Italy‘ decision
to suspend the Italian Military Mission based in Constanța.
July 14th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the
British attitude towards Italy and the Austro-German agreement.
July 15th, 1936, Montreux. Telegram from the Romanian minister at The
Hague and Romanian delegate to the International Permanent Commission
for the Danube Basin Waterways Regime, Vespasian Pella, and from the
Romanian delegate to the International and European Danube Commissions,
Constantin Contzescu, to the Ministry of Foreign Affairs in relation to a
conversation with French, Soviet and Turkish representatives about the
Montreux Convention article which regulates naval vessels transit through
the Straits.
July 15th, 1936, Montreux. Telegram from the Romanian minister at The
Hague and Romanian delegate to the International Permanent Commission
for the Danube Basin Waterways Regime, Vespasian Pella, and from the
Romanian delegate to the International and European Danube Commission,
Constantin Contzescu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding a
conversation with French, Soviet and Turkish representatives about the
Montreux Convention article which regulates naval vessels transit throught
the Straits.
July 15th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the Austro-German
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agreement and the prospects of a German-Italian rapprochement.
July 15th, 1936, Riga. Telegram from the Romanian minister in Riga,
Constantin Văllimărescu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to a
conversation with the Latvian Foreign Minister.
July 15th, 1936, Berlin. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petala, to the Ministry of Foreign
Affairs relating to the German demarches aimed at improving relations with
Czechoslovakia.
July 15th, 1936, Berlin. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petala, to the Ministry of Foreign
Affairs with regard to German-Italian relations.
July 15th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires ad
interim in Belgrade, Eugen Papiniu, to the Minister of Foreign Affairs,
Nicolae Titulescu, regarding Yugoslavia‘s reactions to the Austro-German
agreement.
July 15th, 1936, Berlin. Report from the press attaché of the Romanian
Legation in Berlin, Petre Ilcuș, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae
Titulescu, concerning the German attitude towards the Danubian States.
July 15th, 1936, Geneva. Report from the Romanian minister at the League
of Nations, Constantin Antoniade, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae
Titulescu, with respect to the Member States‘ positions on the Abyssinian
conflict.
July, 15th, 1936, [Bucharest]. Bulletin no. 13 of the Department for Political
Affairs of the Ministry of Foreign Affairs.
July 16th, 1936, Montreux. Telegram from the Romanian minister at The
Hague and Romanian delegate to the International Permanent Commission
for the Danube Basin Waterways Regime, Vespasian Pella, and from the
Romanian delegate to the International and European Danube Commissions,
Constantin Contzescu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
debates surrounding Article 16 of the Montreux Convention.
July 16th, 1936, Montreux. Telegram from the Romanian minister at The
Hague and Romanian delegate to the International Permanent Commission
for the Danube Basin Waterways Regime, Vespasian Pella, and from the
Romanian delegate to the International and European Danube Commission,
Constantin Contzescu, to the Ministry of Foreign Affairs respect to the
debates surrounding Article 16 of the Montreux Convention.
July 16th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs relating to the Anglo-Italian
talks on the partial withdrawal of the Royal Navy from the Mediterranean.
July 16th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
Conference of the Locarno States.
July [16th], 1936, Montreux. Telegram from the Romanian minister at The
Hague and Romanian delegate to the International Permanent Commission
for the Danube Basin Waterways Regime, Vespasian Pella, and from the
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Romanian delegate to the International and European Danube Commissions,
Constantin Contzescu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
debates surrounding Article 16 of the Montreux Convention.
[July 16th, 1936], Bucharest. Communiqué of the Romanian Government
expressing its support for the foreign policy as conducted by Nicolae
Titulescu, the Romanian Foreign Minister.
July 17th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw,
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the
impact of the Austro-German Agreement in Poland.
July 17th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs relating to the British
proposal to summon in London the projected conference of the Locarno
States.
July 17th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the Anglo-Turkish
agreements for mutual assistance in the Mediterranean and the Italian
reaction to them.
July 17th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw,
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the
Danzig question and the German-Polish relations.
July 18th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to a conversation
with Giuseppe Bastianini, Under-secretary of State in the Italian Foreign
Office about the Austro-German Agreement.
July 18th, 1936, Bucharest. Statements made by the Romanian Foreign
Minister, Nicolae Titulescu, to the ‖Universul‖ newspaper.
July 19th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs concerning a discussion
between the Italian ambassador in Ankara and the Turkish Prime-Minister
Ismet Inönü about the Anglo-Turkish agreements for mutual assistance in the
Mediterranean and the Italian attitude towards them.
July 20th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw,
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs relating to the Polish
press‘s outlook on Romania.
July 20th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the
German efforts to draw Romania into the Reich‘s orbit.
July 20th, 1936, London. Report from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding
the Italian foreign policy throughout the interval June 20 – July 20 1936.
July 21st, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in Warsaw,
Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the Polish
authorities‘ stance on the Danzig issue and the reform of the League
Covenant.
July 21st, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
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Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to a conversation
with Ulrich von Hassel, the German ambassador in Rome, about the AustroGerman Agreement and German-Italian relations.
July 21st, 1936, [Montreux]. Draft protocol regarding a Romanian-Soviet
Mutual Assistance Treaty signed by the Romanian Minister of Foreign
Affairs Nicolae Titulescu and the People‘s Commissar for Foreign Affairs of
the Soviet Union, Maxim M. Litvinov.
July 22nd, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to a
conversation with the Turkish acting Foreign Minister about the signing of
the Montreux Convention.
July 22nd, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to a
conversation with the Turkish acting Foreign Minister about the AngloTurkish mutual assistance agreements.
July 22nd, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in Prague,
Theodor Emandi, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu,
discussing Czech reactions to the Austro-German Agreement.
July 23rd, 1936, Bucharest. Telegram from the Head of the Department for
Foreign Affairs, Alexandru Cretzianu, to the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, and the Romanian minister in Warsaw, Constantin
Vişoianu, regarding the Danzig issue.
July 23rd, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna,
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with
respect to the statements the German ambassador in Vienna, Franz von
Papen, made to the press on the occasion of the signature of the AustroGerman Agreement.
July 23rd, 1936, Vienna. Report from the Secretary of the Romanian
Legation in Vienna, Ion Stîrcea, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae
Titulescu, relating to the US views on the latest developments in Central
Europe and the Austro-German Agreement.
July 24th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, tot he Ministry of Foreign Affairs regarding the Locarno
States Conference in London.
July 24th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to a
conversation with the French Foreign Minister, Yvon Delbos, about the
topics discussed at the Locarno States Conference in London.
July 24th, 1936, Ankara. Report from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with
regard to the statements to the press by Tewfik Rüstü Aras, the Turkish
Foreign Minister, on his return from Montreux.
July 24th, 1936, Sofia. Report from the Romanian chargé d‘affaires in Sofia,
Virgil Zaborovschi, to the Minister of Foreign Affairs Nicolae Titulescu
regarding a conversation with the Secretary General of the Bulgarian Foreign
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Office about Romanian-Bulgarian relations.
July 25th. 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to Italy‘s reactions
to the outcome of the Locarno States Conference in London.
July 25th, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in Athens,
Constantin Langa-Răşcanu, tot he Minister of Foreign Affairs Nicolae
Titulescu relating to a discussion with the Italian minister in Athens about the
course of the Italian foreign policy.
July 25th, 1936, Sofia. Report from the Romanian chargé d‘affaires in Sofia,
Virgil Zaborovschi, to the Minister of Foreign Affairs Nicolae Titulescu
concerning a conversation with Georgi Kyosseivanov, Bulgarian PrimeMinister and Foreign Minister, regarding the position Bulgaria had adopted
during the Montreux Conference and the state of Bulgarian-Romanian
relations.
July 25th, 1936, Sofia. Report from the Romanian chargé d‘affaires in Sofia,
Virgil Zaborovschi, to the Minister of Foreign Affairs Nicolae Titulescu
concerning a conversation with Ghiorghi Kyosseivanov, Bulgarian PrimeMinister and Foreign Minister, regarding the position Bulgaria had adopted
during the Montreux Conference and the state of Bulgarian-Romanian
relations.
July 28th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the
latest developments in Spain.
July 28th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs in connection with a
conversation with the Italian Foreign Minister Galeazzo Ciano about the
consequences of the Austro-German Agreement on the normalization of the
German-Italian relations.
July 28th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding a conversation with
the Italian Foreign Minister Galeazzo Ciano about the consequences of the
Austro-German Agreement on the normalization of the German-Italian
relations.
July 28th, 1936, Prague. Report from the Romanian minister in Prague,
Theodor Emandi, to the Minister of Foreign Affairs Nicolae Titulescu
concerning the Conference on Peace and Collective Security and the speech
of the Czechoslovak President Edvard Beneš.
July 29th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris to the
Ministry of Foreign Affairs with respect to the French authorities‘ outlook on
events in Spain.
July 30th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs relating to the ItalianRomanian trade relations.
July 30th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to
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Britain‘s view on the activities of the German minority in Czechoslovakia.
July 31st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to a
conversation with the Turkish Foreign Minister Tewfik Rüstü Aras about the
support Turkey received from Romania during the Montreux Conference.
July 31st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the Turkish
authorities‘ decision to suspend the Anglo-Turkish agreements for mutual
assistance in the Mediterranean.
July 31st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs regarding Turkey‘s attitude
towards Bulgaria and it willingness to encourage improved relations between
the latter and the Balkan Entente.
July 31st, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning Ankara‘s
expressed satisfaction at the results of the Montreux Conference.
July 31st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the gratitude
expressed by the Turkish Foreign Minister, Tewfik Rüstü Aras, for the
Romanian support during the Montreux Conference.
July 31st, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the Minister of Foreign Affairs,
Nicolae Titulescu, discussing the potential reaction of the Romanian public
opinion to a Mutual Assistance Pact between Romanian and the Soviet
Union.
July 31st, 1936, London. Report from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu,
with reference to Foreign Secretary Anthony Eden‘s foreign policy speech in
the House of Commons.
August 1st, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires
ad interim in Belgrade, Eugen Papiniu, to the Ministry of Foreign Affairs in
reference to the Yugoslavian Deputy Foreign Minister‘s analysis of the
results of the Locarno States Conference in London.
August 1st, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires
ad interim in Belgrade, Eugen Papiniu, to the Ministry of Foreign Affairs
with regard to the Yugoslavian Deputy Foreign Minister‘s that the Little
Entente States should adopt a common position as to the reform of the
League Covenant.
August 1st, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
Romanian-Czechoslovak-Soviet talks to open an air route from Moscow to
Prague via Cluj.
August 1st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding
the ratification of the Montreux Convention by the Turkish legislative
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assembly.
110. August 1st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with
reference to the ratification of the Montreux Convention and to the
possibility of Italy signing the document.
111. August 1st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, in
relation to the state of the Greek-Turkish relations in the context of the
ratification of the Montreux Convention.
112. August 1st, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires
ad interim in Belgrade, Eugen Papiniu, to the Minister of Foreign Affairs,
Nicolae Titulescu, with respect to the Yugoslavian foreign policy throughout
July 1936.
113. August 1st, 1936, Copenhagen. Report from the Romanian chargé d‘affaires
ad interim in Copenhagen, Marcel Romanescu, to the Minister of Foreign
Affairs, Nicolae Titulescu, in reference to the Danish foreign policy
throughout July 1936.
114. August 2nd, 1936, Ankara. Report from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu,
discussing Hungarian reactions to the French support for Romania.
115. August 3rd, 1936, Madrid. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Madrid, Costantin Zănescu, to the Ministry of Foreign
Affairs with regard to the unfolding of the civil conflict in Spain.
116. August 3rd, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
future convening of a conference in order to find a solution to the
divergences between Germany and the Central and South-Eastern European
States.
117. August 3rd, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the position
of the Great Powers towards the Spanish civil war.
118. August 3rd, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the
French efforts to promote better relations between Germany and the states of
Central and South-Eastern Europe.
119. August 5th, 1936, The Hague. Telegram from the Romanian minister at The
Hague, Vespasian Pella, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to a
conversation with the Dutch Foreign Minister about the state of the relations
between the Great Powers and the reform of the League Covenant.
120. August 5th, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the Minister of Foreign Affairs,
Nicolae Titulescu, relating to the French efforts to peacefully resolve the
Spanish civil conflict.
121. August 6th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry of
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Foreign Affairs with regard to the reactions in the Hungarian press to the
Romanian demarches to abolish the European Danube Commission.
August 6th, 1936, Rome. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Rome, Victor Brabeţianu, to the Ministry of Foreign
Affairs concerning the Romanian-Italian trade talks.
August 6th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs regarding
Germany‘s stance on the civil war in Spain.
August 6th, 1936, Cap Martin. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs
regarding Romania‘s acceptance of the principle of a common policy of the
Little Entente States as to the reform of the League Covenant.
August 6th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
Declaration of Non-intervention in Spanish affairs.
August 7th, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in Athens,
Constantin Langa-Răşcanu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to
a conversation with General Metaxas, the Greek Prime-Minister, about the
Greek domestic situation.
August 7th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs with reference
to a discussion with Constantin von Neurath, the German Foreign Minister,
about Romania‘s efforts to abolish the European Danube Commission.
August 8th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs in reference to a proposal by
the Turkish Foreign Minister, Tewfik Rüstü Aras, for the Balkan Entente
States to assume a common position on the reform of the League Covenant.
August 8th, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the Minister of Foreign Affairs,
Nicolae Titulescu, with regard to the French draft of a Declaration of noninterference in Spanish affairs forwarded to the Romanian Government.
August 8th, 1936, London. Report from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs Nicolae Titulescu,
concerning the Berlin visit of Sir Robert Vansittart, the British Permanent
Under-Secretary of State for Foreign Affairs.
August 9th, 1936, Warsaw. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs regarding the visit to Poland of General Maurice Gamelin,
head of the French General Staff.
August 10th, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the Minister of Foreign Affairs,
Nicolae Titulescu, relating to the replies the French Government received
from the League members for its draft Declaration.
August 10th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to
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the reply of the Romanian authorities to a Soviet request to open an air route
from Moscow to Prague via Cluj.
August 10th, 1936, Bern. Report from the Romanian minister in Bern, Mihail
Boerescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, in reference
to a conversation with the French ambassador about the latest developments
in Spain.
August 11th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs regarding Turkish proposals
for a Balkan Entente States common approach to the Declaration of nonintervention in Spanish affairs.
August 11th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs
concerning Yugoslavia‘s attitude towards the Austro-German Agreement and
the reform of the League of Nations Covenant.
August 11th, 1936, Warsaw. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs with reference to the visit to Poland of General Maurice
Gamelin, head of the French General Staff.
August 11th, 1936, Lisbon. Telegram from the Romanian minister in Lisbon,
Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect
to the French attempt to enlist the Portuguese authorities‘ support for the
Declaration of non-intervention in Spanish affairs.
August 12th, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the Minister of Foreign Affairs,
Nicolae Titulescu, with regard to the meeting in Bucharest of the Greek,
Yugoslav, Turkish and Romanian Chiefs of Staff with the view to signing the
Balkan Entente military convention.
August 12th, 1936, Warsaw. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs regarding the visit to Poland of General Maurice Gamelin,
head of the French General Staff.
August 13th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Minister of
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with regard to the press statements of
General Gyula Gömbös, the Hungarian prime-minister, on the domestic and
international situation.
August 14th, 1936, Cap Martin. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding the attitude Romania should
adopt with regard to the Declaration of non-intervention in Spanish affairs.
August 14th, 1936, London. Report from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu,
with respect to Britain‘s stance on the Declaration of non-intervention in
Spanish affairs.
August 15th, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the Minister of Foreign Affairs,
LXXV

Institutul Diplomatic Român

145.

146.
147.
148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Nicolae Titulescu, with reference to Romania‘s response to the Declaration
of non-intervention in Spanish affairs.
August 15th, 1936, Moscow. Telegram from the Legation secretary of the
Romanian Legation in Moscow, Ion Popescu-Pașcani, to the Ministry of
Foreign Affairs regarding the Soviet attitude towards the Declaration of nonintervention in Spanish affairs.
August 15th, 1936, Lisbon. Telegram from the Romanian minister in Lisbon,
Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae
Titulescu, in reference to the latest developments in Spain.
August 17th, 1936, Vienna. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Vienna, Nicolae Lahovary, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae
Titulescu, relating to the economic talks between Germany and Austria.
August 18th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin,
Nicolae-Petrescu Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs concerning
German reservations in relation to the Declaration of non-intervention in
Spanish affairs.
August 18th, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the Minister of Foreign Affairs,
Nicolae Titulescu, with reference to Romania‘s approval of the Declaration
of non-intervention in Spanish affairs.
August 18th, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the French chargé d‘affaires in
Bucharest, Jean-Paul Boncour, with respect to Romania‘s position regarding
the Declaration of non-intervention in Spanish affairs.
August 18th, 1936, Copenhagen. Report from the Romanian chargé
d‘affaires ad-interim in Copenhagen, Marcel Romanescu, to the Minister of
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding Denmark‘s views on the events
in Spain.
August 18th, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to all Romanian legations
announcing Romania‘s support for the Declaration of non-intervention in
Spanish affairs.
August 19th, 1936, Warsaw. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs concerning the consequences of the visit to Poland by
General Maurice Gamelin, the French Chief of Staff.
August 20th, 1936, Rome. Report from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Rome, Victor Brabetzianu, to the Romanian Minister
of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with reference to the Italian reaction to
the developments in Spain.
August 20th, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the Romanian legations in
Ankara, Belgrade and Athens with respect to the efforts aimed at obtaining
Turkish, Yugoslavian and Greek support for the negotiations surrounding the
military convention of the Balkan Entente.
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156. August 20th, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, presenting an update on the League of
Nations Member States‘ attitudes towards the Declaration of nonintervention in Spanish affairs.
157. August 20th, 1936, London. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in London, Dimitrie Buzdugan, to the Minister of
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with regard to a request by Saavedra
Lamas to the Romanian Foreign Minister to help prevent a postponement of
the League Assembly session responsible for the Covenant reform.
158. August 20th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs conveying the French
authorities‘ gratitude for Romania‘s adherence to the Declaration of nonintervention in Spanish affairs.
159. August 21st, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
invitation addressed to the members of the Romanian Legation to attend the
Congress of the National Socialist Party in Nürnberg.
160. August 21st, 1936, Bern. Report from the Romanian minister in Bern, Mihail
Boerescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, concerning a
conversation with Giusseppe Motta, the head of the Swiss Political
Department for Foreign Affairs, about the civil war in Spain.
161. August 21st, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs with reference
to a conversation with the State Secretary of the German Foreign Ministry,
Hans Heinrich Dieckhoff, regarding the Reich‘s reaction to the speech of
Edvard Beneš on August 21st in Prague and the state of GermanCzechoslovak relations.
162. August 22nd, 1936, Cap Martin. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs denying
rumours that he and together the Czechoslovak President Beneš have signed
an agreement concerning the transit of Soviet troops through Romanian
territory.
163. August 22nd, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the Romanian Legation at the
League of Nations with respect to the common position of the Little Entente
and of the Balkan Entente on the issue of the Covenant reform.
164. August 24th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs conveying the gratitude of
the Turkish Government for the recent ratification by Romania of the
Montreux Convention.
165. August 24th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry of
Foreign Affairs regarding the agenda of the meeting between Miklós Horthy,
the Hungarian Regent, and the German Chancellor, Adolf Hitler.
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166. August 25th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs confirming that the Turkish
authorities were notified that Romania had ratified the Montreux Convention.
167. August 25th, 1936, Ankara. Report from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, with
reference to visits by the King of Bulgaria in Germany and by the King of
Great Britain in Dalmatia.
168. August 25th, 1936, Warsaw. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Minister of
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, regarding the visit of General Gamelin in
Poland and its impact on Polish foreign policy.
169. August 25th, 1936, Sofia. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Sofia, Virgil Zaborovschi, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae
Titulescu, concerning the Bulgarian press‘s attitude towards Romania.
170. August 26th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs relating to the
meeting between Miklós Horthy, the Hungarian Regent, and the German
Chancellor, Adolf Hitler, and the issues discussed.
171. August 26th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs
forwarding the agreement of the Yugoslav Government to allow the Yugoslav
Chief of Staff to attend the meeting in Bucharest.
172. August 26th, 1936, London. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in London, Dimitrie Buzdugan, to the Ministry of
Foreign Affairs with reference to a conversation with British Foreign
Secretary Anthony Eden about the reform of the League Covenant and the
Declaration of non-intervention in Spanish affairs.
173. August 26th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding a
conversation with the People‘s Commissar for Foreign Affairs of the Soviet
Union, Maxim M. Litvinov, about the civil war in Spain.
174. August 26th, 1936, Riga. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Riga, Theodor Scortzescu, to the Ministry of Foreign
Affairs concerning the planned meeting of the Baltic States‘ foreign ministers
and its agenda.
175. August 26th, 1936, Tokyo. Report from the Romanian minister in Tokyo,
Gheorghe Stoicescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu,
with reference to the statement made to the press on his return to the home
country by Eisuke Fujita, the Japanese minister in Bucharest.
176. August 27th, 1936, The Hague. Report from the Romanian minister at The
Hague, Vespasian Pella, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to a
conversation with the Secretary General of the Dutch Foreign Ministry about
the reform of the League Covenant and the relations Dutch-German and
Dutch-Soviet relations.
177. August 27th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin,
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Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs relating to the
meeting between Miklós Horthy, the Hungarian Regent, and the German
Chancellor, Adolf Hitler, and the issues discussed.
August 27th, 1936, Cap Martin. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs with
reference to the potential Yugoslav and Czechoslovak attitude in the case of a
Hungarian breach of the Trianon Treaty.
August 27th, 1936, [Cap Martin]. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, to the Ministry of Foreign Affairs
discussing the action plan the Romanian Government adopted in order to put
into effect the Declaration of non-intervention in Spanish affairs.
August 27th, 1936, Tirana. Telegram from the Legation secretary of the
Romanian Legation in Tirana, Dragoș Cotlarciuc, to the Ministry of Foreign
Affairs announcing the Albanian authorities‘ agreement for the appointment
of Nicolae Lahovary as Romanian minister in Tirana.
August 28th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs notifying the Romanian
Government that Yugoslavia has ratified the Montreux Convention.
August 28th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs explaining that, on the issue
of the League Covenant reform, Turkey will adopt a position similar to that
of its Balkan Entente allies.
August 28th, 1936, Vienna. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Vienna, Nicolae Lahovary, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae
Titulescu, regarding the recent talks between Miklós Horthy, the Hungarian
Regent, and the German Chancellor, Adolf Hitler.
August 28th, 1936, Vienna. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Vienna, Nicolae Lahovary, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae
Titulescu, with reference to the French views on the Austro/German
negotiations.
August 28th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs asking the Romanian
Government the set a different date for the meeting of the chiefs of staff of
the the Balkan Entente countries.
August 29th, 1936, Bucharest. Telegram from the Secretary General of the
Ministry of Foreign Affairs, Mihail Arion, to the Minister of Foreign Affairs,
Nicolae Titulescu, with regard to a warning issued by the French
Government to the Little Entente States about a possible Hungarian attempt
to alter the military clauses of the Trianon Treaty.
August 29th, 1936, Budapest. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry of
Foreign Affairs with reference to a possible Hungarian attempt to denounce
the military clauses of the Trianon Treaty.
August 29th, 1936, Lisbon. Report from the Romanian minister in Lisbon,
Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae
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Titulescu, detailing the latest developments in Spain.
189. August 29th, 1936, Bern. Report from the Romanian minister in Bern, Mihail
Boerescu, to the Minister of Foreign Affairs, Nicolae Titulescu, discussing
the way the international situation is viewed by the diplomatic corps in Bern.
190. August 30th,1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference
to the Soviet Government‘s observations regarding the reform of the League
Covenant.
191. August 31st, 1936, London. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in London, Dimitrie Buzdugan, to the Ministry of
Foreign Affairs concerning the British press‘s reaction to the replacement of
Nicole Titulescu as Foreign Minister.
192. August 31st, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs
recounting the reaction of the Yugoslavian authorities the the news of
Titulescu‘s resignation.
193. September 6th, 1936, The Hague. Telegram from the Legation secretary of
the Romanian Legation at the Hague, Dan Geblescu, to the Ministry of
Foreign Affairs regarding the Dutch press‘s reaction to Nicolae Titulescu‘s
removal.
194. September 6th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the
response of the French press and authorities to the news of Nicolae
Titulescu‘s removal.
195. September 7th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to a
conversation with the Czechoslovak minister in Paris about the Czech
reaction to the removal of |Nicolae Titulescu as head of the Romanian
Foreign Ministry.
196. September 7th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to a
conversation with the French Prime Minister Léon Blum about the removal
of Nicolae Titulescu as head of the Romanian Foreign Ministry.
197. September 8th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to a
conversation with the French Prime Minister Léon Blum about the civil war
in Spain.
198. September 8th, 1936, London. Telegram from the legation secretary of the
Romanian Legation in London, Nicolae Matei Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs concerning the latest session of the London Non-intervention
Committee.
199. September 8th, 1936, London. Telegram from the legation secretary of the
Romanian Legation in London, Nicolae Matei Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs concerning the latest session of the London Non-intervention
Committee and the measures it adopted.
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200. September 9th, 1936, Bucharest. Telegram from the Romanian Foreign
Ministry to the Romanian minister in Athens, Constantin Langa-Răşcanu,
authorizing him to address an official invitation to the Greek Chief of Staff to
take part in the official signing of the Balkan Entente Military Convention in
Bucharest.
201. September 10th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs regarding a
conversation with the Turkish Foreign Minister, Tewfik Rüstü Aras, during
which the Turkish high official expressed his wish for the Romanian-Turkish
cooperation in matters of foreign policy to continue.
202. September 10th, 1936, London. Telegram from the legation secretary of the
Romanian Legation in London, Nicolae Matei Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs with respect to the reaction of the British authorities to
Hitler‘s speech during the Nazi Party‘s Congress in Nürnberg.
203. September 10th, 1936, Belgrade. Report from the Romanian chargé d‘affaires
ad-interim in Belgrade, Eugen Papiniu, to the Minister of Foreign Affairs,
Victor Antonescu, discussing the Yugoslavian foreign policy throughout
August 1936.
204. September 11th, 1936, Bucharest. Report from the Romanian Foreign
Ministry to the Romanian minister in London, Constantin Laptew, regarding
the statements to the press made by the Turkish Foreign Minister Tewfik
Rüstü Aras on several international issues.
205. September 11th, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Foreign Minister Victor Antonescu, State Under-secretary of the Romanian
Foreign Ministry Victor Bădulescu and Milan Stoiadinović, President of the
Council of Ministers and Foreign Minister of Yugoslavia.
206. September 12th, 1936, Bucharest. Telegram from the Romanian Foreign
Minister Victor Antonescu to the Romanian minister in Ankara, Eugen
Filotti, asking him to thank the Turkish Foreign Ministers for his statements
regarding Romania.
207. September 12th, 1936, Paris. Paris. Telegram from the Romanian minister in
Paris, Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference
to the French-Polish military talks.
208. September 12th, 1936, Paris. Paris. Paris. Telegram from the Romanian
minister in Paris, Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs
recounting a conversation with the General Secretary of the French Foreign
Minister, Joseph Avenol, about the state of the German-Romanian relations.
209. September 13th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
attitude of the French press towards Romania.
210. September 13th, 1936, London. Telegram from the legation secretary of the
Romanian Legation in London, Nicolae Matei Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs regarding Hungary‘s revisionist campaign and its
preparations to violate the military clauses of the Trianon Treaty.
211. September 13th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
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212.
213.

214.

215.

216.
217.

218.

219.

220.
221.

222.

Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a
telephone conversation with the General Secretary of the French Foreign
Ministry, Joseph Avenol, about the attitude of the French press towards
Romania.
September 13th, 1936, Ankara. Report from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
with reference to the alliance treaty between Turkey and Syria.
September 14th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to
the reaction of the Soviet press to the news of Nicolae Titulescu‘s removal as
head of the Romanian Foreign Ministry.
September 14th, 1936, Warsaw. Report from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, analysing the trend of the Polish foreign
policy after the French-Polish military talks.
September 15th, 1936, Athens. Telegram from the legation secretary of the
Romanian Legation in Athens, Ion Văleanu, regarding the talks between the
Turkish Foreign Minister, Tewfik Rüstü Aras, and the Greek Prime Minister,
General Ioannis Metaxas.
[September 15th, 1936], [Bratislava]. Telegram from the Romanian Foreign
Minister Victor Antonescu to the Ministry of Foreign Affairs with respect to
the meeting of the Permanent Council of the Little Entente in Bratislava.
September 15th, 1936, Rome. Report from the legation counselor of the
Romanian Legation in Rome, Victor Brabetzianu, to the Minister of Foreign
Affairs Victor Antonescu with reference to the Italian authorities‘ to the news
of Nicolae Titulescu‘s removal.
September 15th, 1936, Rome. Report from the legation counselor of the
Romanian Legation in Rome, Victor Brabetzianu, to the Minister of Foreign
Affairs Victor Antonescu concerning a speech delivered by Benito Mussolini
in Avellino.
September 16th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of
the Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry
of Foreign Affairs with reference to the Hungarian authorities‘ reaction to the
decisions taken in Bratislava by the Permanent Council of the Little Entente.
September 16th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow Edmond Ciuntu to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the
Romanian-German and French-German relations.
September 16th, 1936, Washington. Report from the Romanian chargé
d‘affaires in Washington, Andrei Popovici, to the Minister of Foreign Affairs,
Victor Antonescu, regarding a speech about the international situation by the
American president F. D. Roosevelt in Chattanooga.
September 17th, 1936, Bucharest. Telegram from the General Secretary of
the Romanian Foreign Ministry, Vasile Grigorcea, to the Romanian minister
in Moscow, Edmond Ciuntu, asking him to reply to the recent wave of
unfavourable articles in the Soviet press.
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223. September 17th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of
the Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry
of Foreign Affairs discussing the aims of the meeting in Vienna of the
Hungarian, Italian and Austrian foreign ministers in the context of the recent
session of the Little Entente Permanent Council.
224. September 17th, 1936, Rome. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Rome, Victor Brabetzianu, to the Minister of Foreign
Affairs Victor Antonescu with respect to the statements that the Austrian
Foreign Minister made at the end of his visit to Italy.
225. September 17th, 1936, Stockholm. Report from the Romanian minister in
Stockholm Barbu Constantinescu to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, concerning the views of the Swedish Foreign Minister K. G.
Westman on several international issues.
226. September 17th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with reference to the Nürnberg Congress of the National Socialist
Party.
227. September 17th, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Ministry of Foreign Affairs detailing the
views of the Polish press on the decisions of the recent session of the Little
Entente Permanent Council in Bratislava.
228. September 18th, 1936, [Paris]. Telegram from the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, to the Ministry of Foreign Affairs relating a
conversation with Yvon Delbos, the French Foreign Minister, about the
government reshuffle in Bucharest and the Romanian foreign policy.
229. September 18th, 1936, Buenos Aires. Report from the Romanian minister in
Buenos Aires, Alexandru Buzdugan, to the Ministry of Foreign Affairs with
reference to a conversation with the President of Uruguay, about RomanianUruguayan and the latest international developments.
230. September 19th, 1936, Bucharest. Telegram from the General Secretary of
the Romanian Foreign Ministry, Vasile Grigorcea, to the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, forwarding a telegram from the Romanian
Legation in Rome about the visit to Italy by Guido Schmidt, the Austrian
Foreign Minister.
231. September 19th, 1936, [Geneva]. Report from the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a
conversation with Maxim M. Litvinov, the People‘s Commissar for Foreign
Affairs of the Soviet Union, about the government reshuffle in Bucharest and
the Romanian foreign policy.
232. September 19th, 1936, [Geneva]. Report from the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, to the Ministry of Foreign Affairs detailing a
conversation with Jósef Beck, the Polish Foreign Minister, about PolishRomanian relations and the Polish Foreign policy in general.
233. September 19th, 1936, Rome. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Rome, Victor Brabetzianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
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Antonescu, analysing the German-Italian relationship.
234. September 19th, 1936, Rome. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Rome, Victor Brabetzianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, discussing the Soviet-Italian relations.
235. September 19th, 1936, Rome. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Rome, Victor Brabetzianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with reference to the Little Entente, the Rome Protocols and the
visit to Italy by Guido Schmidt, the Austrian Foreign Minister.
236. September 20th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, to the Ministry of Foreign Affairs
recounting a conversation with Tewfik Rüstü Aras, the Turkish Foreign
Minister, about the relations between the Member States of the Little Entente
and of the Balkan Entente.
237. September 21st, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Constantin Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs
concerning the visit to Budapest by Constantin von Neurath, the German
Foreign Minister,
238. September 21st, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, discussing comments in the Polish press on the recent meeting in
Geneva between the Romanian and Polish Foreign Ministers.
239. September 22nd, 1936, London. Report from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
London Conference of the Locarno States, the Spanish civil war and the
Anglo-German relations.
240. September 22nd, 1936, Lvov. Report from the Romanian consul in Lvov,
Alexandru Popescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
with respect to the reactions in Eastern Galicia to the decisions of the Little
Entente Permanent Council.
241. September 22nd, 1936, [Geneva]. Compte rendu of the conversation between
Foreign Minister Victor Antonescu, and the Czechoslovak Foreign Minister,
Kamil Krofta, about the preliminary agreement between Nicolae Titulescu
and Maxim M. Litvinov for a Romanian-Soviet Treaty.
242. September 23rd, 1936, [Geneva]. Telegram from the Under-secretary of the
Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, to the Ministry of Foreign
Affairs concerning the Romanian-French negotiations related to a loan for
the Romanian National Bank and to a possible acquisition of French
armament by Romania.
243. September 23rd, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs discussing two
articles in the Soviet press on the French-Polish relations and the
disbandment of the European Danube Commission.
244. September 24th, 1936, Warsaw. Report from the legation counselor,
Constantin Dinu Hiott, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
with regard to Poland‘s attitude towards the Little Entente.
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245. September 25th, 1936, Warsaw. Report from the Romanian minister in
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, analysing a series of articles in the Polish press focused on the
Romanian foreign policy.
246. September 25th, 1936, London. Report from the Romanian chargé d‘affaires
in London, Ion Gheorghe, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, regarding a conference in Paris by Winston Churchill relating to
the British foreign policy and the state of Anglo-French relations.
247. September 26th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, to the Ministry of Foreign Affairs relating to a
conversation with Anthony Eden, the British Foreign Minister, about the
Anglo-French-German relations.
248. September 27th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to a
conversation with Anthony Eden, the British Foreign Minister, about the
removal of Nicolae Titulescu as head of the Romanian Ministry of Foreign
Affairs.
249. September 28th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of
the Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry
of Foreign Affairs concerning the visit to Budapest by Constantin von
Neurath, the German Foreign Minister, and his talks with the Hungarian
authorities.
250. September 28th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to a
conversation with Guido Schmidt, the Austrian Foreign Minister.
251. September 28th, 1936, Warsaw. Report from the Romanian minister in
Warsaw, Constantin Vişoianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, regarding the visit to Paris by Marshall Edward Rydz-Śmigly and
his talks with the French officials.
252. September 29th, 1936, Bucharest. Telegram from the General Secretary of
the Ministry of Foreign Affairs, Victor Grigorcea, to the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, recounting a meeting with the Italian chargé
d‘affaires in Bucharest on the issue of the European Danube Commission.
253. September 30th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of
the Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry
of Foreign Affairs concerning the visit to Budapest by Constantin von
Neurath, the German Foreign Minister, and his talks with the Hungarian
authorities.
254. September 30th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in
Vienna, Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with regard to the political situation in Austria.
255. September 30th, 1936, London. Report from the legation secretary of the
Romanian Legation in London, Nicolae Matei Hiott, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, with respect to the latest meeting of the
London Non-intervention Committee.
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256. [September, 1936, Bucharest]. Telegram from the General Secretary of the
Ministry of Foreign Affairs, Victor Grigorcea, to the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, informing him that Georgi Kyosseivanov, the
Bulgarian Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, wishes to meet the
Romanian Foreign Minister in Geneva.
257. October 1st, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, regarding the visit to Budapest by
Constantin von Neurath, the German Foreign Minister.
258. October 1st, 1936, Copenhagen. Report from the Romanian chargé d‘affaires
as-interim in Copenhagen, Marcel Romanescu, to the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, discussing developments in the Danish domestic
and foreign policy throughout September 1936.
259. October 1st, 1936, London. Report from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
examining the reverberations of Winston Churchill‘s Paris Conference in the
British political circles.
260. October 1st, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna,
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with
reference to the Austro-Italian relations.
261. October 2nd, 1936, Geneva. Telegram from the Minister of Foreign Affairs,
Victor Antonescu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to a
conversation with Georgi Kyosseivanov, the Bulgarian Prime Minister and
Minister of Foreign Affairs, about the state of the Romanian-Bulgarian
relations.
262. October 2nd, 1936, Bucharest. Telegram from the General Secretary of the
Ministry of Foreign Affairs, Victor Grigorcea, to the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, discussing the British questionnaire addressed to
Germany and the German dissatisfaction with the decisions of the Locarno
States Conference in London.
263. October 3rd, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, examining the state of the German economy.
264. October 3rd, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with reference to the discontent the decisions of the Locarno
States Conference in London caused in German official circles.
265. October 3rd, 1936, Geneva. Interview given by the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, to the French newspaper „Le Figaro‖.
266. October 5th, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in Athens,
Constantin Langa-Răşcanu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to
a conversation with General Ioannis Metaxas, the Greek Prime Minister,
about the Greek domestic and foreign policy.
267. October 5th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the ItaloLXXXVI
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Romanian trade talks.
268. October 5th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna,
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
discussing the relations between the Heimwehr and Kurt Schuschnigg, the
Austrian Chancellor.
269. October 5th, 1936, Stockholm. Report from the Romanian minister in
Stockholm, Barbu Constantinescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, concerning the domestic and foreign policies of Sweden
throughout the month of September 1936.
270. October 6th, 1936, Tokyo. Report from the Romanian minister in Tokyo,
Gheorghe Stoicescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
with respect to the relations between China and Japan.
271. October 6th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the
forthcoming visit to Berlin by Galeazzo Ciano, the Italian Foreign Minister.
272. October 8th, 1936, Brussels. Report from the Romanian minister in Brussels,
Dimitrie Ghika, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
reporting the statements made by Paul-Henri Spaak after the latter‘s
appointment as Belgian Foreign Minister.
273. October 8th, 1936, Prague. Report from the Romanian minister in Prague,
Theodor Emandi, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
regarding an alleged contract signed by the Czech authorities for the sale of
armaments to Bulgaria.
274. October 9th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna,
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
relating a conversation with F. Salata, the Italian minister in Vienna.
275. October 9th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna,
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
relating to the Vienna Conference and the prospect for closer relations
between the Rome bloc and the Little Entente.
276. October 10th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with
respect to the visit to Berlin of the Italian Foreign Minister, Galeazzo Ciano.
277. October 10th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna,
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with
reference to the disbandment of the Heimwehr.
278. October 10th, 1936, Paris. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Paris, Ion Gheorghiu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
examining the state of the Franco-Yugoslav relations.
279. October 10th, 1936, Belgrade. Statements made by the Romanian Foreign
Minister. Victor Antonescu, to the representatives of the international press.
280. October 11th, 1936, Belgrade. Speech delivered by Milan Stoiadinović, the
Yugoslav President of the Council of Ministers and Foreign Minister, on the
occasion of the visit to Belgrade by the Romanian Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu.
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281. October 11th, 1936, Belgrade. Speech delivered by the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, during the dinner offered by Milan
Stoiadinović, the Yugoslav President of the Council of Ministers and Foreign
Minister.
282. October 13th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding a conversation
with Galeazzo Ciano, the Italian Foreign Minister, about the latter‘s visit to
Berlin.
283. October 13th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, with respect to the government change in
Hungary.
284. October 13th, 1936, London. Report from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
discussing the British domestic political situation.
285. October 14th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs relating the Italian views
on the fate of the Locarno Treaty.
286. October 14th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs with reference to the visit of Jósef Beck, the Polish Foreign
Minister, to Paris.
287. October 14th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor,
Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to
the visit of Jósef Beck, the Polish Foreign Minister, to Paris.
288. October 14th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petală, to the Ministry of Foreign
Affairs with regard to the Italian Foreign Minister‘s visit to Berlin.
289. October 15th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires in
Paris, Ion Gheorghiu, to the Ministry of Foreign Affairs, examining the
Rhineland issue and the attitude of the French authorities.
290. October 15th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the way Italy
views the British policy in the Mediterranean.
291. October 15th, 1936, Belgrade. Report from the Romanian chargé d‘affaires
ad-interim in Belgrade, Eugen Papiniu, to the Ministry of Foreign Affairs
describing the Yugoslav foreign policy throughout September 1936.
292. October 16th, 1936. Paris. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires in
Paris, Ion Gheorghiu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the
Polish Foreign Minister‘s visit to Paris.
293. October 16th, 1936. Paris. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires in
Paris, Ion Gheorghiu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the
Locarno Pact issue.
294. October 16th, 1936, Geneva. Report from the Romanian minister in Geneva,
Constantin Antoniade, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
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295.
296.

297.
298.

299.

300.
301.
302.

303.

304.
305.

306.

analysing the activity of the XVIIth session of the League of Nations General
Assembly and its agenda.
October 16th, 1936, Vienna. Report from the Romanian minister in Vienna,
Caius Brediceanu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with
reference to the domestic situation in Austria.
October 16th, 1936, Bucharest. Memorandum from the Romanian Ministry
of Foreign Affairs to the Romanian minister in London, Constantin Laptew,
detailing the regime governing the export of armament and war materiel to
Spain.
October 16th, 1936, London. Report from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
relating King Leopold‘s statements concerning the Belgian foreign policy.
October 19th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petală, to the Ministry of Foreign
Affairs with respect to the German Government‘s reply to the statements of
king Leopold.
October 19th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petală, to the Ministry of Foreign
Affairs with reference to the Berlin visit of the Italian Foreign Minister,
Galeazzo Ciano.
October 19th, 1936, Rome. Report from the Romanian minister in Rome, Ion
Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, examining
the domestic and foreign policy of Italy.
October 19th, 1936, Athens. Report from the Romanian minister in Athens,
Constantin Langa-Răşcanu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, concerning the Greek-British relations.
October 19th, 1936, Prague. Report from the Romanian minister in Prague,
Theodor Emandi, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
relating a conversation with Edvard Beneš, the Czechoslovak President,
about the international situation.
October 20th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petală, to the Ministry of Foreign
Affairs with reference to the Berlin visit of the Italian Foreign Minister,
Galeazzo Ciano.
October 20th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petală, to the Ministry of Foreign
Affairs regarding the Reich‘s economic policy.
October 21st, 1936, Warsaw. Report from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, with respect to the German-Polish
economic relations.
October 21st, 1936, Warsaw. Report from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs discussing the Polish proposals to the Romanian Government
for a Romanian-Soviet non-aggression treaty.
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307. October 22nd, 1936, Oslo. Telegram from the Romanian minister in Oslo,
Dumitru Juraşcu, detailing the Norwegian press‘s views on the visit to
Belgrade by the Romanian Prime Minister, Gheorghe Tătărescu.
308. October 22nd, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in
Prague, Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs, with regard to
the Czechoslovak authorities‘ denials regarding the purported negotiations
for a rapprochement with Germany.
309. October 23rd, 1936, Bucharest. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, to the Romanian minister in Oslo,
Dumitru Juraşcu, concerning the visit to Belgrade by the Romanian Prime
Minister, Gheorghe Tătărescu.
310. October 24th, 1936, Lisbon. Telegram from the Romanian minister in Lisbon,
Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding
the breaking of diplomatic relations between Portugal and Spain.
311. October 24th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs relating to the AustroHungarian-Italian meeting in Vienna.
312. October 24th, 1936, Vienna. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Vienna, Alexadru Lahovary, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with respect to the development of the Austrian domestic
situation after the disbandment of the Heimwehr.
313. October 24th, 1936, Lisbon. Telegram from the Romanian minister in Lisbon,
Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, regarding the breaking of diplomatic relations between Portugal
and Spain.
314. October 24th, 1936, London. Report from the Romanian minister in London,
Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
concerning the issue of the Locarno Pact.
315. October 25th, 1936, Ankara. Report from the Romanian minister in Ankara,
Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, Victor Antonescu with
regard to the Turkish authorities‘ agreement for Fevzi Çakmak, the Chief of
Staff of Turkish Army to attend the signing of the Balkan Entente Military
Convention in Bucharest.
316. October 26th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry of
Foreign Affairs with reference to the Austro-Hungarian-Italian meeting in
Vienna.
317. October 26th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires in
Sofia, Virgil Zaborovschi, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to
the visit of Milan Stoiadinović, Prime Minister and Minister of Foreign
Affairs of Yugoslavia, to Ankara and his talks with Georgi Kyosseivanov, the
Bulgarian Prime Minister and Minister of Foreign Affairs.
318. October 27th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs discussing the way the Polish press has reported on the
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Romanian Prime Minister‘s visit to Belgrade.
319. October 27th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the visit of
Galeazzo Ciano, the Italian Foreign Minister, to Berlin.
320. October 28th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, regarding the
meeting in Bucharest of the Chiefs of Staff of the Balkan Entente armies, to
sign the Balkan Entente Military Convention.
321. October 28th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the visit
of Milan Stoiadinović, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of
Yugoslavia, to Ankara.
322. October 28th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Ion Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, relating the Turkish
views on the issue of Alexandretta and Antioch.
323. October 28th, 1936, Sofia. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Sofia, Virgil Zaborovschi, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with reference to a conversation with georgi Kyosseivanov, the
Bulgarian Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, about the
Romanian-Bulgarian relations.
324. October 29th, 1936, Bucharest. Telegram from the Ministry of Foreign
Affairs to the Romanian Legation in Prague, with respect to the visit of
Galeazzo Ciano, the Italian Foreign Minister, to Berlin.
325. October 29th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the RomanianItalian trade talks.
326. October 29th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry of
Foreign Affairs with reference to the Austro-Hungarian-Italian meeting in
Vienna.
327. October 29th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the visit
of Milan Stoiadinović, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of
Yugoslavia, to Ankara.
328. October 27th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs examining the Polish press‘s treatment of the visit by Carol II
to Prague.
329. October 27th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs discussing recent developments in the Polish foreign policy.
330. October 30th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs relating a conversation
with the French ambassador about the visit of Galeazzo Ciano, the Italian
Foreign Minister, to Berlin.
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331. October 31st, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs relating a conversation
with Galeazzo Ciano, the Italian Foreign Minister, about the latter‘s recent
trip to Berlin.
332. October 31st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the visit
of Milan Stoiadinović, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of
Yugoslavia, to Ankara.
333. October 31st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Ion Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, concerning the visit of
Milan Stoiadinović, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of
Yugoslavia, to Ankara.
334. October 31st, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs relating a conversation
with Galeazzo Ciano, the Italian Foreign Minister, about the RomanianItalian relations.
335. October 31st, 1936, Vienna. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires
in Vienna, Alexadru Lahovary, to the Ministry of Foreign Affairs recounting
a conversation with the Hungarian minister in Vienna about the attitude of
the authorities in Budapest towards the Little Entente and the relations
between the Danubian States.
336. October 31st, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs conveying the official Polish reactions to the Berlin trip of
the Italian Foreign Minister, Galeazzo Ciano.
337. October 31st, 1936, Bucharest. Memorandum of the Political Department of
the Romanian Ministry of Foreign Affairs addressed to the Romanian
Legations in Paris, London, Berlin, Prague, Warsaw, Belgrade, Ankara,
Athens, Budapest and Vienna regarding the visit of Galeazzo Ciano, the
Italian Foreign Minister, to Berlin and the German-Italian relations.
338. November 1st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, discussing the
Turkish demarches on the issue of Antioch and Alexandretta.
339. November 1st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs, with reference to
the speech held by President Kemal Atatürk at the opening session of the
Turkish Parliament.
340. November 2nd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the RomanianItalian trade talks.
341. November 2nd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to a series of
statements by Benito Mussolini, the Italian Prime Minister, regarding
Hungary.
342. November 2nd, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
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Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs regarding the Danzig issue.
November 2nd, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, relating a conversation with Maxim M. Litvinov,
the People‘s Commissar for Foreign Affairs about the state of the RomanianSoviet relations.
November 2nd, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of Romania, Victor
Bădulescu, and the Polish minister in Bucharest, Miroslav Arciszewski.
November 3rd, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister to the
League of Nations, Constantin Antoniade, to the Ministry of Foreign Affairs
with respect to the statements by Benito Mussolini, the Italian Prime
Minister, regarding Hungary.
November 3rd, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the
speech delivered by King Edward VIII of Great Britain before the opening
session of the Parliament.
November 3rd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs relating a conversation
with Galeazzo Ciano, the Italian Foreign Minister, about the latter‘s recent
trip to Berlin.
November 4th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in
Prague, Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to
a foreign policy speech delivered by Kamil Krofta before the Foreign Affairs
Committee of the Czechoslovak Parliament.
November 4th, 1936, Vienna. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires
in Vienna, Alexadru Lahovary, to the Ministry of Foreign Affairs with respect
to the statements by Benito Mussolini, the Italian Prime Minister, regarding
Hungary.
November 4th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry of
Foreign Affairs examining the Hungarian official reactions to the statements
by Benito Mussolini, the Italian Prime Minister, regarding Hungary.
November 4th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia,
Vasile Stoica, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a conversation he
had with Milan Stoiadinović, President of the Council of Ministers and
Minister of Foreign Affairs of Yugoslavia.
November 4th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs examining the Polish press‘s treatment of the visit by Carol II
to Prague.
November 4th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petală, to the Ministry of Foreign
Affairs regarding the German Government‘s attitude on the Danzig issue.
November 4th, 1936, Warsaw. Report from the legation counselor of the
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Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, analysing the latest developments in
Polish-Czechoslovak relations.
November 4th, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of Romania, Victor
Bădulescu, and the Soviet political representative in Bucharest, Mihail
Semionovici Ostrovski, about the international political situation.
November 5th, 1936, Brussels. Telegram from the Romanian minister in
Brussels, Dimitrie Ghika, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the
Belgian officials‘ reactions to the statements by Benito Mussolini, the Italian
Prime Minister, regarding Hungary.
November 5th, 1936, Oslo. Telegram from the Romanian minister in Oslo,
Dumitru Juraşcu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
discussing the Norwegian officials‘ reactions to the statements by Benito
Mussolini, the Italian Prime Minister, regarding Hungary.
November 5th, 1936, Bern. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Bern, Ion Broşu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
relating a conversation with Giuseppe Motta, the head of the Political
Department of the Swiss Confederation, about the Romanian King‘s trip to
Prague.
November 5th, 1936, Washington. Report from the Romanian chargé
d‘affaires in Washington, Andrei Popovici, to the Minister of Foreign Affairs,
Victor Antonescu, examining the American presidential elections and their
impact on the American foreign policy.
November 5th, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of Romania, Victor
Bădulescu, and the Greek minister in Bucharest, Constantin Collas, about the
admission of Greece and Germany to the European Danube Commission.
November 6th, 1936, Bucharest. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, to the Romanian Legations in Prague and
Belgrade asking them to inform the Czechoslovak and Yugoslav
Governments that the Italian authorities are ready to acknowledge Hungary‘s
military equality.
November 6th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a
conversation with Tevfik Rüştü Aras, the Turkish Foreign Minister, about the
statements by Benito Mussolini, the Italian Prime Minister, regarding
Hungary.
November 6th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a
conversation with Tevfik Rüştü Aras, the Turkish Foreign Minister, about the
projected visit to Ankara of Hjalmar Schacht, the German Economics
Minister and Governor of the German Central Bank.
November 6th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a
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conversation with Tevfik Rüştü Aras, the Turkish Foreign Minister, about the
visit of Milan Stoiadinović, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
of Yugoslavia, to Ankara.
November 6th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
speech delivered by Anthony Eden, the British Foreign Secretary, in the
House of Commons.
November 6th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs concerning the visit to London by the Polish Foreign
Minister, Jósef Beck.
November 6th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petală, to the Ministry of Foreign
Affairs examining the state of the German-Polish relations.
November 6th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petală, to the Ministry of Foreign
Affairs examining the state of the German-Hungarian relations.
November 6th, 1936, Vienna. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires
in Vienna, Alexadru Lahovary, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with reference to the relations between Austria and
Czechoslovakia.
November 6th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, with respect to the Hungarian foreign
policy.
November 7th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in
Prague, Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the
common demarches of the Little Entente States on several international
issues.
November 7th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a conversation
with Galeazzo Ciano, the Italian Foreign Minister, about Italy‘s attitude
towards Austria.
November 7th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with reference to a speech by Anthony Eden, the British Foreign
Secretary, about the relations between Great Britain and Italy.
November 7th, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of Romania, Victor
Bădulescu, and the Soviet political representative in Bucharest, Mihail
Semionovici Ostrovski, about the Romanian-Soviet relations.
November 7th, 1936, Berlin. Compte rendu of the conversation between
Gheorghe I. Brătianu and Hermann Göring, the German Minister of Aviation,
about the Romanian-German relations.
November 8th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
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Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
meeting in Bucharest of the Chiefs of Staff of the Balkan Entente States‘
armies.
November 8th, 1936, Brussels. Telegram from the Romanian minister in
Brussels, Dimitrie Ghika, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with respect to the statements by Benito Mussolini, the Italian
Prime Minister, regarding Hungary.
November 9th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in
Prague, Theodor Emandi, to the Ministry of Foreign Affairs conveying the
content of a conversation with Kamil Krofta, the Czechoslovak Foreign
Minister, about Romanian-Czechoslovak relations and of a discussion with
the Lithuanian minister in Prague, Tarauskas, on the relations between
Romania and the Soviet Union.
November 9th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, detailing the agenda of the forthcoming
Italo-Austro-Hungarian meeting in Vienna.
November 9th, 1936, Berlin. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Berlin, Vintilă Petală, to the Ministry of Foreign
Affairs examining the state of the German-Yugoslav relation.
November 9th, 1936, [Geneva]. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, to the Ministry of Foreign Affairs
recounting a conversation with Maxim M. Litvinov, the People‘s Commissar
for Foreign Affairs of the Soviet Union, about the removal of Nicolae
Titulescu.
November 9th, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
the Minister of Foreign Affairs of Romania, Victor Antonescu, and the Polish
minister in Bucharest, Miroslav Arciszewski, about the relations between
Poland and Czechoslovakia.
November 10th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs discussing France‘s
attitude towards its East European allies.
November 10th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in
Rome, Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
statement by the Italian Foreign Minister, Galeazzo Ciano, before leaving
For Vienna for the Italo-Austro-Hungarian tripartite conference.
November 10th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, analysing the British note on the Locarno question.
November 10th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, concerning the talks in London between Foreign Secretary
Anthony Eden and the Polish Foreign Minister, Jósef Beck.
November 11th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs, relating
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a conversation with Helmuth Wolthat, the head of the Four Year Plan
Department, about a potential visit to Romania by Hjalmar Schacht.
November 5th, 1936, Bern. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Bern, Ion Broşu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
describing the official reactions in Switzerland to Mussolini‘s statements
regarding Hungary.
November 11th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of
the Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry
of Foreign Affairs with reference to the Italo-Austro-Hungarian tripartite
conference in Vienna.
November 12th, 1936, Vienna. Telegram from the Romanian chargé
d‘affaires in Vienna, Alexadru Lahovary, to the Ministry of Foreign Affairs
regarding the Italo-Austro-Hungarian tripartite conference in the Austrian
capital.
November 12th, 1936, Prague. Telegram from the State Under-secretary in
the Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, to the Ministry of Foreign
Affairs with respect to his conversation with Edvard Beneš, President of
Czechoslovakia, about relations between Romania and Czechoslovakia.
November 12th, 1936, [Bucharest]. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, to the Romanian Legation in Berlin
concerning a possible visit to Bucharest by Hjalmar Schacht.
November 13th, 1936, Vienna. Telegram from the Statye Under-secretary in
the Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, to the Ministry of Foreign
Affairs with respect to his conversation with Milan Hodža, the Czechoslovak
Prime Minister, on relations between Romania and Czechoslovakia.
November 13th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in
Rome, Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
statement by the Italian Foreign Minister, Galeazzo Ciano, before leaving
For Vienna for the Italo-Austro-Hungarian tripartite conference.
November 13th, 1936, Prague. Telegram from the Statye Under-secretary in
the Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, to the Ministry of Foreign
Affairs with respect to his conversation with Kamil Krofta, the Czechoslovak
Foreign Minister, on relations between Romania and Czechoslovakia.
November 13th, 1936, London. Report from te Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with reference to the British-Polish talks in London.
November 13th, 1936, [Bucharest]. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, to the State Under-secretary in the
Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, regarding the conversation
with the Polish minister in Bucharest, Miroslav Arciszewski, about the
Anglo-Polish talks in London.
November 14th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs relating
a conversation with the German military attaché to Prague and Bucharest
about the relations between Hungary and the Reich.
XCVII

Institutul Diplomatic Român

399. November 14th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of
the Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry
of Foreign Affairs with reference to the Vienna Conference attended by the
Austrian, Hungarian and Italian Foreign Ministers.
400. November 14th, 1936, Bucharest. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, to the State Under-secretary in the
Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, concerning the RomanianCzechoslovak talks.
401. November 14th, 1936, Bucharest. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, to the State Under-secretary in the
Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, with respect to the common
Czechoslovak-Romanian in connection with Hungary‘s rearmament.
402. November 15th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs
discussing the content of the note the Yugoslav authorities received from the
German Government denouncing the Versailles treaty clauses regarding the
regime of the international waterways situated on German territory.
403. November 15th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in
Belgrade, Alexandru Gurănescu, to the Ministry of Foreign Affairs relating a
conversation with Milan Stoiadinović, the Yugoslav President of the Council
of Ministers and Minister of Foreign Affairs, about the relations between the
three members of the Little Entente.
404. November 15th, 1936, Prague. Telegram from the State Under-secretary in
the Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, to the Ministry of Foreign
Affairs with respect to the Romanian-Czechoslovak talks in Prague.
405. November 15th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the
Soviet press‘s treatment of the tripartite conference in Vienna.
406. November 15th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs
examining the state of the Polish-German relations.
407. November 15th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs relating
to the unfolding of the German-Turkish commercial relations.
408. November 16th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs about the visit to
Ankara by Hjalmar Schacht, the German Economics Minister.
409. November 16th, 1936, Prague. Telegram from the State Under-secretary in
the Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, to the Ministry of Foreign
Affairs with respect to the Romanian-Czechoslovak talks in Prague.
410. November 16th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian chargé
d‘affaires in Belgrade, Paul Negulescu, to the Minister of Foreign Affairs,
Victor Antonescu, in connection with the main aspect of Yugoslav domestic
and foreign policy.
411. November 16th, 1936, Prague. Report (fragment) from the State UnderXCVIII
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secretary in the Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, to the
Ministry of Foreign Affairs recounting a conversation with Edvard Beneš,
the Czechoslovak President, about the Romanian-Czechoslovak negotiations
in Prague.
November 16th, 1936, Bucharest. Aide-mémoire of the Romanian ministry
of Foreign Affairs analysing recent trends in Polish foreign policy.
November 16th, 1936, Berlin. Compte rendu of the conversation between
Gheorghe I. Brătianu and Adolf Hitler, the German Chancellor, about
German-Romanian relations and the international situation in general.
November 16th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of
the Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Ministry
of Foreign Affairs with reference to the relations between Germany and
Hungary in the context of Ciano‘s recent visit to Budapest.
November 16th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in
Rome, Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the
visit to Budapest by the Italian Foreign Minister, Galeazzo Ciano.
November 17th, 1936, London. Report from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, examining the relations between Great Britain and Italy.
November 17th, 1936, Prague. Report from the State Under-secretary in the
Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu, discussing the RomanianCzechoslovak negoatiations in Prague.
November 17th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference
to the treatment the speech of Anthony Eden in the House of Commons
received in the Soviet press.
November 18th, 1936, Prague. Telegram from the Director of the Economics
Department of the Romanian Ministry of Foreign Affairs, Ion Christu, to the
State Under-secretary in the Ministry of Foreign Affairs, Victor Bădulescu,
with regard to the Romanian-Czechoslovak commercial relations.
November 18th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs
recounting a conversation with Constantin von Neurath, the German Foreign
Minister, about Mussolini;s statements regarding Hungary.
November 18th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs
regarding the meeting between Gheorghe Brătianu and Adolf Hitler.
November 18th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs
recounting a conversation with Constantin von Neurath, the German Foreign
Minister, about the Locarno Pact, the German-Polish relations and several
other international issues:
November 18th, 1936, Buenos Aires. Report from the Romanian minister in
Buenos Aires, Alexandru Buzdugan, to the Minister of Foreign Affairs,
Victor Antonescu, discussing the Argentinian proposals for countering the
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Hungarian revisionist propaganda in Argentina and Uruguay.
424. November 18th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs in connection with
the Turkish demarches regarding Alexandretta.
425. November 18th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs with
reference to the relations between Germany and Italy.
426. November 19th, 1936, Paris. Telegram fromt the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs conveying the content
of a conversation with the Czechoslovak minister in Paris about the
Romanian-Czechoslovak relations in the context of the Romanian King‘s
visit to Prague.
427. November 19th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in
Rome, Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs discussing
Germany‘s and Italy‘s attitude towards the events in Spain.
428. [November 20th], 1936, Rome. Report from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, dealing
with aspects of Italy‘s domestic, economic and foreign policies throughout
the period 20 October-20 November 1936.
429. November 20th, 1936, London. Report from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, examining the relations between Great Britain and Germany.
430. November 20th, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of
the Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Minister
of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with reference to the Hungarian press‘s
reaction to an article by Alfred Rosenberg, head of the Foreign Policy Bureau
of the German National Socialist Party, in the „Völkischer Beobachter‖.
431. November 20th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the views
expressed in French political cricles about Anthony Eden‘s speech in the
House of Commons.
432. November 20th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs relating a
conversation with the Turkish Foreign Minister, Tewfik Rüstü Aras, about the
Alexandretta question.
433. November 21st, 1936, Lisbon. Report from the legation secretary of the
Romanian Legation in Lisbon, Mihail Cămărăşescu, to the Minister of
Foreign Affairs, Vicvtor Antonescu, concerning the latest events in Spain.
434. November 21st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
in connection with the White Book published by the Turkish Government on
the issue of Alexandretta.
435. November 21st, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of Romania, Victor
Bădulescu, and Sir Reginal Hoare, the British minister in Bucharest, about
C
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Romania‘s financial negotiations in Paris, the economic, financial and
political situation in Romania and the activity of the British cultural mission
in Romania.
November 21st, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to a
conversation with Galeazzo Ciano, the Italian Foreign Minister, about the
tripartite conference in Vienna, the restoration of the Hapsburgs, the
Hungarian revisionism and Horthy‘s visit to Rome.
November 21st, 1936, [Geneva]. Report from the Romanian delegate to the
International and European Danube Commissions, Constantin Contzescu, to
the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, discussing the Yugoslav
draft replies to Germany‘s denunciation of the international waterways
regime.
November 22nd, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a
conversation with the Turkish minister in Paris about the French attitude on
the issue of Antioch and Alexandretta.
November 22nd, 1936, London. Report from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, examining the speech delivered in Leamington by the British
Foreign Secretary, Anthony Eden, on the question of the British involvement
in European affairs.
November 23rd, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in
Rome, Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to a
conversation with Sir Eric Drummond, the British ambassador in Rome,
abouot te German-Italian, German-Japanese and British-Italian relations.
November 23rd, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian chargé
d‘affaires ad-interim in Belgrade, Eugen Papiniu, to the Ministry of Foreign
Affairs discussing the Yugoslav views on the Danube‘s international regime.
November 24th, 1936, London. Report from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, analysing the content of the British note on the future of the
Locarno Pact.
November 24th, 1936, Vienna. Report from the Romanian chargé d‘affaires
in Vienna, Nicolae Lahovary, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with reference to the talks held in Vienna between the Italian,
Austrian and Hungarian Foreign Ministers.
November 24th, 1936, Bucharest. Statements by the Romanian Foreign
Minister, Victor Antonescu, on the eve of his departure for Warsaw.
November 24th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs
recounting a conversation with Alfred Rosenberg, the head of the Foreign
Policy Bureau of the German National Socialist Party, about the GermanHungarian and German-Romanian relations.
November 24th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
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Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to
the enactment of a new Soviet constitution.
November 25th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the
unfolding of the relations between Turkey and France in the context of the
dispute surrounding Antioch and Alexandretta.
November 25th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
Military Convention of the Little Entente.
November 25th, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of Romania, Victor
Bădulescu, and Dragomir Kassidolatz, the Yugoslav minister in Bucharest,
about the amendment of the Little Entente Pact and the common demarches
towards Germany following the latter‘s denunciation of the international
waterways regime.
November 26th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
speech by Maxim M. Litvinov, the People‘s Commissar for Foreign Affairs,
at the 8th Plenary of the Central Committee of the Communist Party of the
Soviet Union.
November 26th, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the
speech Tewfik Rüstü Aras, the Turkish Foreign Minister, delivered in
Parliament on the issue of Alexandretta.
November 26th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in
Rome, Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs examining the state
of the Italo-Hungarian relations.
November 27th, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of Romania, Victor
Bădulescu, and the Soviet political representative about the relations between
Romanian and the Soviet Union.
November 27th, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Under-secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of Romania,
Victor Bădulescu, and Jan Seba, the Czechoslovak minister in Bucharest, on
the issue of possible sanctions against Hungary in the case of the latter‘s
denunciation of the Trianon Treaty.
November 28th, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Victor Bădulescu, Secretary Under-secretary in the Ministry of Foreign
Affairs of Romania, Jan Seba, the Czechoslovak minister in Bucharest, and
Dragomir Kassidolatz, the Yugoslav minister in Bucharest, about the latest
international developments.
November 26th-28th, 1936, [Warsaw]. Outline of the conversation between
Romanian Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, and Jósef Beck, the
Polish Foreign Minister, about the Polish-German relations.
November 27th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
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Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
speech by Maxim M. Litvinov, the People‘s Commissar for Foreign Affairs,
at the 8th Plenary of the Central Committee of the Communist Party of the
Soviet Union.
November 30th, 1936, Rome. Report from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu with
respect to the visit to Rome by the Hungarian Regent, Miklós Horthy.
December 1st, 1936, Washington. Telegram from the Romanian minister in
Washington, Carol Davilla, to the Ministry of Foreign Affairs examining the
attitude of the American press on the issue of the German-Japanese recent
agreement.
December 1st, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the
speech by Viacheslav M. Molotov, the President of the People‘s Commissars‘
Council of the USSR, at the 8th Plenary of the Central Committee of the
Communist Party of the Soviet Union.
December 1st, 1936, Budapest. Telegram from the Legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, concerning the visit to Rome by the
Hungarian Regent, Miklós Horthy.
December 1st, 1936, Copenhagen. Report from the Romanian chargé
d‘affaires ad-interim in Copenhagen, Marcel Romanescu, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, in connection with the main aspects of
Danish foreign policy throughout November 1936.
December 1st, 1936, Bucharest. Bulletin No. 22 of the Political Department
of the Romanian Ministry of Foreign Affairs.
December 1st, 1936, Berlin. Report from the press attaché of the Romanian
Legation in Berlin, Petre Ilcuş, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, analysing the treatment that the Romanian Foreign Minister‘s
visit to Warsaw received in the German press.
December 1st, 1936, Ankara. Telegram from the Romanian minister in
Ankara, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a
conversation with Tewfik Rüstü Aras, the Turkish Foreign Minister, about the
Spanish civil war.
December 2nd, 1936, Riga. Report from the legation counselor of the
Romanian Legation in Riga, Theodor Scortzescu, to the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, regarding Latvia‘s response to the Soviet threats.
December 2nd, 1936, Vienna. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Vienna, Nicolae Lahovary, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, with reference to the main developments in Austrian foreign
policy throughout November 1936.
December 3rd, 1936, London. Report from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the
British constitutional crisis.
December 3rd, 1936, Sofia. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
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Sofia, Virgil Zaborovschi, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, examining the relations between Bulgaria and the Little Entente.
December 3rd, 1936, Sofia. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Sofia, Virgil Zaborovschi, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, concerning the echoes of the Romanian Foreign Minister‘s visit
to Warsaw in the Bulgarian press.
December 4th, 1936, London. Report from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the
British constitutional crisis.
December 4th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a
conversation with the German Minister of Avation, Hermann Göring, about
the German arms sale to Romania.
December 4th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a
conversation with the German Minister of Avation, Hermann Göring, about
the meetings Gheorghe I. Brătianu had with officials of the Third Reich.
December 4th, 1936, Oslo. Report from the Romanian minister in Oslo,
Dumitru Juraşcu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
regarding the Norwegian foreign policy.
December 4th, 1936, Sofia. Report from the Romanian chargé d‘affaires in
Sofia, Virgil Zaborovschi, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, discussing an article in the newspaper ―Zora‖ about Romania‘s
domestic and foreign policy.
December 5th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs conveying the content
of a foreign policy speech delivered in the French Parliament by the French
Foreign Minister, Yvon Delbos.
December 7th, 1936, London. Telegram from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the
British constitutional crisis.
December 8th, 1936, Copenhagen. Report from the Romanian chargé
d‘affaires ad-interim in Copenhagen, Marcel Romanescu, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, relating a conversation with Peter Munch,
the Danish Foreign Minister, about several international issues.
December 8th, 1936, Riga. Report from the legation counselor of the
Romanian Legation in Riga, Theodor Scortzescu, to the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, analysing the state of the relations between Latvia
and the Soviet Union
December 8th, 1936, Berlin. Report from the Romanian minister in Berlin,
Constantin Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, examining the relations between Romanian and Germany, France
and its allies in the Little Entente.
December 8th, 1936, Bucharest. Memorandum by the Director of the
Political Department of the Romanian Ministry of Foreign Affairs, Alexandru
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Cretzianu, on the Friendship Treaty between Yugoslavia and Bulgaria.
482. December 9th, 1936, Bucharest. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, to the Romanian minister in Berlin,
Nicolae Petrescu-Comnen, regarding the relations between Romania and
Germany.
483. December 11th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Nicolae Petrescu-Comnen, to the Romanian Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, with reference to the relations between Romania
and Germany.
484. December 11th, 1936, Geneva. Telegram from the Under-secretary of State in
the Ministry of Foreign Affairs of Romania, Victor Bădulescu, to the
Ministry of Foreign Affairs relating a conversation with Vladimir P.
Potiomkin, the Soviet political representative in Paris, about the Soviet
policy regarding the Spanish civil war, the Locarno Pact and the Alexandretta
question.
485. December 11th, 1936, Bucharest. Telegram from the Romanian Ministry of
Foreign Affairs to the Under-secretary of State in the Ministry of Foreign
Affairs of Romania, Victor Bădulescu, with regard to the Franco-Turkish
dispute over Alexandretta.
486. December 11th, 1936, London. Report from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, detailing the activity of the Non-intervention Committee.
487. December 11th, 1936, Bucharest. Foreign policy address by the Romanian
Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, before the Foreign Affairs
Committees of the Senate and the Chamber of Deputies.
488. December 12th, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian chargé d‘affaires
in Sofia, Virgil Zaborovschi, to the Ministry of Foreign Affairs examining the
Friendship Treaty between Yugoslavia and Bulgaria.
489. December 12th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the
Anglo-Italian relations.
490. December 12th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the Italian views
on the Franco-British attempts to mediate between the belligerents of the
Spanish civil war.
491. December 12th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the
Romanian-Italian commercial negotiations for a Payments Agreement.
492. [December 13th, 1936?], Bucharest. Telegram from the Under-secretary of
State in the Ministry of Foreign Affairs of Romania, Victor Bădulescu, to the
Romanian minister in Rome, Ion Lugoşianu, with reference to the RomanianItalian commercial negotiations for a Payments Agreement.
493. December 12th, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister at The
Hague and delegate to the International Permanent Commission for the
Danube Basin Waterways Regime, Vespasian Pella, to the Ministry of
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Foreign Affairs recounting a conversation with Tewfik Rüstü Aras, the
Turkish Foreign Minister, on the question of Alexandretta.
December 14th, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister at The
Hague and delegate to the International Permanent Commission for the
Danube Basin Waterways Regime, Vespasian Pella, to the Ministry of
Foreign Affairs with regard to the discussions of the Committee for the
Reform of League Covenant about the reform of the Covenant and the issue
of Alexandretta.
December 14th, 1936, Riga. Report from the legation counselor of the
Romanian Legation in Riga, Theodor Scortzescu, to the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, concerning the Baltic Entente Conference in Riga.
December 14th, 1936, Berlin. Telegram from the Romanian minister in
Berlin, Constantin Petrescu-Comnen, to the Minister of Foreign Affairs,
Victor Antonescu, discussing a change in German attitude towards Romania.
December 14th, 1936, Washington. Report from the Romanian minister in
Washington, Carol Davilla, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, analysing the American domestic situation.
December 15th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian minister in Paris,
Constantin Cesianu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to the
speech delivered in Bradford by Anthony Eden, the British Foreign
Secretary, about his country‘s foreign policy.
December 15th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference
to the Soviet press‘s views on the foreign policy address delivered by the
Romanian Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, before the Foreign
Affairs Committees of the Senate and the Chamber of Deputies.
December 15th, 1936, Belgrade. Report from the Romanian minister in
Belgrade, Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, examining the main developments in the Yugoslav foreign policy
throughout November 1936.
December 16th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to
the treatment the Polish foreign policy receives in the Soviet press.
December 16th, 1936, Budapest. Telegram from the Romanian minister in
Budapest, Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs discussing a
speech by Count Ladislau Bethlen on Italy‘s tole in the Danube Basin.
December 16th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in
Belgrade, Victor Cădere, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, about his presenting the letters of accreditation to the Yugoslav
President of the Council of |Ministers.
December 16th, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister at The
Hague and delegate to the International Permanent Commission for the
Danube Basin Waterways Regime, Vespasian Pella, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, relating a conversation with Tewfik Rüstu
Aras, the Turkish Foreign Minister, on the potential for cooperation between
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the Member States of the Balkan Entente.
505. December 17th, 1936, Paris. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, to the Ministry of Foreign Affairs with
reference to his discussions with French officials during his visit to France.
506. December 17th, 1936, Geneva. Telegram from the Romanian minister at The
Hague and delegate to the International Permanent Commission for the
Danube Basin Waterways Regime, Vespasian Pella, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, detailing the agenda of the Committee for
the Reform of the League Covenant.
507. December 17th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to
the treatment the Polish foreign policy receives in the Soviet press.
508. December 17th, 1936, Oslo. Report from the Romanian minister in Oslo,
Dumitru Juraşcu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu,
relating a conversation with the President of the Norwegian Parliament about
the latest international developments.
509. December 17th, 1936, Tirana. Report from the legation secretary of the
Romanian Legation in Tirana, Dragoş Cotlarciuc, to the Minister of Foreign
Affairs, Victor Antonescu, examining the Albanian foreign policy.
510. December 18th, 1936, Budapest. Telegram from the Romanian minister in
Budapest, Raoul Bossy, to the Ministry of Foreign Affairs examining the
contacts between various Hungarian politicians and the Hungarian minority
in Romania.
511. December 18th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Ministry of
Foreign Affairs concerning the speech delivered by the Polish Foreign
Minister, Jósef Beck, before the Senate Foreign Affairs Commission
regarding the Polish foreign policy.
512. December 18th, 1936, Tallinn. Report from the Romanian minister in Tallinn,
Gheorghe Davidescu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu
recounting a conversation with the Estonian Foreign Minister about the
Baltic Entente Conference in Riga.
513. December 18th, 1936, Prague. Report from the Romanian chargé d‘affaires
in Prague, Mihail Mitilineu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, examining the Sudeten question.
514. December 18th, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Under-secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of Romania,
Victor Bădulescu, and the Soviet political representative in Bucharest, Mihail
Semionovici Ostrovski, about the Romanian-Soviet relations.
515. December 19th, 1936, Prague. Report from the Romanian chargé d‘affaires
in Prague, Mihail Mitilineu, to the Ministry of Foreign Affairs discussing the
Czech efforts to convince French authorities of the need for a mutual
assistance pact between France and the Little Entente.
516. December 19th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Minister of
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Foreign Affairs, Victor Antonescu, concerning the visit to Poland by General
Nicolae Samsonovici, the Chief of Staff of the Romanian Army.
December 20th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs examining the
Soviet press‘s views on the Romanian Foreign Minister‘s visit to Paris.
December 20th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor Antonescu, with
regard to the Italian foreign policy.
December 21st, 1936, Sofia. Telegram from the Romanian minister in Sofia,
Radu Crutzescu, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a conversation
with Georgi Kyosseivanov, the Bulgarian Prime Minister and Minister of
Foreign Affairs, about the relations between Romania and Bulgaria.
December 21st, 1936, Berlin. Report from the press attaché of the Romanian
Legation in Berlin, Petre Ilcuş, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, analysing the treatment that the Romanian Foreign Minister‘s
visit to Paris received in the German press.
December 21st, 1936, Bucharest. Compte rendu of the conversation between
Under-secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of Romania,
Victor Bădulescu, and Jan Seba, the Czechoslovak minister in Bucharest,
about the Romanian-Czechoslovak negotiations in Prague, about the
Romanian Foreign Minister‘s visit to Paris and that of Milan Stoiadinović to
Romania.
December 22nd, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with regard to
the echoes in the Soviet press of the recent foreign policy speech delivered
by the Polish Foreign Minister, Jósef Beck.
December 22nd, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
attitude of the Soviet press towards the Franco-Romanian talks in Paris.
December 22nd, 1936, London. Report from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, regarding the Anglo-Italian relations.
December 23rd, 1936, Paris. Telegram from the Romanian Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, to the Ministry of Foreign Affairs with
reference to a conversation with Tewfik Rüstü Aras, the Turkish Foreign
Minister, about the friendship treaty between Yugoslavia and Bulgaria.
December 23rd, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in
Athens, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs relating a
conversation with Nikolaos Mavrudis, the General Secretary of the Greek
Foreign Ministry regarding the state of the relations between the members of
the Balkan Entente.
December 23rd, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
attitude of the Soviet press towards the Polish-Romanian relations.
December 24th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
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Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, examining Poland‘s domestic situation.
December 24th, 1936, Warsaw. Telegram from the legation counselor of the
Romanian Legation in Warsaw, Constantin Dinu Hiott, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, with regard to a foreign policy address by
the Polish Foreign Minister, Jósef Beck.
December 24th, 1936, London. Report from the Romanian minister in
London, Constantin Laptew, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, discussing the debates in the Non-intervention Committee.
December 27th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in
Belgrade, Victor Cădere, to the Ministry of Foreign Affairs recounting a
conversation with Prince Paul of Yugoslavia about the Bulgarian-Yugoslav
Friendship Treaty.
December 27th, 1936, Belgrade. Telegram from the Romanian minister in
Belgrade, Victor Cădere, to the Ministry of Foreign Affairs conveying the
content of a discussion with Tewfik Rüstü Aras, the Turkish Foreign
Minister, about the Bulgarian-Yugoslav Friendship Treaty.
December 28th, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in
Athens, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs concerning the
Bulgarian-Yugoslav Friendship Treaty.
December 28th, 1936, Moscow. Telegram from the Romanian minister in
Moscow, Edmond Ciuntu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to
the attitude of the Soviet press towards the the relations between France and
the Little Entente.
December 28th, 1936, The Hague. Telegram from the Romanian minister at
The Hague, Vespasian Pella, to the Ministry of Foreign Affairs relating a
conversation with the Dutch Foreign Minister about the civil war in Spain,
the League of Nations and the Locarno question.
December 28th, 1936, Prague. Report from the Romanian chargé d‘affaires
in Prague, Mihail Mitilineu, to the Minister of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, concerning a speech by Edvard Beneš, the President of
Czechoslovakia, on the international state of affairs.
December 29th, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in
Athens, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs conveying the
content of a discussion with Tewfik Rüstü Aras, the Turkish Foreign
Minister, about the Bulgarian-Yugoslav Friendship Treaty.
December 30th, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in
Athens, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the Greek
official reactions to the Bulgarian-Yugoslav Friendship Treaty.
December 30th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with reference to the
signing of the Romanian-Italian Commercial Convention.
December 30th, 1936, Prague. Telegram from the Romanian minister in
Prague, Gheorghe Aurelian, to the Ministry of Foreign Affairs, recounting a
conversation with Kamil Krofta, the Czechoslovak Minister of Foreign
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Affairs, about the relations between the States belonging to the Little
Entente.
December 30th, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the
Romanian-Italian trade relations.
December 30th, 1936, Athens. Telegram from the Romanian minister in
Athens, Eugen Filotti, to the Ministry of Foreign Affairs regarding the Greek
official reactions to the Bulgarian-Yugoslav Friendship Treaty.
December 31st, 1936, Warsaw. Telegram from the Romanian minister in
Warsaw, Alexandru Duiliu Zamfirescu, to the Ministry of Foreign Affairs
relating a conversation with Jósef Beck, the Polish Foreign Minister, about
the Polish-Romanian relations and the international situation.
December 31st, 1936, Rome. Telegram from the Romanian minister in Rome,
Ion Lugoşianu, to the Ministry of Foreign Affairs with respect to the
Romanian-Italian trade relations.
December 31st, 1936, Budapest. Report from the legation counselor of the
Romanian Legation in Budapest, Gheorghe Căpităneanu, discussing the
views of Count Ladislau Bethlen on treaty revision and the situation of the
Hungarian minority in Romania.
December 31st, 1936, Stockholm. Report from the Romanian minister in
Stockholm, Barbu Constantinescu, to the Ministry of Foreign Affairs, Victor
Antonescu, examining the Swedish foreign policy throughout November
1936.
[December 1936?], Copenhagen. Report from the Romanian chargé
d‘affaires ad-interim in Copenhagen, Marcel Romanescu, to the Minister of
Foreign Affairs, Victor Antonescu, in connection with the main aspects of
Danish foreign policy throughout 1936.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 737, din 1 iulie 1936, ora 20.03
Înreg. la nr. 36 347, din 2 iulie 1936
Paris
Confidenţial.
Am avut azi la Legaţie o lungă vizită a ambasadorului Germaniei. A arătat
o deosebită curtenie, manifestând dorinţa de a avea raporturi strânse. Din cele
câteva chestiuni dezbătute cu Domnia Sa, reţin şi rezum: „Germania este, aşa cum
o dovedeşte de luni şi luni de zile, dornică de pace. De când şi-a luat rangul de
mare putere şi-a recâştigat deplina demnitate şi autoritate internaţională, ea nu mai
poate fi bănuită. Germania este însă săracă, este în greu impas financiar şi nu mai
are multe materii prime de care nu poate încă multă vreme a se lipsi. Chestiunea
coloniilor se va pune fatal, dar sunt convins că pe cale paşnică, căci nimeni şi
Germania în primul rând, nu voieşte, nu are interes, a revendica sau revedea ceva
pe calea războiului. Circuitul pentru o apropiere germano-franceză nu poate fi
Berlin-Paris după cum este cert că actualul guvern francez nu va face nici el primul
pas. Circuitul însă nu poate fi şi nici nu trebuie să fie Londra-Berlin. Acel logic este
Londra-Paris şi apoi extins spre Berlin unde astfel nu se va găsi nimic contra. Ceea
ce stă însă în cale este înţelegerea franco-sovietică. Noi socotim şi azi, mai vârtos,
că comunismul este în primul rând pericolul cel mare pentru Europa şi el face
progrese‖. Nu vrem a-l vedea întronat la vecini, dar nici la noi. Comunismul în
starea noastră de azi, ne mai dă răgaz un an, apoi, dat fiind că stările economice se
înăspresc şi duc unele ţări la atrofie sau chiar la asfixiere, el va apare brusc ici şi
colo. Nu voim aceasta. De aceea este de dorit ca răgazul ce avem cu toţii să
servească o apropiere a ţărilor care stau în fruntea civilizaţiei‖.
Cum Domnia Sa a fost zilele acestea la Berlin, l-am întrebat ce ştiri are din
Austria: „Am fost şi noi asaltaţi, zice Domnia Sa, de ştirile profetizând revenirea
lui Otto de Habsburg. Este cert că austriecii mai toţi îl aşteaptă cu braţele deschise
şi cu atât mai multă că nazismul în Austria este în descreştere datorat lipsei de
fonduri şi măsurilor riguroase luate de guvernul austriac contra lor. Totuşi noi
socotim că, logic, Restaurarea nu poate fi încercată având la bază numai dorinţa
austriecilor. Otto venind doar în cârja italiană ar merge la o aventură. Şi apoi ştim
că el nu prea este cutezător. Italia are destule pe cap. Nu va încerca să intre într-un
nou viespar şi, dacă ar face-o, totuşi, ea ar trebui să mobilizeze pe graniţa
iugoslavă, fără a fi sigură de concursul Ungariei şi cred că nici al Franţei. În ceea
ce ne priveşte, suntem ostili. În faţa faptului împlinit, însă, pe care nu-l cred azi
posibil, afară numai dacă Franţa şi Italia ar fi de acord, bineînţeles nu suntem
nebuni a ne opune cu forţa când avem alte ţinte mai mari care, la rândul lor fiind
rezolvate, vor rezolva şi chestiunile mărunte‖.
În treacăt şi cu discreţie, Domnia Sa mi-a vorbit de agitaţia recentă de la noi şi a
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abordat mai pe larg şi din punct de vedere filozofic şi în legătură cu comunismul,
chestiunea evreiască aşa cum o vede Hitler adică ca o chestiune de rasă, de autoapărare contra unui microb dizolvant şi de demnitate ca popor organizat.
Ca încheiere, Domnia Sa, amintindu-mi recentul discurs al mareşalului
Pétain mi-a spus că sfatul dat de acesta francezilor este preţios şi că Germania
înţelege şi ea să se înarmeze până în dinţi.
Cesianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 175 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 74-77
2
MINISTRUL ROMÂNIEI LA TIRANA, GHEORGHE AURELIAN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 432, din 1 iulie 1936, ora 20.45
Înreg. la nr. 36 415, din 2 iulie 1936
Tirana
Ca răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 35 8301.
Am comunicat azi domnului Beratti, ministrul Afacerilor Străine adinterim, că România nu acceptă să fie pusă pe picior de inferioritate şi că în august
vom suprima Legaţia României din Albania.
Domnul Beratti mi-a spus că regretă decizia guvernului român, deoarece
aceasta va îngreuna şi mai mult în viitor crearea unei legaţii albaneze la Bucureşti.
Domnia Sa mi-a mărturisit că aici s-a pus suprimarea Legaţiei României din
Albania în legătură cu incidentul de la 12 ianuarie. Am asigurat pe domnul Beratti
că un asemenea raport nu există şi i-am spus ca trebuie să se pună în situaţia
noastră: România a avut întotdeauna o Legaţie la Tirana. Azi vedem că Albania e
pe cale de a trimite miniştri în ţări ca Germania şi Bulgaria, care, la un moment dat,
au suprimat legaţiile lor la Tirana, sau înfiinţează legaţii în ţări ca Egiptul care nu a
avut niciodată o legaţie în Albania.
Am spus, de asemenea, domnului Beratti, că Domnia Sa, care a făcut parte
din guvernul trecut, ştie câte dovezi de amiciţie şi de bunăvoinţă a dat Excelenţa
Voastră Albaniei. Este suficient de a reaminti:
1) Suprimarea ziarului din Constanţa, în urma cererii personale a MS
Regele Zogu.
2) Decorarea fostului ministru al Afacerilor Străine şi a secretarului
general în urma redeschiderii şcolilor române din Albania.
3) Intervenţia personală a Excelenţei Voastre pe lângă colegul său grec, cu
prilejul Conferinţei Înţelegerii Balcanice la Bucureşti, în luna mai a
anului trecut, pentru a se evita o decizie a Consiliului Ligii Societăţii
1
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Naţiunilor, care l-ar fi pus în poziţie dificilă faţă de propriul său popor.
4) Votul favorabil tezei albaneze dat de membrul român al Curţii
Permanente de Justiţie Internaţională din Haga în chestiunea şcolilor
minoritare greceşti.
5) Comunicarea făcută MS Regele Zogu, în iulie 1935, prin care
Excelenţa Voastră declară că a fost fericită a susţine cererea Albaniei
de a fi admisă în Înţelegerea Balcanică. Această declaraţie a fost făcută
în urma dorinţei exprimate e MS Regele Zogu de a adera la Pactul
Balcanic1.
6) Am adăugat că, faţă de aceste dovezi, bunăvoinţa României a fost
neglijată de Albania.
Domnul Beratti a recunoscut tot ceea ce Excelenţa Voastră a făcut pentru
Albania şi mi-a mărturisit că era personal interesat de înfiinţarea unei legaţii la
Bucureşti deoarece dorinţa sa a fost să fie numit ministru al Albaniei în România.
Înainte de a ne despărţi, Domnia Sa m-a întrebat dacă vom lăsa un consulat
la Tirana, chestiune la care n-am putut răspunde.
Aurelian
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnului Titulescu, la Geneva.
AMAE, Fond 71/Albania, vol. 7 (Telegrame, 1934-1944), f. 126-128
3
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 0972, din 1 iulie 1936, ora 22.56
Înreg. la nr. 36 417, din 2 iulie 1936
Moscova
Atât „Journal de Moscou‖, cât şi „Pravda‖ de azi consacră articolele lor de
fond Conferinţei de la Montreux. Amândouă, sub laude aduse Turciei pentru
lealitatea internaţională dovedită, conţin din punct de vedere sovietic reproşuri la
adresa ei. Pe când însă la ziarul de limba franceză destinat străinătăţii critica apare
mai curând prin preteriţiune („proiectul iniţial supus Conferinţei de către guvernul
turc a ţinut socoteala în parte de situaţia specială a puterilor riverane‖), la „Pravda‖
critica apare în toată lumina.
Iată cum se exprimă organul Partidului Comunist: „Este clar că propunerile
turceşti nu ţin îndeajuns seama de interesele Uniunii Sovietice, care întreţine relaţii
amicale cu Turcia şi care, întotdeauna, a ţinut seama de interesele Turciei. Este, de
asemenea, clar că această atitudine este expresia presiunilor asupra guvernului turc
din partea unor influenţe duşmane URSS. Trebuie constatat cu regret poziţia
1
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Înţelegerea Balcanică.
Telegrama a mai fost expediată şi Legaţiei României de la Ankara, la 8 iulie 1936.
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Turciei la Conferinţa de la Montreux nu este amicală faţă de URSS cum ar fi
trebuit aşteptat în baza relaţiilor de prietenie existând de atâţia ani între ambele
state‖.
Este un limbaj nou în relaţiile sovieto-turceşti, a căror cordialitate era până
acum întreţinută cu atâta grijă.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. C.; telegrafic, domnului ministru Titulescu, la Geneva.
AMAE, Dosar privind lucrările Convenţiei privitoare la Regimul
Strâmtorilor (8, Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
4
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA COPENHAGA, MARCEL ROMANESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 2 190, din 1 iulie 1936
Înreg. la nr. 29 245, din 6 iulie 1936
Copenhaga
Raport lunar pe luna iunie 1936
Domnule Ministru,
(...) Înflorirea comercială a Danemarcei fiind condiţionată de menţinerea
păcii în regiunea Nordului, e firesc ca politica daneză să aibă ca ideal relaţii cât mai
bune cu Anglia şi Germania, cât şi între aceste două din urmă ţări.
Dar înarmarea masivă a Germaniei reprezentând o ameninţare pentru
Danemarca, guvernul din Copenhaga a văzut cu recunoştinţă menţionarea lui în
chestionarul Eden printre ţările cu cărora Reich-ul era invitat să ofere pacte de
neagresiune de lungă durată (cf. rapoartele nr. 1 976, p. 10 şi 2 064, p. 71).
De atunci însă au trecut aproape două luni fără ca domnul Hitler să dea
urmare sugestiilor britanice. Faţă de Danemarca, răspunsul german a venit sub
forma manevrelor navale din Kiel, unde flota Balticei şi flota Mării Nordului
reunite au făcut prima manevră de mare anvergură, prelungită apoi în apele daneze.
Cu un preaviz de abia 48 de ore, 40 de unităţi navale germane au ancorat la 12
iunie la Skagen, sub pretextul unei vizite amicale, iar Führer-ul şi-a putut face
liniştit inspecţia maritimă la bordul yachtului „Grille‖, însoţit de generalul von
Blomberg şi de amiralul Förster. În fine, cuirasatul „Deutschland‖ a staţionat o
săptămână la Copenhaga, debarcarea echipajului său dând vremelnic capitalei
aspectul neobişnuit al unui oraş sub ocupaţie militară. (cf. rapoartele nr. 2 103 şi 2
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1531).
În răstimp, la Lübeck, „Norsdische Gessellschaft‖ preamărea solidaritatea
germano-nordică, iar la Heidelberg, cu prilejul jubileului Universităţii, zeci de
scandinavi erau aleşi doctori honoris causa (cf. raport nr. 2 1332). Dar asemenea
manifestaţii nu sunt în stare să şteargă impresia penibilă a demonstraţiilor de la
Skagen.
Ce gândesc în general danezii despre situaţia actuală a arătat senatorul
Hauch la serbările din Lübeck. Indiferenţi în chestia apărării teritoriale, dacă nu
ostili oricărei rezistenţe organizate, danezii urmăresc, în Dedalul de curse ce-i
înconjoară, să-şi amelioreze poziţia comercială. Încrederea reciprocă, la care
lucrează Danemarca în Germania, n-are alt scop decât să se ajungă la paritate în
schimbul de mărfuri dintre cele două ţări, a declarat în termeni abia mascaţi
preşedintele Consiliului Agriculturii daneze.
În această atmosferă, anunţarea vizitei domnului Schacht în ţările nordice a
luat aici o importanţă cel puţin egală cu a vizitei flotei germane la Skagen, sistemul
economic al preşedintelui Reichsbank-ului dând loc la discuţii animate (cf. raport
nr. 2 1613).
În cercurile politice însă, mutismul domnului Hitler, pe de o parte,
provocările naziste din Danzig, pe de alta, sunt interpretate ca semne îngrijorătoare,
care menţin, dacă nu accentuează, lipsa de securitate în nordul Europei (cf. raport
nr. 2 1664).
Permanentizarea acestei stări de nesiguranţă, beneficiind de lipsa unei linii
hotărâte în politica britanică, explică atitudinea mai rezervată a Danemarcei şi a
grupului neutru în marile probleme internaţionale, cât şi tendinţa momentană de a
afla un punct de sprijin în actualul guvern democratic al Franţei.
Redus să urmeze marile puteri occidentale în ridicarea sancţiunilor contra
Italiei, dar ostil oricărei recunoaşteri a unei anexiuni prin forţă, guvernul danez
vede în limitarea riscurilor sale, un corectiv la situaţia actuală. De aici spiritul
binevoitor în care a fost analizat aici proiectul domnului Madariaga în ce priveşte
metoda de interpretare a anumitor articole din Pact, dar, totodată, rezistenţa
domnului Munch la orice amestec al Danemarcei în sistemul pactelor regionale. De
aceeaşi părere par a fi şi celelalte guverne nordice, dacă e să judecăm după ultimele
lor manifestaţii politice (cf. rapoartele nr. 209, 2 154, 2 1705).
Romanescu
AMAE, Fond 71/Danemarca, vol. 2 (General, 1936), f. 100-111
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA BERNA, ION BROŞU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 213, din 1 iulie 1936
Înreg. la nr. 37 592, din 7 iulie 1936
Berna
Un articol al domnului Muret din „Gazette de Lausanne‖, intitulat România şi
influenţa germană
Domnule Ministru,
Sub titlul România şi influenţa germană, domnul Maurice Muret a publicat
în „Gazette de Lausanne‖, din 27 iunie a.c., un interesant articol, pe care îmi permit
a-l semnala Excelenţei Voastre, indicând punctele principale.
Domnul Muret începe prin a insista asupra faptului că şi în România, ca
aproape în toate statele din Europa, şi-au făcut drum două curente politice:
fascismul şi bolşevismul. Tulburările serioase, izbucnite în timpul din urmă, se
datoresc luptei dintre aceste două curente, dintre care unul se numeşte „Garda de
Fier‖, iar celălalt „democraţia‖. Autorul articolului în chestiune, bazându-se pe un
articol din oficiosul Partidului Naţional-Ţărănesc („Dreptatea‖), susţine că Partidul
Liberal ar fi pactizat cu fasciştii, ceea ce înseamnă că este duşmanul libertăţii,
pierzându-şi, astfel, orice drept de a mai rămâne la conducerea ţării. Dreptul acesta
ar reveni Partidului Naţional-Ţărănesc, care, luând frâiele conducerii, ar imprima
statului român o direcţie cu totul diferită. În schimb, Partidul Naţional-Ţărănesc
este acuzat de adversarii săi că ar avea o mare slăbiciune pentru politica Moscovei
şi a Parisului, constituind o ameninţare nu mai puţin gravă decât Garda de Fier şi
aderenţii ei. Lupta dintre cele două curente s-a înteţit în urma asprelor polemici de
presă, în cursul cărora „antifasciştii‖ au susţinut că adversarii lor ar fi foarte larg
subvenţionaţi de către cele două ţări în care stăpâneşte dictatura. Domnul Muret
crede acest fapt posibil: în special, îi pare suspect marele număr de gazete, ieşite în
timpul din urmă, susţinând politica lui Hitler, jurnale care n-ar putea exista din
propriile lor mijloace.
Acţiunea fasciştilor, continuă domnul Muret, este combătută, dacă nu
neutralizată chiar, de amicii Franţei în România, care se găsesc foarte mulţi în
Partidul Naţional-Ţărănesc, chemat să ia succesiunea liberalilor şi a guvernului lor.
Pe lângă toată aderenţa ei la Mica Înţelegere, afirmă domnul Muret,
această luptă, a influenţelor rivale, continuă încă în România. Orientarea politică a
Iugoslaviei, de acord, în chip oficial, cu România şi Cehoslovacia, pare să
urmărească şi alte scopuri, nevoind să cedeze atracţiei Moscovei, exercitată asupra
aliaţilor ei din MÎ. Acest fapt s-ar fi evidenţiat, cu deosebire, cu prilejul recentei
întrevederi de la Bucureşti, când Principele Paul ar fi spus că „Iugoslavia nu s-ar
6
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preta la aventuri franco-sovietice‖.
România şi Cehoslovacia, afirmă domnul Muret, rămân credincioase
Franţei, neexistând nici un motiv serios care să ne silească a crede că vor putea să
cadă în braţele Germaniei hitleriste. Această acuzaţie a fost adusă, de altfel, de
către deputatul Lupu şi domnului Stelian Popescu, ce a ţinut să declare în jurnalul
parizian „L‘Ordre‖, că acţiunea Domnia Sale este îndreptată numai în contra
comunismului. Cu toate acestea, „Universul‖, susţine domnul Muret, pledează
sistematic pentru Germania, care nu se sfieşte să facă vreun secret din „motivele
primejdios de interesate ce o determină să caute amiciţia României‖. Graţie
petrolului şi grâului românesc, crede domnul Muret, Germania a fost în măsură să
prelungească războiul cu doi ani. Colonizarea ţărilor dunărene cu germani este unul
dintre scopurile urmărite şi actualmente de Reich, care, în forma aceasta, n-ar mai
avea nevoie să se gândească şi la alte colonii. Pentru acest motiv, Germania, în faţa
refuzului categoric al Angliei şi chiar al Franţei socialiste, de a-i restitui coloniile,
se vede nevoită a-şi îndrepta ochii către sud-estul Europei.
Domnul Muret încheie, arătând că această manevră, pentru moment cel
puţin, va eşua, şi că România va rămâne credincioasă libertăţii şi aliaţilor ei.
Broşu
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 70-73
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BULETINUL DIRECŢIEI POLITICE DIN CADRUL
MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE
Nr. 12, din 1 iulie 1936
[Bucureşti]
Strict confidenţial.
Relaţiile anglo-germane. Legaţia noastră din Berlin ne informează că
discursul ţinut de domnul Neville Chamberlain, în ziua de 10 iunie, a fost primit la
Berlin cu o vădită satisfacţie. El este interpretat ca o dovadă că Marea Britanie este
câştigată ideii organizării regionale a Europei, fiind definitiv hotărâtă să se
dezintereseze de soarta Europei Centrale şi Orientale.
Pe de altă parte, articolul din „Daily Telegraph‖, ziar inspirat de Foreign
Office – în care Franţa este calificată „cantitate neglijabilă‖ –, a umplut, de
asemenea, de bucurie sufletele conducătorilor politicii Reich-ului, care cred a
întrevede o eră de aur în relaţiile anglo-germane. Se afirmă de altminteri că
conversaţiile de la începutul lunii iunie dintre domnul von Ribbentrop şi Sir Eduard
Elington, şeful de Stat Major al forţelor aeriene britanice, au fost mai substanţiale
decât s-a spus şi că au lăsat ambelor părţi impresia că nu este exclusă posibilitatea
găsirii, în domeniul aerian, a unei baze de discuţii „între noi doi‖, cum s-a găsit şi
în domeniul naval.
Aceste impresii, chiar dacă nu corespund realităţii, încurajează grupul din
jurul cancelarului, care doreşte ca Germania să nu mai persiste în ofertele sale din
martie trecut, rezervându-şi complet viitorul. Astfel se explică şi întârzierea
7
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răspunsului german la chestionarul britanic.
Situaţia internă din Franţa, lipsa de unitate a opiniei britanice şi
divergenţele cu privire la reorganizarea Societăţii Naţiunilor, ar fi determinat
guvernul Reich-ului să privească situaţia sub un unghi nou.
Chestiunea Austriei. Cu privire la recenta întrevedere dintre domnii
Mussolini şi Schuschnigg (a se vedea „Buletinul‖ nr. 11, din 15.VI.1936, p. 5-61),
Legaţia noastră din Viena ne raportează că cercurile diplomatice şi ziaristice susţin
că convorbirile dela Rocca della Caminate au fost consacrate mai ales situaţiei
interne a Austriei după plecarea din guvern a Principelui Starhemberg, precum şi
relaţiilor italo-germane, în legătură cu situaţia specială a Austriei.
În ceea ce priveşte înlăturarea Principelui Starhemberg, domnul
Schuschnigg ar fi arătat Ducelui că dualismul din guvernul austriac nu putea dăinui
mai departe, căci, după cum însuşi capul Cabinetului italian a susţinut în câteva
rânduri, numai guvernele unitare şi conduse de o singură voinţă sunt tari, Ducele ar
fi răspuns că, consecvent cu politica sa, nu vrea şi nu poate interveni în stările
interioare ale Austriei, mulţumindu-se să sfătuiască concordia între elementele care
apără neatârnarea ţării şi evitarea oricărei măsuri ce ar putea duce la o ascuţire a
neînţelegerilor.
În ceea ce priveşte problema relaţiilor cu Germania, Ducele ar fi arătat că
politica viitoare a Italiei în centrul Europei va atârna de felul cum puterile apusene
vor înţelege să lichideze conflictul dintre Roma şi Geneva, dar că, în nici un caz, nu
se va învoi ca neatârnarea Austriei să fie jertfită. Nu se va opune însă încercării de
destindere cu Berlinul, dacă guvernul din Viena socoteşte că o atare încercare
trebuie făcută. Ducele ar fi sfătuit însă pe domnul Schuschnigg să procedeze, în
această privinţă, cu prudenţă, atitudinea Italiei fiind încă expectativă.
Întrucât priveşte problema Restauraţiei, atât domnul Mussolini cât şi
cancelarul Schuschnigg ar fi hotărât încă o dată că chestiunea nu este actuală şi nici
n-ar fi discutat-o mai îndeaproape. De altfel, în cercurile diplomatice amice din
Viena se socoteşte că, întrucât un pas mai hotărât pe calea legitimismului ar putea
încorda din nou legăturile cu Germania, guvernul austriac se va mulţumi să
întreţină mişcarea, ca şi până acum, prin manifestaţii, serbări şi primiri, fără însă a
păşi mai departe. Aceste cercuri, deşi nu o socotesc probabilă, nu exclud însă cu
totul posibilitatea unei iniţiative personale a pretendentului.
Legaţia noastră este de părere că, până la o lămurire a situaţiei
internaţionale, atât Ducele, cât şi domnul Schuschnigg doresc să lase toate porţile
deschise şi să-şi rezerve cât mai numeroase posibilităţi de manevră. La Viena,
domină impresia că domnii Schuschnigg şi Mussolini se tem fiecare ca celălalt,
nesocotind interesele partenerului, să nu-i ia înainte în calea unei apropieri de
Berlin, dacă împrejurările ar părea să sfătuiască această orientare.
Dacă o apropiere italo-germană urmează a se înfăptui, domnul Mussolini
doreşte ca, în tratativele ce le duce, soarta Austriei să poată fi hotărâtă de la Roma,
fără ca să fi stânjenit în negocierile sale eventuale de o prealabilă înţelegere directă
austro-germană; pe când la Viena se crede că dacă s-ar ajunge între Italia şi
1
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Germania la o apropiere, ar fi mai bine ca destinderea dintre Austria şi Germania să
se facă direct decât prin mijlocirea unei a treia puteri, care, oricât de prietenă ar fi,
ar ţine seamă înainte de toate de propriile interese.
Fără a lua vreo iniţiativă hotărâtoare, guvernul austriac a dat în ultima
vreme câteva dovezi ale dorinţei sale de destindere cu naţional-socialiştii austrieci.
Astfel trebuie considerată mai marea indulgenţă la pronunţarea pedepselor
împotriva naţional-socialiştilor arestaţi lunile trecute precum şi aluza făcută de
cancelar în cuvântarea rostită la 9 iunie, la întrunirea Frontului Patriotic Vienez, cu
privire la posibilitatea unei amnistii politice generale, de care – dat fiind că cei mai
mulţi dintre socialiştii arestaţi la începutul lui 1934 au ieşit deja din temniţă – ar
profita aproape exclusiv naţional-socialiştii. Cancelarul ar subordona, însă,
destinderea faţă de elementul naţional-socialist austriac unor garanţii de
neimixtiune şi de respectare a independenţei austriece din partea Germaniei,
revenind astfel la vechea sa dorinţă, pe care din pricina împrejurărilor şi a opunerii
Principelui Starhemberg n-a putut s-o înfăptuiască. Legaţia noastră mai semnalează
– ca un simptom al tendinţei de destindere – reluarea legăturilor între cancelar şi
domnul Glaise von Horstenau, fostul preşedinte al Comisiei Afacerilor Străine, care
fusese silit să demisioneze din cauza tendinţelor sale germanofile, în urma presiunii
Principelui Starhemberg.
Legaţia noastră observă însă că politica de menajare a tuturor
posibilităţilor, pe care o duce domnul Schuschnigg, a început să stârnească critici în
chiar lagărul catolic. Cercurile mai clericale ar dori un guvern clerical integral, care
să facă, în înţelegere cu Quirinalul, dar, mai ales, cu Vaticanul, o politică catolică
consecventă şi fără şovăiri. Măsura luată de primarul Vienei, domnul Schmitz, de a
interzice funcţionarilor şi lucrătorilor comunali, precum şi copiilor lor, să facă parte
din alte organizaţii de gimnastică decât cele catolice, constituind un pas spre
încadrarea întregului tineret austriac în organizaţiile catolice şi spre realizarea
statului catolic totalitar, ar putea fi interpretată chiar ca o piedică pusă în calea
politicii de destindere pe care cancelarul o practică fată de naţional-socialişti şi de
Heimwehr.
Pe de altă parte, alte cercuri mai puţin clericale găsesc că domnul
Schuschnigg, prin prea marea sa atârnare de Biserică, nu este personalitatea
potrivită de a duce la bun sfârşit împăcarea şi destinderea lăuntrică. De aceea, se
vorbeşte din nou de înlocuirea sa cu domnul Gleissner, guvernatorul Austriei de
Jos, care a izbutit să păstreze legături bune atât cu lagărul Heimwehr-ist cât şi cu
naţionalii şi clericalii. Principele Starhemberg rămâne în poziţia de expectativă şi,
datorită faptului că nu şi-a dezarmat trupele, trecând peste dispoziţiile privitoare la
înfiinţarea miliţiei, continuă să constituie o ameninţare pentru pacea lăuntrică.
În aceste împrejurări, preşedintele Miklas, a cărui situaţie a căpătat o
neaşteptată întărire, ar putea, în înţelegere cu creştin-socialii şi mulţumit simpatiilor
de care se bucură în armată, să purceadă la înlocuirea domnului Schuschnigg, când
va crede că a sosit momentul. Legaţia din Viena ne arată, însă, că o asemenea
schimbare nu pare iminentă, dacă se ţine seama de ameliorarea vădită a situaţiei
bugetare, economice şi industriale.
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***
Legaţia din Bruxelles ne informează că două personalităţi din aristocraţia
cehoslovacă, ducându-se la pretendent cu scopul de a-l sfătui să nu facă vreo
tentativă nefericită, Otto de Habsburg ar fi declarat că nu plănuieşte nimic, dată
fiind opunerea categorică a Micii Înţelegeri.
Vizita domnului Schacht la Atena. Legaţia noastră din Atena ne informează
că vizita domnului Schacht în acel oraş nu a avut nici un scop politic.
Domnia Sa a venit la Atena în vederea unei intensificări a exportului
industriei germane, căutând deocamdată să obţină comenzi pentru întregul sold
activ al Greciei, care este de 1 miliard şi jumătate drahme.
Generalul Metaxas a asigurat pe domnul Schacht că guvernul elen este gata
să comande armament şi material de cale ferată la fabricile germane dacă şi ele
sunt dispuse să acorde o reducere a preţurilor propuse.
În convorbirile avute cu Regele George şi preşedintele Consiliului, domnul
Schacht a atins şi unele chestiuni politice, declarând că Germania este profund
pacifistă şi că domnul Hitler doreşte o lungă perioadă de pace în Europa. Domnia
Sa a adăugat că preşedintele1 Reich-ului este împotriva revizuirii tratatelor în sudestul european şi că Grecia nu are a se teme de aşa ceva.
Domnul Schacht a primit răspunsul că Grecia nu are nici cea mai mică
grijă că cineva ar putea cere revizuirea graniţelor sale.
Politica externă a Lituaniei. Legaţia noastră din Riga şi Kaunas ne dă
următoarele informaţii, din sursă autorizată lituaniană: în relaţiile germanolituaniene s-a produs o destindere sensibilă, datorită încetării campaniei de presă
contra Lituaniei. Negocierile economice între cele două ţări urmau să înceapă la
Berlin, la 30 iunie.
Cât despre relaţiile cu Polonia, ele s-au înrăutăţit deoarece persecuţia
elementului lituanian din acea ţară merge crescând. Cercurile oficiale din Kaunas
neagă a fi primit din partea domnului Beck, toamna trecută, la Geneva, propuneri
pentru normalizarea acestor relaţii. Ministrul de Externe polon s-ar fi mărginit doar
a propune „să se stea de vorbă‖, refuzând însă stabilirea prealabilă a unei baze de
discuţie. Planul de destindere polono-lituanian pe care el l-ar fi împărtăşit
ministrului Estoniei la Varşovia n-a fost adus la cunoştinţa guvernului lituanian.
Cercurile oficiale lituaniene socotesc că această destindere nu poate fi obţinută
decât încetul cu încetul. În primul rând, trebuie creată o atmosferă favorabilă unor
negocieri, pe care Polonia le face dificile prin persecuţia elementului lituanian din
Vilno.
Acceptarea de către Polonia a unei declaraţii lituaniene constatând că
chestiunea Vilno rămâne deschisă şi rezervată viitorului nu poate satisface Lituania
deoarece, neconfirmând drepturile sale asupra Vilniei, n-ar aduce nici o schimbare
reală situaţiei actuale.
Legaţia noastră crede că, deşi acceptarea unei asemenea declaraţii ar
constitui o concesie importantă din partea Poloniei, ea nu este văzută cu ochi buni
de guvernul lituanian care, fiind slab, caută a nu nemulţumi printr-o tranzacţie,
1
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armata şi elementele şoviniste. De altfel, autorităţile lituaniene se tem ca reluarea
unor raporturi normale cu Polonia să nu permită o prea mare pătrundere a
influenţei politice şi culturale poloneze în Lituania.
La rândul său, guvernul sovietic, a cărui influenţă în Lituania este în
continuă creştere, nu poate fi favorabil unei împăcări lituano-poloneze care ar putea
atrage Lituania în sfera politicii polone.
AMAE, Fond 71/România, vol. 47 (General. Buletine politice bilunare
editate de MAS, 1935- 1936), f. 367-372
7
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 820, din 2 iulie 1936, ora 16.25
Înreg. la nr. 36 548, din 3 iulie 1936
Roma
Confidenţial.
Pentru domnul ministru Savel Rădulescu.
Am transmis azi la Geneva următoarea telegramă domnului ministru
Titulescu:
Reacţia semnalată ieri după-amiază şi aseară de serviciul de presă al
Legaţiei, continuă azi cu aceeaşi violenţă. „Popolo di Roma‖ şi „Il Messagero‖, în
special, atacă brutal pe Excelenţa Voastră. Printr-o telegramă adresată ziariştilor
întemniţaţi la Geneva, ministrul Presei şi Propagandei se solidarizează cu acţiunea
lor. Aseară la o reuniune a fasciştilor romani, la Palatul Braschi s-au pronunţat
cuvântări violente contra Adunării Societăţii Naţiunilor şi a atitudinii Excelenţei
Voastre în timpul incidentului.
Sindicatul presei întrunit noaptea trecută s-a solidarizat şi el cu ziariştii
italieni de la Geneva, şi preşedintele său, deputatul Pavolini, a făcut aluzie în
termeni aspri aşa ziselor expresii imperioase pronunţate de Excelenţa Voastră cu
prilejul incidentului. Sindicatele presei din Italia au avut atitudini identice.
Paza Legaţiei a fost sporită de teama manifestaţiilor.
Fondul chestiunii se rezumă astfel: toată presa italiană se consideră ofensată de
calificativul „sălbatici‖ adresat directorilor şi corespondenţilor de ziare italieni,
care au tulburat ordinea Adunării. Guvernul este solidar cu această atitudine.
Comentarii violente sunt făcute din ordin. Acordul de presă încheiat cu Ciano, în
1934, şi respectat de italieni până azi, se poate considera rupt. Tendinţa generală
care reiese şi din articolul transmis ieri al oficiosului „Giornale d‘Italia‖ este de a
pune incidentul pe terenul politic al raporturilor cu România.
În situaţia actuală, o simplă dezminţire a faptelor, venind de la Geneva ar fi
putut avea efect liniştitor. Din lipsă de informaţii, n-am putut lua personal o
asemenea iniţiativă, căci faptul în sine, aşa cum este relatat de reporterii italieni,
este acceptat de presă ca şi de guvern.
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O dezminţire pură şi simplă prin comentarii provocate, n-ar fi făcut decât
să alimenteze polemica. Cred necesar şi urgent o punere la punct, explicaţii sau
interpretarea care ar pune capăt aceste violente tensiuni. Cred că aluzia cea mai
potrivită ar fi ca ea să vină chiar de la Geneva, de la Excelenţa Voastră.
Stau la dispoziţia Excelenţei Voastre şi rog informaţii şi instrucţiuni, cu atât
mai mult cu cât mâine voi vedea pe subsecretarul de Stat de la Externe şi asupra
indicaţiei Excelenţei Voastre, voi cere să văd şi pe ministru.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame, mai-august
1936), f. 250-252
8
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 157, din 2 iulie 1936, ora 22.10
Înreg. la nr. 36 543, din 2 iulie 1936
Geneva
Consider de datoria mea să dau explicaţii asupra atacurilor violente şi
obscene ale căror obiect sunt în presa italiană de ieri. Am făcut luni un discurs
foarte cald la adresa Italiei. Am fost de părere că participarea Abisiniei la
dezbaterile Adunării nu poate fi decât un izvor de complicaţii. Într-adevăr, dacă
acceptăm azi pe delegaţii Împăratului Abisiniei, de ce nu i-am accepta mâine? Şi
atunci, implicit, mai putea conta pe o colaborare a Italiei care nu consimte să vină
în mijlocul nostru atâta timp cât este un delegat al Abisiniei. Trebuie să spun că
Italia a fost mai puţin pretenţioasă şi cerea numai să nu vină Negusul, dar oricine în
locul lui.
Formula mea era aceea care corespundea situaţiei reale, adică următoarele:
Abisinia continuă să existe cu toată ocuparea armatei italiene, dar ea neavând
pentru moment un guvern regulat de la care să emane deplinele puteri, pentru
moment nu ştim care este autoritatea care poate să confirme cuiva calitatea de
delegat al Abisiniei. Acest punct de vedere nu a trecut şi comisia de verificare a
puterilor, la stăruinţa Iugoslaviei, în special, a admis ca Abisinia să fie reprezentată
chiar de Împăratul ei. Această decizie luată, trebuie să o respectăm. Ieri, în
momentul când Împăratul Abisiniei s-a urcat la tribună cu o atitudine de demnitate
desăvârşită şi înainte de a deschide gura, fluierături puternice au izbucnit din
tribune. Preşedintele van Zeeland, deşi un om foarte inteligent, probabil pentru a nu
se angaja, nu a intervenit deloc. Delegaţii adunării şi-au pierdut capul şi au dat
spectacolul unei adevărate ruşini. Cunoscător al situaţiei şi neavând cunoştinţă de
la cine porneau fluierăturile, am înaintat în mijlocul incintei şi am rostit cuvintele
următoare: „Domnule preşedinte, în numele justiţiei, vă rog a interveni pentru a
face să înceteze asemenea acte‖. Adunarea întreagă a ovaţionat această declaraţie în
frunte cu cel mai italofil dintre reprezentanţii ei, preşedintele Motta, care a arestat
pe tulburătorii liniştii, printre care, spre surprinderea mea, am aflat că se găsea un
12

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

mare jurnalist italian, prieten mie. Inamici de-ai noştri, fie ei unguri sau polonezi,
s-au grăbit să telegrafieze la Roma că am cerut darea afară a sălbaticilor italieni. De
aş fi ştiut că sunt italieni, procedam la fel, pentru că dacă Societatea Naţiunilor,
după ce îşi reneagă principiile, nu rămâne cel puţin un club în care regulile
gentilomilor să fie respectate, mai bine să se dizolve imediat.
Presa italiană m-a atacat în mod trivial, cu tot discursul meu ce făcusem
pentru Italia cu trei zile înainte şi cu toate că nu era vorba de Italia, ci de ordinea în
şedinţele Adunării, mă preocupă în cel mai înalt grad. De altfel, preşedintele van
Zeeland după 24 de ore de reflecţie, a înfierat direct pe italieni într-un discurs în
care vorbeşte de tulburarea demnităţii lucrărilor Ligii, de repeziciunea cu care
tulburătorii Adunării au fost arestaţi şi de făgăduiala că dacă asemenea acte se vor
produce în viitor, va proceda în acelaşi fel cum a făcut în şedinţa de ieri.
Totuşi, presa italiană nu atacă pe van Zeeland, nici pe Motta, care a ordonat
arestarea ziariştilor italieni, nici pe delegaţiile care au aplaudat în mod zgomotos
împotriva Italiei. Ea se mărgineşte la atacuri împotriva mea, din care reţin patru
puncte:
1) Că mentalitatea mea este inferioară mentalităţii africane;
2) Că presa a avut dreptate să nu înregistreze declaraţiile mele de simpatie
faţă de Italia de acum câteva zile, căci le ştia lipsite de sinceritate;
3) Că atâta vreme cât voi fi eu ministru al Afacerilor Străine, nu poate fi
înţelegere între Italia şi România;
4) Că dacă am preferat pe Negus, aceasta se explică prin faptul că eu nu
sunt alb şi că, datorită unui adulter în familia mea cu un asiatic, eu sunt
om de culoare.
Faţă de un asemenea procedeu, am chemat pe reprezentantul Italiei, Bova,
şi i-am declarat:
1) Că declaraţiile din presa italiană, controlată de guvern şi redactată de
jurnalişti care toţi sunt funcţionari ai guvernului, după care, chiar
atunci când vorbesc de Italia, sinceritatea lor trebuie exclusă, îmi
dovedeşte eroarea politicii care consistă în a arăta Italiei simpatie în
momente grele, deoarece ea vede în aceste sentimente numai o dovadă
de slăbiciune;
2) Că voi interzice intrarea în România a presei italiene care mă
ponegreşte pe mine singur în chip atât de trivial, vorbind de adultere cu
asiatici petrecute în familia mea;
3) Că nu vom ataca Italia în presa română, dar nici nu vom mai da drumul
telegramelor italiene atâta timp cât ministrul Afacerilor Străine a fost
atacat şi nu i s-a dat reparaţie.
4) Că domnul Mussolini poate să schimbe pe Graziani în Abisinia, dar
[nu pe] ministrul Afacerilor Străine al României. Aceasta nu o poate
face decât Majestatea Sa Regele Carol sau ministrul Afacerilor Străine
el singur demisionând. Dar Italia să ştie că, în acest caz, ea nu are
nimic de câştigat pentru că influenţa cea mai apropiată şi cea mai
puternică de la noi, în afară de aceea pe care o dictează afinitatea de
rasă, este influenţa germană;
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5) Că Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică au decis să nu ia cuvântul
cu prilejul actualelor dezbateri la Adunarea Societăţii Naţiunilor cu
toate insistenţele mele, care, cred, că ele nu pot fi absente în o discuţie
atât de importantă.
Faţă de obstinaţia lor, le-am declarat ieri că voi lua cuvântul în numele
României singură, făcând un discurs cald la adresa Italiei în genul celui de ieri.
În prezenţa atitudinii presei italiene regret să spun că trebuie să mă raliez la
decizia majorităţii Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice, căci dacă aş face
discursul la adresa Italiei ce proiectasem după insultele primite, eu singur din toţi
delegaţii în presa italiană, ar însemna că aş avea eu o reparaţie de dat, iar nu de
primit.
Bova Scopa, care este un om foarte de treabă şi sensibil, era extrem de
abătut, [şi] nu înceta a-mi spune că nu trebuie să confund presa italiană cu guvernul
şi că domnul Ciano este astăzi ministrul Afacerilor Străine, iar nu directorul Presei,
ca în trecut. Am replicat că, pe vremea când domnul Ciano era directorul Presei şi
eu nu făceam nimic contra Italiei, unele ziare au găsit totuşi cu cale să publice
următoarele: va veni o zi când un student va aşeza un glonte încheind aroganţele
ministrului Afacerilor Străine al României şi vom termina astfel cu Titulescu. La ce
epocă s-a scris aceasta în presa italiană, m-a întrebat Bova Scopa? Am răspuns: la
asasinatul Majestăţii Sale, Regele Alexandru.
Am pus telefonic în curent pe Lugoşianu cu cele de mai sus.
Vin să rog să luaţi următoarele măsuri:
a) Confiscarea gazetelor italiene care mă insultă în chipul mai sus descris
şi care trebuie să sosească în ţară astă-seară.
b) Interzicerea transmiterii prin Direcţia Presei a telegramelor venite din
Italia, atâta vreme cât nu voi mai fi căpătat satisfacţie.
Oricât de puţine zile aş mai rămâne ministru al Afacerilor Străine, este un
interes al ţării, iar nu al meu personal, ca reprezentantul României să nu poată fi
tratat aşa cum a fost.
Titulescu
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame, mai-august
1936), f. 254-259
9
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR,
CONSTANTIN ANTONIADE, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 498, f. d.
Înreg. la nr. 36 440, din 2 iulie 1936
Geneva
Adunarea s-a deschis astăzi la ora 5, sub preşedinţia provizorie a domnului
Eden, preşedintele Consiliului. S-a luat act de demisia domnului Beneš, căruia s-a
transmis telegrama de omagii. prezidentul Adunării a fost ales, cu 47 de voturi, van
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Zeeland. S-a citit scrisoarea ministrului de Externe italian, explicând acţiunea
Italiei. În tot decursul conflictului, cu toate măsurile luate contra ei, Italia a fost
gata să examineze orice iniţiativă conciliantă. Dacă acestea n-au izbutit, n-a fost
din vina ei. După prăbuşirea regimului din Etiopia, sancţionată de voinţa
popoarelor care au primit pretutindeni armatele italiene ca liberatoare, Italia, şi-a
luat răspunderea să instaureze ordine nouă răspunzând nevoilor şi sentimentelor
poporului şi asigurând pacea şi progresul. Îşi va îndeplini misiunea de civilizaţie,
inspirându-se din principiile Pactului şi actelor internaţionale, definind sarcina
puterilor civilizatoare. Va fi un titlu de onoare să informeze Societatea Naţiunilor
de progresele realizate în opera de civilizare a Etiopiei. Sclavia şi munca forţată au
fost oprimate, respectul credinţelor asigurat, indigenii nu vor avea alte obligaţii
militare decât pentru apărarea teritoriului şi poliţia locală. Aşteptând o justă
comprehensiune a situaţiei produse în Etiopia, guvernul italian este gata să
colaboreze efectiv la soluţia gravelor probleme de care depinde viitorul Europei şi
lumii. E gata să participe la studiul şi realizarea reformei apropiate a Societăţii
Naţiunilor, nevoie general recunoscută. Aminteşte totuşi situaţia anormală în care a
fost pusă Italia şi necesitatea să se ridice, fără întârziere piedicile puse cooperării ei
în vederea păcii.
A urmat declaraţia delegatului Argentinei, Cantillion, mult atenuată.
Cerând convocarea Adunării, Argentina a voit numai ca toate naţiunile în
momentul când se joacă soarta Instituţiei, să-şi exprime părerile şi să-şi ia
răspunderile. Statele sud-americane au un patrimoniu spiritual comun compus din
câteva principii care sunt egalitatea absolută a statelor, respectul integrităţii
teritoriale, rezolvarea pacifică a conflictelor, nerecunoaşterea achiziţiilor teritoriale
prin forţa armelor, principii constant afirmate şi aplicate. Argentina e convinsă că
Societatea Naţiunilor, dacă vrea să-şi conserve caracterul de universalitate, trebuie
să reafirme adeziunea la aceste principii. Edificiul ei nu se sprijină pe forţă, ci pe
principii. Acestea nu trebuie zdruncinate. Dimpotrivă, trebuie … [indescifrabil]
structura sa întărind forţele dovedite slabe la experienţă. Dacă concepţiile
americane nu se pot armoniza cu felul de aplicare a Pactului, dacă nu se poate
ajunge la universalitatea unui principiu de justiţie, Argentina se va vedea nevoită să
examineze dacă mai poate continua colaborarea sa.
Când s-a dat cuvântul Negusului, s-a produs un incident regretabil. În
tribuna presei, mai mulţi gazetari italieni au început să fluiere. Tot publicul
protestând cu indignare, au fost scoşi cu forţa din sală şi arestaţi. Lungul discurs al
Negusului a fost un aprig rechizitoriu al acţiunii Italiei şi inacţiunii Societăţii
Naţiunilor. E prima dată când şeful unui stat ia cuvântul în Adunare, dar e fără
exemplu, a spus Negusul, ca un popor să fi fost victima unei asemenea inechităţi şi
să fie astfel abandonat în voia agresorului. A venit să reclame justiţia datorită
poporului său şi asistenţa promisă de 50 de naţiuni, care au afirmat că o agresiune a
fost comisă în violarea tratatelor. După ce a descris în termeni patetici felul atroce
cum războiul a fost condus, nu numai contra armatelor, dar contra populaţiilor,
arată că vine martor al crimei perpetuate să dea Europei avertismentul soartei ce o
aşteaptă dacă se închină în faţa faptului împlinit. Examinând faptele conflictului,
arată cum Etiopia a mers din decepţie în decepţie. Trei puteri au considerat de la
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început angajamentele Pactului ca fără valoare. Un anume guvern, protestând
mereu de ataşamentul său la Pact, făcea toate sforţările ca să i se împiedice
aplicarea. Etiopia nu cerea ca alţii să-şi verse sângele pentru ea, cerea mijloace de
apărare şi asistenţă financiară. I s-a refuzat totul şi i s-au pus toate piedicile. Acum,
guverne din cele mai influente declară în permanenţă că odată ce agresorul a reuşit,
renunţă să continue aplicarea sancţiunilor. Problema adusă înaintea Adunării nu e
numai regularea agresiunii Italiei. E vorba de însăşi existenţa Societăţii Naţiunilor,
de securitatea colectivă, de încrederea în tratate, şi de valoare făgăduinţelor făcute
micilor state, de moralitatea internaţională. E vorba de modificarea Pactului. Nu
Pactul e de vină că sancţiunile nu şi-au ajuns scopul, n-a fost imposibilitate, ci
refuzul de a opri pe agresor. Ridicarea sancţiunilor înseamnă azi, practic,
abandonarea Etiopiei în voia agresorului. „Cer Adunării să ia toate măsurile pentru
respectarea Pactului. Etiopia nu se închină înaintea forţei. Întreb pe cele 52 de
naţiuni, care au promis poporului etiopian să-l ajute în rezistenţa contra
agresorului, ce vor acum să facă pentru Etiopia? Întreb marile puteri, care au
promis securitatea colectivă micilor state: ce măsuri veţi lua? Reprezentanţi ai
lumii, am venit la Geneva să împlinesc datoria cea mai penibilă a unui şef de stat.
Ce răspuns voi duce poporului meu?‖. Dezbaterile continuă mâine dimineaţă.
Antoniade
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame, mai-august
1936), f. 262-264
10
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 821, din 3 iulie 1936, ora 14.10
Înreg. la nr. 36 841, din 4 iulie 1936
Roma
Bastiannini îmi spune că nici în ce priveşte participarea Italiei la
Conferinţa de la Montreux, nici în ce priveşte reuniunea puterilor locarniene, nici o
decizie n-a fost luată până azi. Se aşteaptă terminarea sesiunii de la Geneva.
Subsecretarul de Stat mi-a părut însă pesimist relativ la participarea de la
Montreux.
În ceea ce priveşte acordurile de plăţi, Bastiannini crede că vor fi
considerate numai suspendate prin aplicarea sancţiunilor, cu rezerva însă că din
motive monetare sau economice se va impune revizuirea multora dintre aceste
acorduri. Natural, Italia n-ar accepta ca ridicarea sancţiunilor să fie condiţionata de
menţinerea statu-quo al raporturilor comerciale.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, domnului ministru Titulescu.
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor. Convenţia
16

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
11
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 331, din 3 iulie 1936, ora 21.15
Înreg. la nr. 36 844, din 4 iulie 1936
Londra
Aflu din izvor sigur că Foreign Office a primit ieri un lung raport de la
Berlin cu privire la răspunsul german la chestionarul britanic.
Ni se spune că serviciile Auswärtiges Amt au pregătit un text de răspuns,
care a fost trimis cancelarului Hitler şi că de aceste depinde, în primele zile,
hotărârea finală.
Oricum ar fi, însă, Foreign Office este informat că proiectul pregătit
constituie mai mult un gest menit a calma susceptibilitatea britanică, extrem de
iritată în timpul din urmă, decât o explicaţie aprofundată asupra punctelor ridicate
prin chestionar.
Astfel, asupra punctelor privitoare la Austria şi a restului Europei,
răspunsul va fi dilatoriu. De asemenea, chestiunea coloniilor va fi lăsată în umbră.
Asupra acestui punct însă, Foreign Office ştia dintr-o declaraţie anterioară a lui von
Ribbentrop că, acordarea de colonii Germaniei constituie o condiţie esenţială a
realizării egalităţii de drepturi. Impresia ce domneşte la Foreign Office este că
Germania va răspunde foarte probabil în curând la chestionar, dar că răspunsul nu
va lămuri situaţia.
Laptew
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; domnului Titulescu, la Montreux.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9 (Telegrame, 1935-1936), f. 104-105
12
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 158, din 3 iulie 1936, ora 24
Înreg. la nr. 36 729, din 3 iulie 1936
Geneva
La iniţiativa lui Tewfik Rüstü Aras, Consiliul Înţelegerii Balcanice şi al
Micii Înţelegeri s-au întrunit azi, au luat act de insultele aduse de presa italiană
ministrului Afacerilor Străine al României şi s-au declarat solidari cu mine, în aşa
grad încât am avut multe dificultăţi pentru a-i convinge că măsurile ce vroiau să ia
nu erau propice.
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Astfel, Tewfik Rüstü Aras, a propus ruperea relaţiilor diplomatice cu Italia.
Iugoslavia a propus să începem o campanie de presă împotriva Italiei,
pentru felul nepermis în care am fost atacat până şi în familia mea, numai pentru
faptul că am exercitat dreptul natural al oricărui reprezentant în Adunare de a cere
ca tribunele să nu manifeste când vorbeşte un orator, şi atunci, mai ales, când ai
făcut cu două zile înainte un discurs atât de călduros la adresa Italiei.
Am spus colegilor mei că sunt foarte mişcat de prietenia ce-mi arată, dar că
consider că am atâta dreptate încât, în afară de dispoziţiile de ordin intern ce am
luat în România cu privire la ziarele şi telegramele italiene, nu trebuie făcut absolut
nimic, cel puţin pentru moment.
Cu cât vom tăcea mai mult, am spus eu, în faţa unor injurii de aşa natură,
cu atât va apărea mai mare dreptatea şi demnitatea noastră.
Colegii mei s-au raliat la părerea mea, dar pentru moment şi provizoriu.
Astă seară, fiind un dineu oferit de delegaţia Greciei, la care erau invitaţi,
pe lângă reprezentanţii Micii Înţelegeri şi ai Înţelegerii Balcanice, şi Bova cu
colegii lui, colegii mei au propus să nu mergem nici unul la acest dineu.
Am arătat că şi aceasta ar fi o greşeală. Noi nu trebuie să facem nici pe
această cale un incident cu Italia. După mai multe discuţii, am hotărât ca două din
delegaţiile noastre: cea română şi cea iugoslavă să nu participe la dineu, iar
celelalte două: cea turcă şi cehoslovacă să participe, miniştrii respectivi declarând
însă că ei nu consimt să stea şi la recepţia ce are loc după masă.
În orice caz, Consiliul Înţelegerii Balcanice şi al Micii Înţelegeri au decis
ca nimeni să nu ia cuvântul în actualele dezbateri ale Adunării Societăţii Naţiunilor.
Titulescu
[Note marginale:]
MSR;Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 63 (Relaţii cu România, 1931-1936), f. 240-241
13
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 159, din 4 iulie 1936, ora 15
Înreg. la nr. 37 087, din 4 iulie 1936
Geneva
Rugaţi pe Majestatea Sa Regele să binevoiască a semna chiar astăzi,
deplinele puteri pentru semnarea, sub rezerva ratificării, a convenţiei asupra căreia
România va cădea de acord cu privire la Strâmtori, dând aceste depline puteri mie
precum şi generalului N. Samsonovici, şeful Marelui Stat Major, ministrului
plenipotenţiar Contzescu, delegat în Comisiile Europeană şi Internaţională a
Dunării, Vespasian Pella, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României
la Haga, şi N. Raicoviceanu, ministru plenipotenţiar, consilier juridic în Ministerul
Afacerilor Străine. Rog a trimite aceste depline puteri cu avionul, pentru ca să
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putem pune capăt cât mai repede misiunii noastre aici.
Titulescu
[Note marginale:]
MSR; domnului director politic: „Deplinele puteri au şi fost trimise cu avionul‖.
Mihail Arion. 6 iulie 1936.
AMAE, Dosar privind lucrările Convenţiei Strâmtorilor. Convenţia
privitoare la regimul strâmtorilor (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
14
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 825, din 4 iulie 1936
Înreg. la nr. 36 548, din 3 iulie 1936
Roma
Personală pentru domnul ministru Titulescu.
Deşi mi-aţi interzis să fac demersuri în chestiunea polemicii de presă, am
crezut că era datoria mea de a apăra pe ministrul care reprezintă politica ţării. De
aceea, pe răspunderea mea şi în numele meu strict personal, am intervenit alaltăieri
seară la Ciano, ieri dimineaţă la Bastianini. Inutil să arăt argumentele folosite. Le
ştiţi. Am spus tot ce putea restabili adevărul, nu numai asupra incidentului, ci şi
asupra politicii noastre de trei ani încoace, tot ce putea lămuri, impresiona sau
convinge. Am mers până la argumentul personal şi, într-o asemenea situaţie, dacă
ea continuă, nici eu nu mai am ce căuta la Roma. Legaţia României din Roma
poate are nevoie de mine, eu nu am nevoie de ea. Dacă astfel se răsplătesc politica,
prietenia, încercările de apropiere şi serviciile pe care ministrul meu şi cu mine, de
trei ani le face Italiei, sunt om să iau imediat o hotărâre fără să cer voie nimănui.
Am impresia că intervenţia mea a fost eficace, în ziarele de aseară atacurile
au încetat. Nu se reproduc nici în presa de dimineaţă. Îmi va trebui însă mult timp
ca să lupt contra propriilor mele amărăciuni într-o misiune diplomatică în care am
pus atâta zel, încredere şi tenacitate. Deseară văd pe Ciano spre a pune chestiunea
întreagă pe terenul politic şi spre a căuta o soluţie definitivă şi stabilă în ce priveşte
raporturile de presă.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Geneva, vol. 25 (Dosar Societatea Naţiunilor.
Corespondenţa delegaţiei române cu MAS, 1936), f. 99
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15
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 512, din 5 iulie 1936, ora 21.50
Roma
Strict confidenţial.
Pentru domnul ministru Titulescu.
Am văzut astă seară pe Ciano o oră. I-am arătat că interpretarea dată de ei
incidentului este cu totul neîndreptăţită, că limbajul presei italiene este inadmisibil;
i-am expus desfăşurarea politicii dumitale favorabilă Italiei, i-am spus că şi pentru
dumneata şi pentru mine este inacceptabilă orice discriminare între ţară şi ministrul
ei, între ministru şi reprezentantul lui la Roma. S-a arătat extrem de afectat de
calificativul sălbatici, dar mi-a arătat că a reacţionat la prima mea intervenţie,
punând capăt polemicii. Mi-a arătat însă nişte telegrame ale Agenţiei Stefani din
care rezultă că ai fi adoptat o atitudine defavorabilă Italiei şi un raport al
convorbirii ce ai avut cu Scopa, prin care însărcinai pe acesta să comunice în esenţă
guvernului său că vei înceta politica prietenească faţă de Italia. I-am replicat că
atitudinea presei italiene ar justifica o asemenea reacţie, dar că o politică nu se
judecă după conversaţii particulare, ci după manifestaţiile ei şi după linia ei
constantă de acţiune. În orice caz, îi cer ca, dacă vrea ca eu să mai reprezint
România la Roma, să înceteze în viitor polemica de presă. M-am despărţit de
ministru asupra făgăduielii că în interesul bunelor noastre raporturi va face tot
posibilul ca acţiunea presei italiene să fie corectă în viitor, ca de la 1934 până la
regretabila polemică.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Geneva, vol. 25 (Dosar Societatea Naţiunilor.
Corespondenţa delegaţiei române cu MAS, 1936), f. 104-105
16
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR,
CONSTANTIN ANTONIADE, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. f. n., din 5 iulie 1936
Geneva
Sunt de aşteptat evenimente grave în chestiunea Danzig. În şedinţa de
aseară a Consiliului, preşedintele Senatului Danzig, convocat în afacerea
incidentului cauzat de comandantul unui vas de război german care, venind la
Danzig, a refuzat să viziteze pe Înaltul Comisar al Societăţii Naţiunilor, în loc să
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vorbească asupra chestiei şi-a permis pe un ton insolent să atace nu numai pe
Înaltul Comisar, dar şi tutela Societăţii Naţiunilor şi să ceară, cu ocazia revizuirii
Pactului, suprimarea actualului Statut. Preşedintele Eden, reacţionând la aceste
insolenţe pe un ton ferm, dar prea curtenitor pentru a impresiona un hitlerist ca
preşedintele Greieser, acesta în replică a afirmat că vorbeşte nu numai în numele
populaţiei din Danzig, dar în numele întregului popor german, că acesta e primul
pas făcut în public, dar că poporul german aşteaptă hotărârea care va permite
preşedintelui Senatului să nu mai apară la Geneva. Consiliul, declarându-se solidar
cu preşedintele Eden şi exprimând încrederea sa în Înaltul Comisar, a admis
rezoluţia propusă, care încredinţa guvernului polonez demersurile diplomatice
pentru rezolvarea incidentului cu vizita vasului german. După aceasta, a urmat,
seara târziu, o şedinţă secretă. Membrii Consiliului nu şi-au ascuns gravitatea
situaţiei şi posibilitatea unor apropiate complicaţii. La cererea raportorului Eden s-a
decis ca un comitet de trei, compus din reprezentanţii Marii Britanii, Franţei şi
Portugaliei, să urmărească de aproape evenimentele, putând fi nevoie ca Consiliul
să fie convocat dintr-o zi pe alta. Temându-se de incidente la Danzig, colonelul
Beck a cerut ca înaltul comisar Lester să nu se întoarcă imediat la post. În zilele ce
vor urma, va lua informaţii prin reprezentantul polon la Danzig asupra situaţiei şi
va face demersuri în privinţa securităţii Înaltului Comisar.
E de notat că, la ieşirea delegaţiei Danzig din sală, după şedinţa publică, a
avut loc un incident. Tribuna presei manifestând prin râsete şi exclamaţii în timpul
nemaipomenitelor insolenţe ale lui Greiser, acesta, ieşind, a dat cu tifla spre acea
tribună. Gazetarii protestând, preşedintele Eden a declarat că nu a văzut gestul –
cum în realitate nu-l văzuse –, dar că e preferabil, în interesul demnităţii acestei
adunări, să fie ignorat.
Antoniade
AMAE,Fond 71/Geneva, vol. 25 (Dosar Societatea
Corespondenţa delegaţiei române cu MAS 1936), f. 103-104

Naţiunilor.

17
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 262, din 6 iulie 1936, ora 21.40
Înreg. la nr. 37 324, din 7 iulie 1936
Varşovia
Conflictul de la Danzig şi, mai ales, atitudinea şi declaraţiile preşedintelui
Senatului de la Danzig la Geneva au umplut de nelinişte cercurile politice şi
guvernamentale de aici. Politica înţelegerii directe cu Germania, la adăpostul căreia
iredentiştii germani din Danzig şi Silezia desfăşoară o activitate tenace în slujba
revenirii la Germania a acestor provincii, este pusă la grea încercare.
Militarii polonezi sunt alarmaţi şi au sentimentul că Polonia nu va putea
rezista unei lovituri germane în Danzig. Toţi măsoară în această gravă ocazie cât de
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reduse sunt puterile de rezistenţă ale Poloniei, lipsită de suplimentul necesar al
colaborării internaţionale. Şi mulţi îşi dau seama că securitatea Poloniei nu ar avea
decât de câştigat dacă la forţele ei proprii s-ar adăuga această asistenţă
internaţională în cadrul Ligii Naţiunilor şi al alianţelor.
Azi a avut loc un Consiliu de Miniştri, la care a participat şi generalul
Rydz-Śmigly, care s-a ocupat de chestiunea Danzig. După prânz, va avea loc un al
doilea Consiliu la care va participa şi domnul Beck, chemat telegrafic de la
Geneva.
Vişoianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnului Titulescu, la Montreux.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 149
18
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 954, din 6 iulie 1936, ora 24
Înreg. la nr. 37 325, din 7 iulie 1936
Sofia
Am văzut azi pe primul ministrul Kiosseivanov şi am avut cu dânsul o
lungă conversaţie cu privire la situaţia politică şi la activitatea noului guvern.
Kiosseivanov nu este deplin mulţumit de formarea guvernului. Planul său era de a
constitui un Cabinet de mare concentrare naţională care, cu un program de
guvernământ bazat pe manifestul egal din 21 aprilie, să se prezinte în alegeri, să
iasă victorios din ele şi să guverneze câţiva ani, sprijinit de încrederea regală şi de
marea sa majoritate parlamentară. Acest plan nu s-a putut înfăptui. Între gruparea
de dreapta Ţankov şi cea de stânga agrariană nu s-a putut ajunge la un acord de
colaborare. Grupările de centru – cum sunt a domnilor Malinov şi Muşanov şi a
domnului Burov – au avut pretenţii aşa mari, încât ar fi trebuit ca guvernul să aibă
cinzeci de portofolii. Singura grupare care a acceptat fără rezerve momentane un
guvern pe baza manifestului regal de acum un an a fost cea condusă de domnul
Ţankov. S-a ajuns, deci, la următoarea formaţiune: un guvern de personalităţi, ca şi
cel precedent, căruia însă îi oferă concursul şi experienţa lor, pe de o parte, trei
personalităţi politice cunoscute: Mişaikov şi Kojukarov, ţankovişti, şi Radi
Vasiliev, liapcevist, precum şi doi din cei mai distinşi magistraţi ai ţării, Ghiozov,
preşedinte la Înalta Curte de Casaţie, şi Krasnovski, preşedinte la Curtea de
Conturi. Scopul principal al guvernului este normalizarea vieţii politice prin
revenirea la regimul parlamentar.
În a doua jumătate a lui octombrie, va face alegeri generale legislative.
Alegerile vor fi absolut libere; de aceea portofoliile Internelor şi Justiţiei s-au
încredinţat celor doi înalţi magistraţi. Legea electorală va fi promulgată prin decret
regal, va conţine dispoziţii spre a împiedica introducerea în Parlament a grupărilor
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prea mici, însă nu va restrânge deloc dreptul de vot. Guvernul, ca guvern, nu se va
prezenta cu o listă proprie la alegeri. Dacă ar fi reuşit formarea unui guvern de
coaliţie naţională, s-ar fi prezentat. Aşa însă cum este, guvernul nu are certitudinea
faţă de grupările politice bine organizate că ar putea fi victorios. La o cădere nu se
poate expune: Kiosseivanov fiind omul în care Regele şi-a pus deplina încredere,
căderea Domniei Sale ar însemna căderea Regelui şi diminuării autorităţii regale.
Domnia Sa preferă, deci, a lăsa chiar membrilor cabinetului libertatea de a candida
pe listele grupărilor cu care se simt legaţi. După deschiderea Parlamentului,
guvernul va prezenta demisia şi va facilita formarea unui guvern parlamentar.
Regele însuşi va respira uşurat că se va pune astfel capăt unei situaţii anormale, cu
mare răspundere şi mari pericole pentru dânsul.
Cerând lămuriri domnului Kiosseivanov cu privire la politica externă şi, în
special, la distincţia făcută în declaraţia guvernului între politica faţă de Iugoslavia
şi faţă de celelalte ţări vecine, Domnia Sa mi-a dat explicaţiile următoare, rugând în
mod special a le transmite Excelenţei Voastre: guvernul va urma ca şi până acum o
politică de fidelitate faţă de Societatea Naţiunilor, de relaţii amicale normale cu
toate puterile, de colaborare cordială cu vecinii, fără deosebire. Domnia Sa îşi dă
seama că menţionarea specială a unei „apropieri de Iugoslavia‖ pretează la
presupuneri şi interpretări. Domnia Sa nici nu a avut intenţia să facă această
menţiune, însă alţi doi miniştri au insistat, arătând că absenţa acestei fraze, după ce
figurase în apelul guvernului său din 25 noiembrie, ar putea fi interpretată în
Iugoslavia ca o părăsire a politicii de până acum. În orice caz, având în vedere că
între Bulgaria şi ceilalţi trei vecini relaţiile de bună vecinătate există din primii ani
de după război, pe când între Bulgaria şi Iugoslavia acestea au reînceput acum doi
ani şi nu au ajuns încă a avea un caracter de intimitate a celor dintâi fraze
„apropierea de Iugoslavia‖ trebuie interpretată ca o stăruinţă a îmbunătăţi şi mai
mult relaţiile ei cu cealaltă ţară aducându-le la nivelul relaţiilor cu noi şi nu
înseamnă nicidecum o deosebire în scopurile şi atitudinea guvernului în privinţa
politicii sale faţă de vecinii Bulgariei.
Domnia Sa mi-a repetat apoi: „Această politică este precum am declarat în
apelul guvernului; nu numai să izbândească, ci şi înţelegerea şi colaborarea
cordială cu vecinii noştri‖.
L-am asigurat, după ce am luat cunoştinţă de explicaţia trasă de păr a
„apropierii de Iugoslavia‖, că sforţările sale pentru această colaborare vor avea tot
concursul nostru. Am trecut apoi la incidentul ataşatului militar şi la Convenţia
aeriană.
Stoica
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame, mai-august
1936), f. 285-288
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR,
CONSTANTIN ANTONIADE, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 513, din 6 iulie 1936
Geneva
Comitetul Coordonare a decis astăzi abrogarea, pentru data 15 iulie, a
măsurilor restrictive luate conform propunerilor I A, II.II, III, IV, IV B. La
propunerea franceză, Comitetul sugera guvernelor să completeze şi să transmită
chestionarul pentru comerţul cu Italia până la sfârşitul lui iulie şi să transmită
Secretariatului înainte de 31 octombrie memorandul asupra rezultatelor experienţei
lor, neaplicarea sancţiunilor şi concluziile sugerate de experienţă. Un comitet de
experţi desemnaţi de guverne va examina documentarea şi face raport guvernelor.
Antoniade
AMAE, Fond 71/Geneva. Dosar Societatea Naţiunilor, vol. 187 (19351936), f. 155
20
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 287, din 6 iulie 1936
Înreg. la nr. 38 081, din 8 iulie 1936
Ankara
Polemica turco-sovietică în legătură cu Convenţia Strâmtorilor
Domnule Ministru,
În două articole, transmise telegrafic de Agenţia TASS şi reproduse de
presa trucă, ziarele „Pravda‖ şi „Izvestiia ‖ au criticat în termeni severi clauzele din
proiectul turc, care supun ieşirea vaselor de război ale riveranilor din Marea Neagră
spre Mediterana aceloraşi restricţii ca şi trecerea vasleor de război ale neriveranilor
din Marea Mediterană spre Marea Neagră. Ele calificau aceste condiţii turceşti
drept neamicale faţă de Uniunea Sovietică şi drept incompatibile cu interesele
acesteia care, având mai multe frontiere de apărat, trebuie să poată dispune de
libertatea deplasării forţelor ei navale din Marea Mediterană în alte mări. Articolele
aminteau de înţelegerea şi sprijinul pe care Sovietele le-au acordat nevoilor
securităţii turceşti şi revendicărilor formulate de guvernul din Ankara pentru
satisfacerea acestor nevoi. Ziarele sovietice afirmau că interesele Rusiei în legătură
cu ieşirea liberă din Marea Neagră nu pot fi în contradicţie cu securitatea Turciei.
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Arătând că numai interesele unor „puteri imperialiste‖ ca Japonia (Anglia nu este
numită făţiş) se opun ieşirii libere din Marea Neagră a flotelor statelor riverane,
„Pravda‖ şi „Izvestiia‖ mergeau până la a a califica condiţiile Turciei drept
„reflexul presiunilor unor puteri ostile Uniunii Sovietice‖. „Izvestiia‖ făcea chiar
aluzia la anumite comenzi obţinute de „un stat imperialist‖ fapt în care s-ar
manifesta întărirea influenţei acestui stat asupra Turciei. „Numai existenţa unei
astfel de influenţe poate explica tentativa de a plasa pe acelaşi plan Uniunea
Sovietică, cu interesele ei din Marea Neagră, şi interesele puterilor neriverane ale
acestei mări‖. Aluzia vizează Anglia, care a acordat de curând cunoscutele credite
industriale Turciei, dar desigur şi Germania, ale cărei interese se opun liberei
circulaţii a forţelor navale sovietice între Marea Neagră şi cea Baltică.
Conţinutul şi tonul articolelor celor două ziare sovietice este prea demn de
interes, pentru ca să nu anexez şi din partea mea textul lor, astfel cum a fost
reprodus aici.
Indiferent de felul în care controversa va fi rezolvată la Montreux, ieşirea
presei sovietice pare a avea o semnificaţie politică ce depăşeşte cadrul clauzelor
juridice în discuţie:
Deşi în schimburile de vederi diplomatice turco-sovietice, anterioare
conferinţei, Sovietele obţinuseră asigurări că propunerile Turciei vor ţine seama pe
deplin de interesele Moscovei, cele două articole lasă să apară nemulţumirea
guvernului sovietic faţă de anumite detalii ale proiectului prezentat de Turcia la
Montreux.
Atitudinea rezervată a Turciei în controversa dintre Soviete şi „puterile
imperialiste‖ alături de care, deşi absentă de la conferinţă, apărea umbra
Germaniei, a întărit, probabil, impresia mai veche că Turcia, sustrăgându-se
influenţei ruse, tinde spre o politică mai autonomă şi gravitează din ce în ce mai
mult în orbita politicii britanice.
Fapt este că pentru prima oară în perioada de colaborare şi amiciţie dintre
Moscova şi Ankara o divergenţă este proclamată în mod public şi pe asemenea ton.
Pasajul introductiv al articolului din „Izvestiia‖ este foarte caracteristic; el
aminteşte că, de la revoluţia din octombrie, guvernul sovietic „a tras o cruce peste
aspiraţiile imperialismului rus vizând împărţirea Turciei‖. Recapitulează apoi că
din primul moment al victoriei sale, guvernul sovietic a stabilit relaţii amicale cu
poporul turc şi guvernul kemalist şi a susţinut lupta liberatoare a acestuia. „La
Lausanne, delegaţia Sovietelor a luptat cu insistenţă pentru dreptul poporului turc
de a dispune de libertatea totală a apărării Strâmtorilor contra atacurilor flotelor
urmărind scopuri ostile Turciei. Amiciţia sovieto-turcă a fost un puternic factor,
graţie căruia Turcia a reuşit să organizeze forţele ei pentru a deveni un zid puternic
de pace în Orientul Apropiat. Această întărire a Turciei i-a permis acum, în faţa
primejdiilor sporite de război, care îşi au unul dintre focare în Mediterană să pună
la ordinea zilei chestiunea revizuirii Tratatului de la Lausanne. Guvernul sovietic a
susţinut cu bunăvoinţă iniţiativa Turciei‖.
Amara mustrare ce se exprimă în această recapitulare este fără precedent în
relaţiile dintre cele două Republici, după cum este fără precedent acuzaţia că Turcia
a lucrat „sub presiunea forţelor ostile Uniunii Sovietice‖.
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Trec acum la răspunsurile apărute în presa turcă. În ziarele „Cumhuryet‖ şi
„La Republique‖, din 4 şi 5 iulie, deputatul Yunus Nadi a publicat două articole al
căror text îl anexez aici. Tonul lor, în unele pasaje, nu este mai puţin ferm decât al
articolelor presei sovietice:
„Ziarul «Pravda», spune domnul Yunus Nadi, impută Turciei, într-un
limbaj a cărui amărăciune se simte uşor, de a nu fi luat şi de a continua să nu ia în
consideraţie interesele sovietice în chestiunea Strâmtorilor în timp ce Sovietele au
sprijinit cererea turcă. Trebui să observăm că aceste critici sunt absolut deplasate.
Nu putem îndeosebi să admitem afirmaţia că politica Turciei ar fi fost influenţată
de curente ostile Sovietelor. Scopul nostru în chestiunea remilitarizării Strâmtorilor
nu este altul decât de a asigura securitatea Turciei. Acest singur scop nu puteam săl subordonăm unor alte consideraţii. Amicii noştri sovietici trebuie să ştie că
această problemă, urmărită într-un scop determinat, nu poate duce la alt rezultat.
Restul consistă în revendicări de tot felul ridicate de ceilalţi interesaţi şi pentru care
se va găsi, în cele din urmă, un mod de rezolvare sau de conciliere care să nu
păgubească teza turcă admisă, în principiu, de toată lumea. În timp ce Turcia
urmăreşte astfel, cu toată sinceritatea, rezolvarea unei chestiuni interesând propria
ei securitate, ea trebuie scuzată de a nu da dovadă de slăbiciune prin aceea că ar
părea să se lase condusă de consideraţii ce pot fi ale diferitor altor state sau prin
aceea că ar da dovadă de parţialitate‖.
Ziarul turcesc continuă apoi: „Să spunem deschis că, supunând în mod
sincer puterilor cererea sa de remilitarizare a Strâmtorilor, care vizează în primul
rând propria ei securitate, Turcia s-a străduit, pe cât îi era cu putinţă, să dea dovadă
de generozitate în chestiunile interesând pe ceilalţi. Nu ar fi just să se ia drept
pretext acest mod indispensabil de a proceda, mai ales de către cei ce nu posedă
informaţii suficiente, pentru a măsura amploarea amiciţiei turco-sovietice. Cadrul
aceste amiciţii este mai larg şi ea este chemată să beneficieze, iar nu să sufere, de
pe urma securităţii pe care Turcia şi-o va fi asigurat-o în Strâmtori‖.
Revenind în al doilea articol, la aceiaşi chestiune, ziarele „La Republique‖
şi „Cumhuriyet‖ arată şi mai răspicat că pentru Turcia chestiunea se rezumă la
securitatea proprie şi la afirmarea suveranităţii exclusive asupra Strâmtorilor.
Celelalte chestiuni au, după părerea ziarului, numai o importanţă de detaliu şi vor
fi, desigur, rezolvate în cursul negocierilor.
Amintind un articol din revista engleză „The Economist‖ în care se arată că
Uniunea Sovietică este aceea ce va trage mai multe foloase pe urma remilitarizării
Strâmtorilor şi că, deci, Turcia serveşte drept instrument intereselor sovietice, ziarul
continuă: „Am văzut că ziarele sovietice s-au plâns zilele acestea că Turcia nu a
ţinut cont în propunerile ei de interesele şi de interesele şi de amiciţia Sovietelor.
Acest contrast este suficient pentru a face să reiasă adevărul: în chestiunea
Strâmtorilor este mai puţin vorba de una sau alta dintre puteri decât de
independenţa şi e suveranitatea completă a Turciei. Faptul că Turcia nouă ţine atât
de gelos la independenţa şi suveranitatea sa şi, deci, la principiul securităţii care le
asigură, nu se opune nicidecum amiciţiei care ne uneşte de vecina noastră URSS şi
nici amiciţiei noastre cu Anglia a cărei dezvoltare este atât de dorită‖.
Precum se vede, presa turcă se mărgineşte să opună mustrării presei
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sovietice de a fi nesocotit interesele Rusiei, simpla afirmaţie că Turcia a înţeles în
primul rând să asigure propria ei securitate şi să ţină balanţa între interesele
riveranilor Mării Negre şi ale neriveranilor în chestiunea trecerii vaselor de război.
Presa turcă nu se dă în lături să pună accentul pe independenţa guvernului
turc faţă de diferitele interese divergente şi să afirme că pune preţ egal pe prietenia
Sovietelor ca şi pe aceea a Angliei.
Atitudinea presei turceşti faţă de criticile de la Moscova şi însuşi
publicitatea dată aici acestor critici are, desigur, şi o valoare tactică în legătură cu
tratativele ce sunt în curs la Montreux. Va depinde de desfăşurarea şi de rezultatul
acestor negocieri ca polemica turco-rusă de mai sus să se limiteze la un incident
trecător sau să fie urmată de alte discuţii ce ar câştiga semnificaţia unui dezacord
mai adânc în relaţiile dintre cele două ţări, lucru care, de altfel, nu ar fi în interesul
nici uneia dintre ele. Ceea ce reiese pentru moment din aceste polemici, în mod
neîndoielnic, este preocuparea rusă faţă de creşterea influenţei britanice în Turcia şi
de perspectivele ce le-ar putea deschide în viitor.
Filotti
[Note marginale:]
Prin curier, domnului ministru Titulescu.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 95 (Relaţii cu Turcia, 1934-1938), f. 98-104
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA TALLINN, GHEORGHE DAVIDESCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 406, din 6 iulie, 1936
Înreg. la nr. 38 723, din 11 iulie 2936
Tallinn
Raport recapitulativ pe iunie 1936
Domnule Ministru,
Am onoarea a aduce la cunoştinţă Excelenţei Voastre următoarele notiţe
recapitulative asupra evenimentelor interne şi externe din Estonia în decursul lunii
iunie a.c.
***
(...) În politica externă, Estonia a suferit o pierdere adâncă simţită prin
stingerea din viaţă, unanim regretată, a fostului ministru al Afacerilor Străine, J.
Seljamaa.
Pe sicriul său am depus, în numele Legaţiei, o coroană de flori, cu o
panglică în culorile României.
La înmormântare a luat parte şi domnul Lozoraitis, ministrul Afacerilor
Străine al Lituaniei, precum şi domnul Ehkis, ministru ad-interim al Afacerilor
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Străine al Letoniei.
Noul titular al Afacerilor Străine, domnul Fr. Akel, nu este un om nou în
acest Departament. Atitudini ce nu mi s-au precizat de altfel ale Domniei Sale din
timpul petrecut ca ministru al Estoniei la Berlin, au făcut pe unii colegi să-şi
exprime îndoieli în ceea ce priveşte continuarea orientării rezervate de până acum a
politicii externe a Estoniei.
În singura întrevedere ce am avut cu Domnia Sa până în prezent mi-am
format convingerea că este un spirit prea echilibrat, obiectiv şi circumspect, pentru
a se lăsa îndemnat să accepte o influenţă unilaterală.
Din declaraţiile sale făcute presei şi transmise în traducere Excelenţei
Voastre cu raportul meu nr. 366, din 27 iunie1, pasajele relative la colaborarea cu
Polonia, la indivizibilitatea păcii şi la securitatea colectivă, merită o atenţie
deosebită.
Colaborarea statelor baltice a înregistrat în luna iunie un nou progres: la 11
iunie şi-a încheiat lucrările la Riga Biroul Juriştilor Baltici, care a adoptat definitiv
textul Convenţiei de la Geneva, referitoare la Trate şi Cekur. Convenţia va fi
supusă în curând aprobării celor trei guverne. De asemenea, s-a adoptat definitiv
textul Convenţiei de extrădare obligatorie a infractorilor de drept comun.
Într-o conferinţă ce a avut loc la Tallinn, reprezentanţii celor trei guverne
au hotărât ca statele baltice să participe în comun la Expoziţia de la Paris din anul
viitor. Pavilionul baltic va fi construit după planurile arhitectului eston M. Lohk, şi
cheltuielile vor fi suportate de cele trei state în proporţia fixată printr-un acord
special.
Am avut onoarea a raporta Excelenţei Voastre în mod detaliat, prin
rapoartele nr. 370, 401 şi 4032, asupra Congresului ugro-finic, care a avut loc la
Tallinn, între 26 şi 29 iunie, şi care – dacă nu prin importanţa sa politică deosebită,
cel puţin prin numărul neobişnuit al participanţilor – a format oarecum senzaţia
acestui început de vacanţe.
Constat că delegaţii unguri au dat dovadă de o abilitate pasabilă, lăsând în
seama rubedeniilor lor etnice grija propagandei revizioniste, pe care s-au mărginit a
o susţine printr-o cantitate impresionantă de alcool. Socotesc că tactica lor are, sub
toate aspectele, suficiente motive psihologice.
Forma în care ungurii îşi îmbracă în prezent străduinţele şi perfidia se
poate vedea dintr-un articol apărut după Congres în oficiosul „Uus Esti‖, din 30
iunie, sub titlul Războiul mondial şi spiritul ugoric, şi al cărui autor este doctor
Benard Agost, fost ministru.
„Am comemorat în mai – scrie Domnia Sa – pe toţi aceia care au murit ca
eroi în războiul mondial, război pe care nimeni nu-l voia în Ungaria şi căruia i s-a
opus din răsputeri contele Tisza, fost preşedinte de Consiliu. Noi nu voiam să
distrugem căminuri, nu căutam să subjugăm nici o naţiune străină.
Dar am făcut războiul ascultând de o poruncă străină. Armata rusă a fost
zdrobită în Carpaţi, şi ruşii nu au putut trece liniile apărate de soldaţii unguri.
1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentele nu au fost identificate în arhivă.
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Cu redeşteptarea spiritului ugoric, întărit de dragostea şi sprijinul reciproc,
ne vom pune pe muncă şi vom reconstrui patria noastră maghiară‖.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Davidescu
AMAE, Fond 71/Estonia, vol. 2 (General. Presă, 1936-1939), f. 49-54
22
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 840, din 7 iulie 1936, ora 16
Înreg. la nr. 37 675, din 8 iulie 1936
Roma
Participarea Italiei în Conferinţa de la Montreux reasigurată (sic!). Palazzo
Chigi condiţionează această participare de renunţarea Angliei şi statelor
mediteraneene la acordurile de asistenţă mutuală din decembrie trecut.
În ce priveşte participarea la o conferinţă a statelor locarniene, din 20 iulie
la Bruxelles, Chambrun a făcut cunoscut lui Ciano că Italia va fi invitată. Până azi,
nici o decizie n-a fost luată. Ciano mi-a lăsat sâmbătă impresia că o participare este
probabilă. Totuşi, atmosfera pare destul de defavorabilă: la Palazzo Chigi şi la
Ministerul Presei se profesează punctul de vedere că frontul de la Stresa nu poate fi
reconstituit, că condiţiile echilibrului european sunt schimbate, şi că de aceea
problemele europene nu pot fi rezolvate fără colaborarea activă a Germaniei, că o
conferinţă locarniană fără prezenţa delegaţiilor de la Berlin n-ar putea duce la
rezultate.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, domnului ministru Titulescu.
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor. Convenţia
privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
23
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 316, din 8 iulie 1936, ora 13.45
Înreg. la nr. 38 113, din 8 iulie 1936
Ankara
În cercurile oficiale şi în presă se observă enervare faţă de dificultăţile
Conferinţei de la Montreux.
Publicând astăzi proiectul britanic de convenţie a Strâmtorilor, Agenţia
Anatolia îl însoţeşte de următoarea notă, inspirată, desigur, de guvern: „Noul
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proiect englez nu a produs bună impresie la Ankara. Se manifestă îngrijorare cu
privire la soarta Conferinţei de la Montreux‖.
Preşedintele Consiliului de Miniştri, Ismet Inönü, a sosit astăzi aici spre a
conferi cu preşedintele republicii, Atatürk.
Ziarul „Cumhuryet‖ arată că discuţiile relative la trecerea vaselor de război
interesează mai mult celelalte ţări şi nu trebuie să împiedice sau să întârzie nevoile
urgente şi vitale ale securităţii Turciei. Ziarul cere disjungerea chestiunii fortificării
Strâmtorilor de aceea a trecerii vaselor de război. Nu va fi vina Turciei, spune
ziarul, dacă fiind pusă în impas, va fi silită să devieze de la linia adoptată pâna
acum.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor. Convenţia
privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 845, din 8 iulie 1936, ora 15.25
Înreg. la nr. 38 135, din 9 iulie 1936
Roma
Strict confidenţial.
Ieri am fost informat că unul din directorii Societăţii Agip a fost însărcinat
de Oficiul Monopolului Petrolului a convoca toate societăţile [petrolifere spre a le
aduce la cunoştinţă că se va lua hotărârea să se restrângă importul de produse
petrolifere din România până la eliminarea completă. Reamintesc că acest import
era în progresie continuă, că, în 1934, ministrul Guido Yung a dispus ca toate
societăţile să-şi sporească cumpărăturile din România cu 50% şi că, în timpul
ultimului semestru din 1935, furniturile româneşti în Italia s-au dublat pentru
produsele petrolifere în general şi s-au înşesit pentru benzină. Societăţile petroliere
întrebate au negat informaţia. Am verificat de aceea, imediat, prin Porn, la însuşi
Directorul Oficiului Monopolului Combustibilului lichid, care lucrează pe lângă
preşedintele Consiliului de Miniştri, această măsură extraordinară. Santoro a
confirmat existenţa acestei dispoziţii. Ea nu va afecta executarea contractelor în
curs, care vor fi respectate cu rezerva că se recomandă restrângerea lor la minimum
posibil. Se interzice însă complet pe viitor noi angajamente de import din România.
Este, deci, vorba, de eliminarea completă a petrolului românesc de pe piaţa italiană
după terminarea contractelor în curs. La întrebarea dacă măsura a fost luată şi
pentru alte ţări, care este motivul şi care este durata ei, Directorul a răspuns că a dat
dispoziţii de ordin superior pe care nu este chemat nici să-l discute, nici să-l
analizeze. Poate însă afirma că ea priveşte numai România şi că nu este dictată de
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considerente de ordin valutar sau economic şi că va dura, probabil, până când se va
lămuri situaţia actuală. Situaţia creată prin această măsură este delicată din punct
de vedere politic şi gravă din punct de vedere economic. Informaţiile ce am putut
culege până azi nu lasă îndoială asupra substratului ei politic. Din punct de vedere
economic, petrolul este principalul nostru articol de export în Italia, a cărui valoare
s-a ridicat în 1933 la 83 milioane, în 1934 la 68 milioane şi pe primele 6 luni din
1935 la 54 milioane lire adică, respectiv, 53,67 şi 70% din exportul României. Este
extrem de probabil că dacă dispoziţia se menţine ea se va aplica succesiv şi
celorlalte mărfuri româneşti. Desigur, o intervenţie energică este necesară.
Tensiunea este, pentru moment, destul de mare, pentru ca ea să poată fi imediat
eficace. Experienţa recentă a sancţiunilor dovedeşte că Italia ar putea prelungi
indefinit un război vamal. Există, în fine, riscul ca o intervenţie imediată de ordin
strict politic să ne pună în faţa unei motivări extreme ca, de pildă, viitorul regim al
Strâmtorilor, elaborat la Montreux, motivare care ar putea rămâne permanentă şi ar
complica o chestiune individuală a României încadrând-o într-o situaţie colectivă
în care soluţionarea ar deveni şi mai grea.
De aceea poate că ar fi util să se aştepte câteva zile rezultatul demersurilor
pe care însăşi societăţile importatoare din Italia le fac în acest moment. Ele au aici
puternice legături şi poate reacţia lor nu va fi fără influenţă. Printre ele se află şi
Agip care prin Societatea Prahova are producţie de 600 000 de tone. Tot Agip este
creditorul statului român pentru o sumă foarte importantă. Totodată socotesc
indispensabil ca cu prilejul elaborării decretului pentru ridicarea sancţiunilor
Direcţia economică să ia contact cu Legaţia Italiei din Bucureşti spre a-i arăta că
Palazzo Chigi ne-a asigurat că nu va exercita represalii din cauza sancţiunilor şi
spre a-i arăta riscurile noii situaţii create. În acest timp voi căuta să exercit aici, la
Palazzo Chigi şi corporaţii, o acţiune de informaţie şi destindere. Cred că numai
după această pregătire concludentă ne vom putea da seama exact de decizia
italienilor de a merge la o ruptură definitivă sau de a reveni asupra deciziei luate şi
a face demers în deplină cunoştinţă de cauză. În caz când procedura de mai sus nu
are aprobarea Excelenţei Voastre, vă rog, urgent, instrucţiuni.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 224-227
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 153, din 8 iulie 1936, ora 21.31
Înreg. la nr. 38 139, din 9 iulie 1936
Moscova
Vin de la prima mea vizită făcută ambasadorului Poloniei, care şi-a
prezentat acum câteva zile scrisorile de acreditare.
În cursul conversaţiei, Domnia Sa mi-a spus că la Varşovia a parvenit ecoul
unor ştiri după care Cehoslovacia ar fi dobândit asigurarea unei asistenţe mutuale
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efective din partea Sovietelor, aceasta ca rezultat al întâlnirii celor trei şefi de stat la
Bucureşti (cu alte cuvinte reeditarea trecerii trupelor şi avioanelor sovietice pe la
noi).
Domnul Krofta s-ar fi exprimat în acest sens faţă de ministrul Italiei la
Praga şi dacă ambasadorul Poloniei nu se înşeală, ar fi declarat acelaşi lucru şi
miniştrilor Ungariei şi Austriei. Am replicat că izvorul ştirii dă şi măsura
veridicităţii ei.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; ministrului Titulescu, Montreux.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 51 (Relaţii cu Cehoslovacia, 1920-1944), f. 415
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 984, din 8 iulie 1936, ora 22.36
Înreg. la nr. 38 143, din 9 iulie 1936
Varşovia
Strict confidenţial.
Chestiunea Danzig continuă a preocupa toate cercurile poloneze. Demersul
făcut de reprezentanţii Franţei şi Angliei la Berlin a încurajat Polonia să ia şi să
menţină o atitudine energică în ceea ce priveşte drepturile sale în Danzig, dar
politica de basculă a domnului Beck şi servitutea germană pe care o suferă, îi
comandă a găsi justificări în favoarea preşedintelui Senatului din Danzig.
Astfel, legitimiştii deosebesc în actualul conflict două părţi: una privitoare
la raporturile dintre preşedintele Senatului din Danzig şi comisarul Societăţii
Naţiunilor în care, în convorbirile particulare, condamnă atitudinea preşedintelui
Senatului din Danzig, pe care însă o justifică în publicaţii inspirate de Domnia Sa,
alta relativ la drepturile Poloniei garantate prin tratate şi Convenţii internaţionale şi
pe care guvernul doreşte să şi le menţină intacte.
Domnul Beck este fericit a sprijini acţiunea sa pe voinţa comună anglofranceză în cadrul Societăţii Naţiunilor, dar opiniei publice din Polonia ar vrea să-i
probeze că nu are nevoie de acesta şi că, atitudinea sa, afiliată la politica germană,
poate singură rezolva criza de la Danzig. Numai faptul însă că acest conflict a
izbucnit şi că preşedintele Senatului de la Danzig a vorbit despre revizuirea
statutului Danzig a trezit opinia publică în faţa riscurilor pe care le prezintă actuala
politică externă botezată sub numele de independenţă.
În faţa pericolului, toată lumea s-a îndreptat către Geneva, şi pe baza
afirmării lor colective de acolo, s-a putut adopta aici, acum, un punct de vedere mai
energic. Înainte de a se a vreo hotărâre la Geneva, Marele Stat Major şi cercurile
militare de aici erau pesimiste şi se vedeau dezarmate în faţa unei lovituri germane.
În privinţa ideii unei revizuiri a statutului actual, Ministerul de Externe
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polonez de aici declară pentru Senatul din Danzig că statu-quo este cea mai bună
situaţie, fiind că dacă Senatul ar cere revizuirea, Polonia ar cere la rândul său o
întindere a drepturilor sale asupra oraşului liber.
Eu nu cred că Germania să facă acum vreo lovitură, fiindcă în preajma
unor mari negocieri internaţionale, nu are interesul să piardă sprijinul Poloniei.
Conflictul actual i-a folosit însă, întrerupând prescripţia şi aducând chestiunea în
planul actualităţii.
Vişoianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; ministru Titulescu.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 150-152
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 311-3, din 8 iulie 1936
Ankara
Polemica turco-sovietică în chestiunea Strâmtorilor
Domnule Ministru,
Ca urmare la raportul meu nr. 1 287, din 6 iulie a.c.1, am onoarea a
transmite Excelenţei Voastre, aici alăturat în traducere franceză, textul unui articol
publicat ieri, în ziarul „Ulus‖ din Ankara, organul guvernului turc, sub semnătura
deputatului Falik Rifki Atay, directorul ziarului, ca răspuns la articolele din
„Pravda‖ şi „Izvestiia‖ în chestiunea Strâmtorilor.
Articolul ziarului „Ulus‖ exprimă fără îndoială punctul de vedere oficial al
guvernului turc în chestiunea ridicată de ziarele sovietice despre care m-am ocupat
în raportul meu sus-arătat. El poartă, prin tonul lui plin de măsură şi prin spiritul
său conciliant şi amical caracteristicile unei replici oficiale şi merită, ca atare, toată
atenţia.
Domnul F. R. Atay tinde de la început să împrăştie impresia că un dezacord
ar exista între Turcia şi Uniunea Sovietelor. Afirmând din nou că asigurarea
securităţii teritoriilor turceşti prin fortificarea Strâmtorilor constituie în acelaşi timp
un factor de securitate pentru statele riverane, autorul articolului arată că era
inevitabil ca, faţă de complexitatea problemelor tehnice şi a chestiunilor de drept
interesând toate statele ce au legături cu Marea Neagră, proiectul prezentat de
Turcia să dea loc la divergenţe de vederi în cursul discuţiilor.
„Considerăm, deci, articolele presei amice, nu ca o polemică privitoare la
Strâmtori sau privitoare la raporturile turco-ruse, ci ca un simplu ecou al discuţiilor
1

Vezi documentul nr. 20.
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privind detaliile‖.
Calificând drept „deplasate şi inutile‖ afirmaţii ca acelea că Turcia nu ar fi
ţinut seama, aşa cum trebuia, de interesele Rusiei sau că propunerile turceşti nu au
fost amicale faţă de Rusia, ziarul protestează „din toată sinceritatea unei prietenii
de neclintit atunci când se vorbeşte de anumite influenţe externe care s-ar fi
exercitat asupra politicii turceşti‖.
Autorul articolului aminteşte în termeni plini de căldură că strânsa amiciţie
turco-sovietică a rezistat în momentele cele mai grele „tuturor tendinţelor şi
sugestiilor‖ ce tindeau să o atingă. „nu este, deci, locul la asemenea îndoieli în
momentul când amiciţia turco-sovietică este tot atât de preţioasă pentru noi înşine
ca şi pentru pacea Orientului Apropiat şi pentru securitatea lumii‖.
„Nu există o chestiune a Strâmtorilor între URSS sau între statele riverane
ale Mării Negre şi Turcia‖, exclamă domnul F. R. Atay. „Există numai o chestiune
a lipsei de securitate a Turciei, care interesează în primul rând şi foarte de aproape
Turcia şi este de natură să deştepte şi interesul ţărilor din jurul Mării Negre‖.
Accentul cade pe următorul pasaj care are semnificaţia unei categorice
protestări de amiciţie, destinată nu numai să pună capăt oricărei discuţii, dar şi să
confirme pe deasupra controversei ivite la Montreux trăinicia legăturilor turcosovietice.
„Ceea ce inimile noastre refuză să admită, este orice ar putea da loc chiar
într-un viitor cât de depărtat, între Turcia şi Rusia, la relaţii care să nu fie
caracterizate prin cea mai strânsă amiciţie. Ţinem să insistăm asupra acestei fraze‖.
Definind de fapt însuşi fundamentul colaborării politice turco-sovietice,
organul guvernului adaugă că, „apărarea Strâmtorilor este unul din principalele
sprijine materiale pe care se întemeiază securitatea Ankarei şi Moscovei,
inseparabile, unele de altele‖.
Concluzia articolului este:
1) Securitatea Strâmtorilor trebuie stabilită şi reglementată.
2) Nu vor exista între Rusia lui Stalin şi Turcia kemalistă alte relaţii decât
o strânsă prietenie.
Este de prevăzut că acest articol, menit să reducă discuţia la proporţiile
unor amănunte tehnice, care nu pot atinge fondul permanent al strânselor relaţii
turco-sovietice, va pune capăt polemicii. Bineînţeles, el nu infirmă întru nimic
observaţiile relative la apropierea turco-britanică, având ca obiect securitatea în
Mediterană.
De altfel, lucrările Conferinţei de la Montreux, fiind transpuse de pe
terenul proiectului turc pe acela al proiectului prezentat luni de Marea Britanie,
guvernul turc se găseşte în mod practic scos din cauză în divergenţa dintre
interesele sovietice şi cele engleze.
Politic, avertismentul şi mustrarea ce se exprimau în articolele ziarelor
sovietice rămân însă înregistrate.
Filotti
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor. Convenţia
privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 466, din 8 iulie 1936
Viena
Încercările de normalizare ale relaţiilor austro-germane
Domnule Ministru,
Ca urmare la telegrama nr. 1 463 de azi1, mă grăbesc a trimite aici alăturat
textul declaraţiei guvernului austriac amintit în zisa telegramă.
Înmânarea acestui aide-memoire care dezminte cu o tărie neobişnuită orice
intenţie a guvernului de a înfăptui Restauraţia ar urma a fi socotită ca un răspuns
indirect la invitaţia, nefolosită de cancelar, de a merge la Geneva şi, totodată, ca o
lămurire menită să netezească drumul tratativelor cu Germania prin energia cu care
afirmă că nu este vorba de Restauraţie.
Tonul răutăcios la adresa Iugoslaviei trebuie tălmăcit ca expresie a
nemulţumirii resimţite la Viena de multă vreme cu privire al atitudinea acestei ţări,
având totodată şi scopul de a sublinia că, amânarea Rrestauraţiei nu se datoreşte
vreunei presiuni din afară, dar că guvernul din Viena n-a avut nicicând de gând să o
înfaptuiască.
O atare afirmare care este contrazisă de atâtea fapte concrete, de atâtea
cuvântări şi manifestări oficiale, este cel puţin surprinzătoare, căci, dacă guvernul
austriac a repetat până acum că „problema nu este actuală‖, n-a tăgăduit niciodată
existenţa ei, pe când în declaraţia din 7 iulie vrea să dea impresia că tot zgomotul
făcut în jurul Restauraţiei se datorează numai „unor născociri rău-voitoare‖ ca şi
cum guvernul austriac n-ar fi confirmat el însuşi în atâtea împrejurări îngrijorările
şi bănuielile ţărilor Micii Înţelegeri şi chiar ale marilor puteri.
Energia neaşteptată a acestei dezminţiri, care nu va putea lipsi să
nemulţumească pe legitimişti, trebuie, deci, să fie datorată unui fapt nou şi nu
credem că greşim dacă căutăm în tratativele în curs cu domnul von Pappen, despre
care s-a referit telegrafic în ziua de 4 iulie. Pentru prima oară, acum, secretarul
general al Ministerului Afacerilor Străine a recunoscut că aceste tratative „se
desfăşoară în chip foarte mulţumitor‖ (presa până azi nu le-a amintit în nici un
chip) iar după izvoare, de obicei bine informate, reiese într-adevăr, că negocierile
în curs s-au apropiat mai mult de ţel decât toate cele duse până acum.
Pe plan extern, tratativele ar avea în vedere o declaraţie ce ar urma să o
facă cancelarul german cu un apropiat prilej prin care s-ar lega să recunoască
neatârnarea Austriei şi, implicit, să renunţe să se amestece în treburile sale interne.
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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În schimb, Austria ar lua o atitudine prietenoasă faţă de politica externă a Reichului în cadrul Înţelegerilor de la Roma, şi n-ar intra în nici o constelaţie diplomatică
eventuală, pact dunărean etc. care ar fi privite de Berlin ca îndreptate împotriva
Germaniei.
De asemenea, guvernul austriac ar amâna sine die înfăptuirea Restauraţiei
iar în politica internă, în schimbul instrucţiunilor împăciuitoare ce le-ar primi
naţional-socialiştii din Berlin, s-ar da o largă amnistie. Mişcarea naţională, fără a se
putea închega de pe acum un partid, ar căpăta treptat posibilitatea de a se manifesta
în organizaţii mai mici (sportive etc.). La toamnă ar urma să intre în guvern trei
personalităţi pangermane moderate, vorbindu-se, cu acest prilej, mai ales, de
domnul von Sroik la Instrucţia Publică, domnul Glaise von Horstenau la Război
sau fără portofoliu, şi de domnul Mannlicher, poate, la Interne.
Rezolvarea chestiunii legiunii austriece ridică însă încă multe greutăţi şi nu
este sigur că tratativele nu vor din nou suspendate.
Dacă se va putea înlătura această piedică, se afirmă că înţelegerea ar fi
încheiată foarte curând.
***
Motivele esenţiale care ar fi determinat guvernul austriac să încerce să
ajungă, chiar cu preţul jertfirii Restauraţiei, la o normalizare a relaţiilor cu Reich-ul
ar fi fost înainte de toate
1) Dorinţa Italiei de a se înfăptui o destindere;
2) Convingerea că, după venirea la putere în Franţa a unui guvern de
stânga, Restauraţia combătută de Mica Înţelegere, de Germania şi
acum de Franţa, nu se mai poate înfăptui fără prea mari greutăţi;
3) Nevoia de a normaliza situaţia internă din Austria, unde, după
dizidenţa lui Starhemberg şi nereuşita încercărilor de a mări înspre
stânga baza de guvern şi nevoia unei destinderi cu dreapta naţionalistă
este cu atât mai urgentă, şi
4) Impresia care domneşte în înaltele cercuri catolice de aici şi de la
Roma că o împăcare austro-germană, odată cu o apropiere italogermană, ar uşura mult situaţia Bisericii Catolice în Germania, care nar mai putea fi învinuită de scopuri monarhice subversive şi de tendinţe
separatiste.
Se poate adăuga că şi cercurile militare austriece cred că o destindere cu
Reich-ul ar întări situaţia Reichswehr-ului şi a elementelor mai cumpănite din
Germania slăbind în proporţie elementele radicale mai primejdioase.
Motivele Italiei ar trebui căutate în politica ei generală, şi în dorinţa ei de a
putea avea mâinile mai libere, iar acele ale Germaniei ar fi de a înlătura primejdia
Restauraţiei, care se precizase în timpul din urmă, de a pune iar piciorul în Austria,
unde ştie că, cu încetul, va putea să prindă rădăcini tot mai adânci: de a despovăra
relaţiile sale cu Italia de balastul austriac. Iar, totodată, în ajunul unor noi întruniri
ale puterilor de la Locarno, să dea Angliei, în acest fel, un răspuns indirect la unele
dintre întrebările mai însemnate ale chestionarului britanic şi să întărească în acest
chip tendinţa multor englezi de a se dezinteresa de problemele Europei dincolo de
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graniţa Rinului.
Cu toată tăria acestor motive, nu este dealtminteri exclus, nici acum, că
tratativele, cum s-a întâmplat şi în 1934, să nu poată fi duse la bun sfârşit, fie din
pricina problemei legiunii austriace, a rezistenţei legitimiştilor sau a unor iniţiative
a naziştilor mai radicali care văd cu multă amărăciune o renunţare a Reich- ului la
anexarea Austriei.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Brediceanu
AMAE, Fond 71/Austria, vol. 38 (Relaţii cu Germania, 1936-1938), f. 77-81
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA WASHINGTON,
ANDREI POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE,
NICOLAE TITULESCU
R. nr. 2 444/P-3-II-0, din 8 iulie 1936
Înreg. la nr. 41 587, din 25 iulie 1936
Washington
Domnule Ministru,
(...) Politica externă
În decursul ultimelor săptămâni, guvernul american a fost preocupat de trei
probleme mai spinoase în domeniul politicii externe. Etiopia, Conferinţa
Panamericană şi imperialismul japonez în Extremul Orient.
Prevedeam în telegrama noastră nr. 10 3621, că domnul Roosevelt va ridica
embargoul pe arme, sub pretextul că nu mai există nici o autoritate abisiniană şi
nici o armată regulată indigenă în tot teritoriul Etiopiei. Aceasta s-a şi făcut.
Motivul principal a fost că domnul Roosevelt a vroit să scape de învinuirea că a
ridicat embargoul în urma măsurii similare a ţărilor sancţioniste la Geneva, dacă ar
fi aşteptat mai mult. Republicanii nu ar fi ezitat să îl atace pe această chestiune
dacă cumva Liga Naţiunilor ar fi acţionat înaintea lui – spunând că politica externă
a Americii este dirijată de Geneva.
Comunicasem Excelenţei Voastre, la 18 luna trecută (nr. 10 3602), că
domnul Mussolini a hotărât să trimită aici un nou ambasador, în persoana domnului
Suvici, pentru a înlocui pe domnul Rosso, care a fost numit la Moscova.
Dacă însă domnul Mussolini a crezut că acreditând pe domnul Suvici ca
reprezentant al Regelui Italiei, Împărat al Etiopiei, va putea obţine, indirect,
recunoaşterea Imperiului, se înşală, căci Departamentul de Stat a decis că o astfel
de recunoaştere se va putea face numai printr-un act expres şi voluntar. De altfel, sa şi citat exemplul unor Suverani, ca Regele Angliei, care se intitulează încă Rege
1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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al Franţei, ori Regele Ungariei, care mai poartă titlul de Rege al Ierusalimului, care,
deşi şi-au asumat titluri asupra unor ţinuturi care nu le aparţin, reprezentanţii lor nu
sunt consideraţi că reprezintă şi acele regiuni. Anunţând înlocuirea ambasadorului
american la Roma, domnul Long, cu actualul subsecretar de stat, William Phillips,
ziarele afirmă că dumnealui va fi acreditat numai pe lângă „Regele Italiei‖.
Dar numirea domnului Suvici este interpretată aici ca începutul unor
eforturi de a obţine colaborări de capital american la dezvoltarea Etiopiei.
Contractarea de împrumuturi directe va fi imposibilă, căci încercările în această
direcţie se vor izbi de prevederile Legii Johnson care interzice ţărilor aflate în
carenţă de a contracta noi împrumuturi atâta vreme cât persistă în această situaţie.
S-ar putea însă ca Italia să obţină colaborări de capital american în mod indirect.
De fapt, sunt informat că s-au făcut deja sondări în această direcţie pe pieţele
financiare de aici şi că unii capitalişti ar fi dornici de a se asigura de participare la
exploatarea bogăţiilor ce se afirmă că există în ţinuturile anexate Italiei.
Această consideraţie încă a militat pentru ridicarea timpurie a embargoului
căci prevederile lui au interzis protejarea din partea autorităţilor de aici a orice fel
de întreprinderi americane în teritoriile de sub suveranitatea beligeranţilor.
Italia, reîntorcându-se la Geneva cu situaţia sa normalizată, se va produce o
întrecere între capitalişti internaţionali de a-şi asigura bucăţi cât mai mari în
dezvoltarea bogăţiilor etiopiene şi americanii nu vor să rămână în urmă.
De altfel, trimiterea unui nou ambasador american de trecerea personală a
domnului Phillips, ale cărui raporturi de strânsă prietenie cu domnul Roosevelt sunt
binecunoscute, are şi un tâlc economic. Între altele, se vorbeşte de negocierea unui
nou tratat economic care va fi redactat cu siguranţă ţinându-se cont şi de noua
situaţie de fapt şi de posibilităţile de noi debuşeuri pentru produsele industriale şi
interesele financiare ale Americii.
În legătură strânsă cu chestiunea Italiei este proiectată o Conferinţă a
Republicilor Americane la Buenos Aires. Atunci când s-a conceput ideea acestei
Conferinţe, ea a putut fi interpretată ca o manoperă a domnului Roosevelt pentru a
obţine un succes ieftin înainte de alegerile prezidenţiale, felul cum s-au dezvoltat
evenimentele în Europa, şi în special la Geneva, a contribuit să dea acestei
Conferinţe un scop real. Sugestiile engleze de a reforma Liga şi de a o întări prin
organizarea unui sistem de pacte regionale menite să asigure pacea în ţinuturile
geografice respective, au întărit ideea unei securităţi organizate în emisfera
americană. Numai că motivele republicilor latine pentru a justifica o astfel de
organizare în cele două continente americane par a se deosebi de cele ale Statelor
Unite. Guvernul mexican, de pildă, interpretează o organizare regională americană,
ca fiind una care întRegeşte şi întăreşte scopul Ligii din Geneva în loc de a se
separa de ea. Aceeaşi atitudine a fost exprimată şi de Columbia.
De fapt, ea a propus organizarea unei Ligi a Naţiunilor Americane, cu
suprimarea Uniunii Panamericane din Washington, şi a tuturor comisiilor
americane existente. Acestea ar fi înlocuite cu un covenant al naţiunilor americane
similar celui de la Geneva. Covenantul ar conţine previziuni pentru definirea
agresiunii şi sancţiuni contra agresorului. Ar renunţa la război ca instrument de
aplanare a diferendelor şi ar asigura egalitate pentru membrii ligii. Această
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organizaţie ar coopera cu Liga Naţiunilor din Geneva, membrii americani
continuând a face parte din organizaţia de la Geneva, dar aplanarea diferendelor
americane ar fi rezervată exclusiv Ligii Naţiunilor Americane. Numărul membrilor
Consiliului din Geneva ar fi mărit, dând loc mai multor naţiuni americane să ocupe,
periodic, aceste posturi. Propunerea columbiană mai prevede abolirea articolului
XXI şi Covenantului din Geneva care recunoaşte doctrina Monroe, ceea ce
înseamnă suprimarea doctrinei Monroe ori lărgirea ei, astfel ca să cuprindă pe toate
naţiunile americane.
Fireşte, propunerile acestea nu ar putea fi acceptabile Americii, în toate – şi
nici chiar tuturor republicilor latine –, dar se afirmă că domnul Roosevelt ar fi
dispus să facă concesii mult mai largi decât s-ar fi crezut posibil vreodată. Aceasta
ar explica şi amânarea Conferinţei până după alegerile prezidenţiale, domnul
Roosevelt câştigându-şi convingerea, după slăbirea prestigiului Genevei, că a sosit
timpul când s-ar putea înfăptui o mai mare coeziune şi colaborare între republicile
americane. De aceea a renunţat la avantajele politice ce ar fi putut obţine din
încheierea grabnică a unor acorduri sunătoare, dar lipsite de mult înţeles practic,
care ar fi putut fi elaborate la o conferinţă ţinută în pripă, înainte de alegerile din
noiembrie, preferând să o amâne pentru o perioadă când dezbaterile se vor putea
face în toată liniştea, şi lipsite de presiunea unor considerente de ordin electoral.
Apoi, domnul Roosevelt, fiind dispus să facă concesii care ar putea displace
ziarelor de bulevard – ca cele ale domnului Hearst – a voit să evite atacurile în
preajma campaniei electorale.
Rezumând cele ce preced, se crede că Conferinţa de la Buenor Aires va fi
producătoare de rezultate mult mai pozitive decât se anticipa când s-a emanat ideea
aceste întâlniri, aceasta datorându-se, în primul loc, slăbirii prestigiului Genevei şi
în al doilea loc, propunerii domnului Baldwin de a organiza securitatea pe regiuni.
Situaţia din Extremul Orient devine din ce în ce mai complicată şi
periculoasă pentru interesele englezeşti. Influenţată fără îndoială de evenimentele
din Mediterana, care au angajat în apele ei o parte atât de însemnată a flotei
engleze, Japonia pare a-şi fi schimbat teatrul operaţiunilor sale de la nord, la sud.
Aceasta se datorează şi influenţei militarilor imperialişti care par a fi încheiat un
compromis cu domnul Hirota, care a promis Japoniei un guvern controlat de civili,
adică de acei care sunt opuşi dominaţiei militare. Dar domnul Hirota nu a fost în
stare să găsească un ministru de Război fără a face unele concesii în favoarea
militarilor. Cele mai importante sunt: o politică agresiva contra Chinei, un buget
militar enorm care, afară de cheltuielile ordinare, cuprinde o sumă de 2 miliarde de
yeni, care va trebui cheltuită în timp de cinci ani.
Noua politică japoneză a fost preconizată de noul consul general al
Japoniei la Nanking, Yakichiro Suma, care, sosind la postul său, a făcut declaraţia:
„China trebuie să aleagă între o dependenţă absolută de Japonia ori un război cu
Japonia‖, amintind în acelaşi timp Chinei că o alianţă a acesteia cu oricare altă ţară
se va lovi de puterea armată a Japoniei.
Japonia, ca şi cum ar fi voit să sprijine aceste declaraţii cu fapte, a trimis
imediat 3 000 de trupe noi în China, mărind numărul trupelor japoneze în Tietsin şi
Peiping la 20 000 în afară de cele din Manchukuo, Jehol şi din jurul Marelui Zid.
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Paralel cu aceste măsuri, cercuri bine informate de aici afirmă, că Japonia a
trimis opt crucişătoare în Hong Kong, folosindu-se de pretextul că armata
cantoneză, pierzându-şi răbdarea cu atitudinea de nepăsare ori impotenţă a
guvernului din Nanking faţă invazia japoneză, a început un marş spre Nanking. Dar
faptul că acest marş a fost oprit, şi trupele cantoneze au fost retrase din ţinuturile
controlate de guvernul din Nanking nu a îndemnat pe japonezi să-şi retragă
crucişătoarele din jurul Hong Kong-ului. Adevărul pare a fi că japonezii vor
încerca să-şi întindă dominaţia lor asupra regiunilor care nu numai că se găsesc în
sfera de influenţă a Angliei, dar sunt chiar posesiuni engleze. Întâi Hong Kong-ul,
unde vor putea ameninţa pe cantonezii puţin tractabili, apoi se vor întinde spre sud,
la Singapore, care controlează drumul comercial spre India.
În acest scop, japonezii au şi oferit Olandei, se afirmă aici, ca să închirieze
pe timp de 99 de ani, unele puncte strategice, de-a lungul Sumatrei, Java şi Borneo,
ceea ce olandezii au refuzat, precum au refuzat şi ofertele anterioare ale Japoniei de
a cumpăra aceste posesiuni.
Anglia, îngrijorată de această situaţie, a făcut, precum sunt informat,
presiuni asupra Departamentului de Stat pentru a-l determina la o colaborare mai
strânsă în Pacific. Acesta, sub presiunea opiniei publice, care este convinsă că
America nu are nici un interes a indispune pe Japonia, un client de mare importanţă
al comerţului american, nu va putea întreprinde nimic pozitiv pentru moment.
Concentrarea flotei americane la Hawai, este singurul rezultat obţinut de
ambasadorul Angliei aici, acest gest putându-l face domnul Roosevelt pretextând
un simplu ordin de serviciu pentru executarea unor „exerciţii navale‖ obişnuite
după manevrele formale care au avut deja loc.
Anglia îşi dă bine seama că va trebui să se producă o totală schimbare în
opinia publică americană înainte de a putea conta pe o colaborare efectivă a
Americii în apele Pacificului. Părerea prevalentă în această ţară pare a fi că chiar
dacă Japonia ar ocupa toată China şi toate posesiunile engleze din Pacific, America
nu ar intra în acţiune decât în cazul unei invazii. Dar ea nu vede nici un pericol de
invazie; din contră, pare a fi convinsă că cu cât mai mare va fi Japonia, cu atât mai
întinsă dezvoltare se va putea da comerţului american cu ea. Un simptom
semnificativ al acestei mentalităţi este o mişcare care a pornit nu demult în
California, până acum cunoscută ca cel mai mare duşman al Japoniei, urmărind
suprimarea discriminării de rasă ce se găseşte în legea de imigrare americană.
Pentru a combate această tendinţă de apropiere şi pentru a răscoli opinia
publică americană contra Japoniei, Anglia a întreprins o campanie de propagandă
care, pentru moment, se găseşte încă în fazele sale iniţiale. Ea îşi dă bine seama că
fără o colaborare a Americii, influenţa engleză în Pacific este serios ameninţată,
putând avea ca rezultat descompunerea completă a Imperiului ei în Asia.
Sunt informat că Lordul Rothermere deţine un pachet de acţiuni ale
ziarelor Hearst, în valoare de 1 milion dolari, primite ca plată pentru hârtia
cumpărată de domnul Hearst din Canada, de la fabricile Lordului Rothermere.
Astfel, influenţa engleză va putea fi exercitată chiar asupra grupului care este mai
antijaponez, interesele domnului Hearst fiind în bună parte de-a lungul coastei
pacifice. Venirea aici a arhiepiscopului de York, a unui număr din ce în ce mai mare
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de gazetari, conferenţiari, profesori, oameni de afaceri etc., vizează aceeaşi ţintă.
Se vorbeşte chiar de o invitare a domnului Roosevelt din partea Regelui Eduard ce
se va produce iarna viitoare de a vizita Anglia, vizită care apoi ar fi întoarsă după
încoronare, de Suveranul englez, foarte popular aici.
Popovici
AMAE, Fond 71/SUA, vol. 4 (General, 1936-1937), f. 69-89
30
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 855, din 9 iulie 1936, ora 21.20
Înreg. la nr. 38 392, din 10 iulie 1936
Roma
Însărcinatul cu afaceri al Belgiei a remis ieri la Palatul Chigi, invitaţia
guvernului belgian la reuniunea locarniană din 22 iulie. Guvernul italian nu a luat
nici o decizie. Italia ar considera inutil o asemenea reuniune fără prezenţa
Germaniei.
Eric Drummond îmi precizează că în concepţia engleză, reuniunea de la
Bruxelles trebuie să fie destinată a examina numai dacă în lipsa răspunsului la
chestionar este sau nu cazul ca Germania să fie invitată. O nouă Conferinţă
destinată să discute fondul, ar trebui să aibă loc peste două sau trei săptămâni.
În privinţa participării Italiei la Montreux, Drummond nu ştie dacă
declaraţiile de ieri ale lui Baldwin trebuie interpretate în sensul că se va renunţa la
acorduri de asistenţă în Mediterana. Poate însă asigura că Anglia este liberă în
mişcările ei şi că flota engleză va rămâne în Marea Mediterană cât timp va fi
necesar pentru interesele ei.
Lugoşianu
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor. Convenţia
privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
31
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 190, din 9 iulie 1936, ora 23.30
Înreg. la nr. 38 391, din 10 iulie 1936
Moscova
Nemulţumirea Sovietelor faţă de Turcia pentru atitudinea acesteia la
Montreux, semnalată în telegramele anterioare, izbucneşte cu deosebită energie în
editorialul de azi al lui „Journal de Moscou‖.
Ingratitudinea Turciei, care din punct de vedere internaţional a atras atât
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profit de pe urma prieteniei Sovietelor este denunţată în termeni deşi aparent
amicali, plini de amărăciune şi de necaz; judecând după tonul articolului, discordia
s-a adâncit de la o săptămână la alta.
Ciuntu
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor. Convenţia
privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
32
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. nr. 1 331, din 10 iulie 1936, ora 01.00
Înreg. la nr. 38 393, din 10 iulie 1936
Ankara
Nemulţumirea guvernului turc faţă de mersul negocierilor de la Montreux
se accentuează. Se afirmă chiar în cercurile diplomatice că guvernul turc n-ar fi de
acord cu faptul că delegaţia turcă a angajat discuţia pe baza contraproiectului
englez. Se observă la aceste cercuri că Turcia înţelege să se menţină strict pe
terenul principiilor înscrise în proiectul turc şi al instrucţiunilor delegaţiei la
plecare.
În consecinţă, după informaţiile mele, guvernul nu a crezut util să dea noi
instrucţiuni delegaţiei sale. Eventualitatea eşecului Conferinţei este luat serios în
considerare. În acest caz, Turcia ar socoti câştigată recunoaşterea dreptului de
fortficare a Strâmtorilor şi ar lua, probabil imediat, măsuri în consecinţă.
Cercurile oficiale turceşti cred că orice altă procedare ar întârzia pe de o
parte soluţia reclamată urgent de securitatea Turciei în raport cu situaţia
internaţională actuală, iar pe de altă parte ar pune-o în poziţie dificilă faţă de
celelalte state şi, îndeosebi, faţă de Soviete.
În ce priveşte atitudinea acestora, Karahan a declarat unui coleg că în urma
dificultăţilor ivite, Sovietele vor propune pur şi simplu interzicerea trecerii vaselor
de război în ambele sensuri.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Dosar privind lucrările Convenţiei privitoare la Regimul
Strâmtorilor (8, Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
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33
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 861, din 10 iulie 1936, ora 16.00
Înreg. la nr. 38 585, din 11 iulie 1936
Roma
Cercurile oficiale italiene declară că informaţiile publicate de „United
Press‖ relative la încheierea unui acord austro-german „nu sunt justificate de starea
actuală a lucrurilor‖.
Ambasadorul Germaniei mi-a declarat că negocierile Schuschnigg-von
Papen nu au dus la nici un acord. Germania este dispusă să respecte independenţa
Austriei, dar nu poate trăda nazismul austriac. Restauraţia ar fi pentru Germania o
chestiune foarte gravă şi n-ar fi admisibilă decât sub forma unui plebiscit.
Ambasadorul dezminte zvonurile despre un acord italo-german. Convenţia de la
Berlin, semnată de Valle, nu se deosebeşte de convenţiile aeriene existente. Acordul
comercial semnat la Roma este simplă convenţie de executare limitată la Italia
europeană şi destinată:
1) A normaliza comerţul italo-german caracterizat de un export anormal
de material militar;
2) A înlesni plata creditelor îngheţate germane în Italia. Totuşi circulă
zvonuri relative la negocieri militare.
În ce priveşte chestionarul englez, Hitler nu va mai răspunde în urma
ultimelor discursuri ale lui Eden şi Baldwin. Germania nu poate da răspunsuri
unilaterale care ar lăsa-o la discreţia Angliei. Germania se va mărgini să discute
chestionarul dacă va fi invitată la conferinţa statelor locarniene.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 229-230
34
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. nr. 1 333, din 10 iulie 1936, ora 18.45
Înreg. la nr. 38 586, din 11 iulie 1936
Ankara
Este foarte remarcat astăzi un articol inspirat de guvern în ziarul
„Cumhuryet‖. El arată că naţiunea turcă nu poate admite ca procedura corectă
adoptată de ea pentru garantarea drepturilor sale suverane şi securitatea
Strâmtorilor să fie exploatate de „logomanchia‖ altora pentru a-i cere să subscrie
unor condiţii suspecte. Articolul rezumă astfel punctul de vedere turc:
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1) Turcia singură trebuie să fie suverană fără rezerve şi condiţii în
Strâmtori.
2) Ea înţelege să lase Strâmtorile deschise intereselor comerciale ale
lumii civilizate.
3) Cere însă ca acest gest să fie recunoscut şi consacrat printr-o formulă
adecvată.
4) Dacă însă fiecare stat vrea să-şi aroge dreptul de a trece Strâmtorile aşa
cum înţelege el, Turcia declară că porţile ei sunt închise şi că se vor
deschide cui voieşte şi cum voieşte. Ea are puterea să o facă.
Articolul este considerat ca o indicaţie a direcţiei spre care se vor îndrepta
eventualele intenţii ale guvernului turc. Fără a fi pierdut speranţa în succesul
negocierilor şi dorind deocamdată să influenţeze mersul lor, el lasă să se înţeleagă
că, Turcia luându-şi la un moment dat libertatea de acţiune ar putea decreta singură
regimul Strâmtorilor.
Filotti
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor.Convenţia
privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
35
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 014, din 10 iulie 1936, ora 21.25
Înreg. la nr. 38 584, din 11 iulie 1936
Varşovia
În exercitarea misiunii ce i-a fost încredinţată de Consiliul Societăţii
Naţiunilor pentru aplanarea conflictului din Danzig, guvernul polon a început
conversaţii diplomatice la Berlin şi Danzig. Ambasadorul Poloniei la Berlin a avut
o întrevedere cu Ministrul Afacerilor Străine german, iar comisarul general polonez
la Danzig, după ce a venit la Varşovia pentru a primi instrucţiuni, s-a înapoiat în
aceeaşi zi la post, luând imediat contact cu preşedintele Senatului din Danzig. După
relatările Agenţiei Pat, reprezentantul Poloniei la Danzig a declarat că guvernul
polonez nu permite revizuirea unilaterală a statutului actual, iar orice acţiune care
ar ameninţa funcţionarea normală a comerţului polon prin port va întâmpina măsuri
de represalii din partea guvernului polonez. Preşedintele Senatului din Danzig ar fi
răspuns că nu intenţionează să promulge legi excepţionale, iar lupta contra
opoziţiei va fi estimată „numai în cadrele prescrise de legile din Danzig?‖.
Vişoianu
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 154
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36
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUENOS AIRES,
ALEXANDRU BUZDUGAN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 112, 10 din iulie 1936
Înreg. la nr. 37 675, din 10 iulie 1936
Buenos Aires
Telegrama cifrată, sosită prin poştă azi, 10 iulie 1936, ce a fost expediată
din Buenos Aires direct la Geneva, domnului ministru Titulescu în ziua de 27 iunie.
Saavedras Lamas, într-o lungă convorbire avută azi, mi-a citit textul
declaraţiilor formulate de Domnia Sa pentru a fi prezentate de ambasadorul
Cantillion în Adunarea de la 30 iunie. Rezum punctele principale:
1) Se va face un istoric al evoluţiei principiului „uti possidenti”1 din
drept în ideologia politicii americane, arătând tratatele în care a fost
încorporat inclusiv declaraţia semnată de cele 21 de state sudamericane la 3 august 1932.
2) De la acest principiu comun tuturor statelor americane, Argentina nu sa îndepărtat niciodată şi de aceea Domnia Sa crede că un vot al
Adunării Societăţii Naţiunilor, confirmând principiul nerecunoaşterii
achiziţiilor teritoriale făcute prin forţă, ca un corolar al articolului 10
din Pactul SN ar salva prestigiul instituţiei de la Geneva.
3) Argentina va expune aceste principii lăsând fiecăruia dintre membrii
Societăţii Naţiunilor libertatea de a se pronunţa.
4) Argentina va examina ulterior dacă este cazul de a continua sau nu
colaborarea cu Liga Naţiunilor.
5) Declaraţia este de principii şi nu se referă la cazul abisinian, aceasta
pentru a uşura votarea ei şi a nu îngreuna situaţia diferitelor state
europene faţă de Italia.
6) Domnul Saavedras Lamas m-a rugat să vă comunic că ar fi fericit dacă
Excelenţa Voastră ar ajuta pe ambasadorul Cantillion spre a găsi cea
mai bună formulă de rezoluţie a acestei chestiuni.
Personal, cred că orice sugestie din partea Excelenţei Voastre ar fi primită
aici cu cel mai mare interes.
Buzdugan
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame, mai-august
1936), f. 304-305

1

A uza de dreptul luării în posesie (lb. latină). Formulă diplomatică folosită în legătură cu convenţiile
întemeiate pe posesiunile avute de beligeranţi în momentul semnării documentului.
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37
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 867, din 11 iulie 1936, ora 23.50
Înreg. la nr. 38 791, din 12 iulie 1936
Roma
Strict confidenţial.
Am intervenit astăzi la Ciano în chestiunea interdicţiei cumpărării
petrolului din România. I-am arătat că dacă măsura loveşte ţara, se loveşte în şi mai
mare proporţie interesele italiene. Petrolul este marfă internaţională care se poate
transforma în aur în orice ţări, nu numai în Italia. Dacă nu vom mai vinde în Italia
aceasta nu va mai avea posibilitatea a exporta nimic în România. Interesele
petrolifere italiene în România vor fi şi ele grav lezate dacă măsura se va menţine.
Am fost de altfel asigurat că Italia nu va uza de represalii în urma aplicării
sancţiunilor. În fine, i-am declarat că explicaţia care mi s-a dat la Palazzo Chigi şi
la Ministerul Corporaţiilor sau în cercurile petrolifere este inacceptabilă pentru
ţară, pentru guvern, pentru ministrul meu şi pentru mine. O astfel de repercusiune a
unui incident, de altfel lichidat în acest moment, ar leza nu numai interesele
economiei noastre, ci ar fi supărătoare pentru mândria noastră naţională. Ciano,
care între timp s-a documentat asupra chestiunii, mi-a răspuns că măsura luată are
caracter strict provizoriu. Italia face în acest moment o politică de reviziuire
generală a raporturilor sale comerciale. În special în ce priveşte petrolul are încă
disponibilităţi considerabile. Nu îmi poate ascunde însă că, dacă măsurile au fost
luate întâi pentru România, cauza trebuie căutată în violenta tensiune din ultimul
timp. Îmi poate da însă asigurarea că în stabilirea noului regim nu se vor face
discriminări contra României. Italia are nevoie de petrolul românesc şi va continua
să îl cumpere în viitor.
La întrebarea relativ la durata interdicţiei de a contracta mi-a afirmat că nu
îmi poate da nici o precizare. Este aproape textual răspunsul pe care l-a prevăzut: o
necesitate comercială şi tehnică a fost transformată în manevre politice. Timp de
câteva zile nu voi fi în măsură să vă dau noi precizări în această chestiune:
corporaţiile, Palazzo Chigi şi Subsecretariatul valutelor elaborează tocmai noul
regim al comerţului exterior şi al devizelor.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 231-232
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38
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 869, din 11 iulie 1936, ora 23.50
Înreg. la nr. 38 792, din 12 iulie 1936
Roma
Ciano mi-a declarat categoric că Italia nu participă la Montreux nici la
Bruxelles cât timp Marea Britanie va menţine în vigoare acordurile de asistenţă
mutuală în Mediterana. Hotărârea guvernului francez de a le considera caduce şi
retragerea flotei engleze din Marea Mediterană nu schimbă situaţia. În plus,
Palazzo Chigi socoteşte inutilă prezenţa unor delegaţi italieni la Bruxelles fără
participarea Germaniei, chiar dacă este vorba de o conferinţă preliminară. Acesta
este răspunsul comunicat azi invitaţiei lui van Zeeland prin Ambasada belgiană din
Roma.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 233
39
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA CAIRO,
RADU CUTZARIDA, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 074, din 11 iulie 1936
Înreg. la nr. 39 946, din 17 iulie 1936
Cairo
Tratativele cu Anglia
Domnule Ministru,
De la înapoierea Înaltului Comisar de la Londra, tratativele pentru
încheierea unui tratat anglo-egiptean au făcut progrese, Sir Miles Lampson şi
Foreign Office-ul convingând Statul Major britanic ca trebuie neapărat consimţite
anumite concesii cerute de sentimentul naţionalist al poporului. În adevăr, după
cum o comunicasem în rapoartele precedente, chestiunea menţinerii armatei
engleze în Cairo jignea profund pe egipteni. Se pare, după informaţii culese, că
guvernul britanic e gata să renunţe la încazarmarea forţelor armate în interiorul
capitalei, lăsând aici numai Statele Majore.
În schimb, Marea Britanie va putea avea o forţă armată superioară celei
admise în tratativele din 1930.
Pentru aceasta a fost nevoie de o pregătire a opiniei publice care însă
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înţelege că în momentele acestea de tensiune internaţională soarta Egiptului nu
poate fi garantată decât de o mare putere decisă sa o apere cu orice preţ.
În schimb, Egiptul va avea dreptul să-şi mărească armata, lucru pe care-l
cere de mult. Considerând chestiunea în fond, se poate spune cu precizie că aceasta
armată naţională va fi în solda politicii britanice, cheltuielile fiind suportate de
statul egiptean.
Semnarea tratatului ar putea avea loc în curând, deoarece guvernul britanic
a trimis aici zilele trecute un specialist pentru redactarea exactă a fiecărui paragraf.
În cercurile guvernamentale circulă zvonul că îndată după votarea
bugetului, Comisia Egipteană care discută tratatul va fi gata să plece la Londra.
În acest scop, Sedky Paşa, fostul preşedinte de Consiliu şi membru în
Comisie, care se găseşte în Europa, a fost înştiinţat că va trebui să-şi întrerupă cura.
Se pare, deci, după informaţiile culese, că Marea Britanie e hotărâtă să
ajungă la o lichidare a problemei egiptene.
Semnarea tratatului va schimba în multe direcţii politica egipteană, în
primul rând faţă de Anglia care până acum era considerată ca asupritoarea
Egiptului. Partidele politice nemaiavând acest unic program : lupta cu Marea
Britanie, vor putea să prezinte alegătorilor un adevărat program politic – ceea ce va
permite formarea de partide cu programe bine definite.
Nu cred însă că sentimentul de xenofobie să dispară, ci din contră, la
început acest sentiment care se va confunda cu acela al naţionalismului are să
aducă continue jigniri elementului străin instalat în Egipt. Liberarea de autoritatea
straină care va urma desfiinţarea capitulaţiunilor, va permite egiptenilor extremişti
să se răzbune pe un element care graţie cunoştinţelor specializate şi puterii de
muncă era întotdeauna superior indigenilor.
Discursul ministrului de Finanţe, Makram Ebeid Paşa, pe care-l trimit cu
un alt raport, dovedeşte cu prisosinţă spiritul de xenofobie al egiptenilor.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Cutzarida
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 35 (1921-1944), f. 247-249
40
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. nr. 1 336, din 12 iulie 1936, ora 02.36
Înreg. la nr. 38 798, din 12 iulie 1936
Ankara
Informaţii noi confirmă nemulţumirea preşedintelui Atatürk faţă de
desfăşurarea negocierilor de la Montreux, îndeosebi cu acceptarea discuţiei
contraproiectului englez, considerat ca primejdios pentru Turcia. În întrevederea de
acum două zile cu Ismet Inönü, preşedintele republicii turceşti ar fi arătat acestuia
că mersul conferinţei dovedeşte că procedarea de până acum a Turciei a fost greşită
şi a preconizat să se treacă imediat la ocuparea zonei demilitarizate.
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Consiliul de Miniştri convocat la Ankara cu participarea şefului Marelui
Stat Major, Fevzi Paşa, a deliberat îndelung asupra acestei eventualităţi. Pentru
moment, o hotărâre nu a fost încă luată. Cercurile informate nu consideră însă
exclus ca ea... (lipsă în text) realitate într-un viitor apropiat în speranţa ca în cele
din urmă se va putea ajunge, totuşi, la un acord anglo-rus. Karakhan caută să
împiedice o hotărâre pripită care ar putea compromite soarta Conferinţei.
Atitudinea Turciei, strâns legată acum de Soviete, rămâne însă fermă. Preşedintele
Consiliului de Minştri este aşteptat la Istanbul.
Presa turcă critică sever atitudinea Angliei.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Marele Stat Major.
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor. Convenţia
privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
41
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 420, din 13 iulie 1936, ora 13.35
Înreg. la nr. 39 072, din 14 iulie 1936
Londra
Acordul austro-german este considerat în cercurile politice cu un sentiment
de neîncredere chiar cu îngrijorare. Experienţele din ultimele luni au dovedit
cercurilor conducătoare cât de puţin se poate conta pe sentimentele de bună
înţelegere, afişate de domnul Hitler. Noul acord este privit aici, pe de o parte, ca
înlocuind politica de forţă germană prin una de penetraţie, scopul final rămânând,
bineînţeles, acelaşi, iar pe de altă parte, ca tinzând la o mai strânsă colaborare între
Roma şi Berlin. De altfel, hotărârea guvernului italian de a nu participa la
proiectata conferinţă locarniană şi insistenţele depuse ca Germania să fie invitată la
convorbirile pregătitoare ale conferinţei sunt foarte semnificative. Se crede aici că
înţelegerea intervenită între Italia şi Germania în chestiunea Austriei va permite
domnului Mussolini să încerce acum crearea, din nou, a Pactului în patru şi să
obţină, totodată, şi din partea Franţei şi Angliei ca preţ al colaborării sale
recunoaşterea stării de fapt în Abisinia.
Cercurile politice interpretează pasajul din noul acord în care cele două
părţi contractante recunosc Austria drept un stat german, ca o afirmare a doctrinei
de rasă a domnului Hitler, care îi va permite de acum un fel de uniune morală şi
care va duce mai târziu la Anschlussul visat pe cale pacifică.
Tot în această ordine de idei se comentează faptul că acordul vorbeşte de
suveranitate iar nu de independenţa Austriei, ceea ce arată că va putea deveni parte
integrantă a Reich-ului când o va dori.
Laptew
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[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9 (Telegrame, 1935-1937), f. 108-109
42
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA BELGRAD, EUGEN PAPINIU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 721-2, din 13 iulie 1936
Belgrad
Raport lunar pe luna iunie
Domnule Ministru,
În împrejurările grave actuale din punct de vedere extern, preşedintele
Consiliului a crezut necesar să amintească şi să precizeze amicilor şi
inamicilor Iugoslaviei, cu ocazia discursului de deschidere a congresului
Partidului Radical Iugoslav, la 1 iunie, între altele, că „este neîndoios că
Iugoslavia reprezintă pentru mulţi o parte foarte interesantă din continentul
european; vizitele şi conferinţele diplomatice care au avut loc de curând la Belgrad
probează că statul nostru este respectat în Europa şi că prietenia lui este căutată‖.
În legătură cu gravă criză prin care trece Societatea Naţiunilor, în urma
conflictului italo-abisinian, preşedintele Consiliului a expus păreri optimiste şi
liniştitoare pentru poporul iugoslav şi conforme programului Partidului:
„Societatea Naţiunilor – a spus Domnia Sa – nu trebuie să constituie pentru noi
unicul sprijin: avem alianţe cu Mica Înţelegere şi cu Înţelegerea Balcanică compuse
din cinci state cu 70 milioane locuitori. Politica noastră este paşnică: vrem pacea;
nu dorim nimic de la altul însă nu vom ceda nici o parcelă din teritoriul care ne
aparţine azi în virtutea tuturor legilor terestre sau divine şi în virtutea tratatelor‖. Ca
concluzie la această expunere a Domniei Sale, preşedintele Consiliului a declarat
că „Ne vom baza, mai întâi de toate, pe noi înşine şi pe propriile noastre forţe. Vom
echipa armata noastră ca să păzească frontierele, pacea şi securitatea noastră.
Pentru amicii noştri din afară avem armată noastră bine disciplinată şi echipată‖.
Comentând aceste declaraţii, ziarul guvernamental „Vreme‖ din 24 iunie
rezumă astfel rezultatele activităţii guvernului timp de un an pe terenul
internaţional: „În politica internaţională, prestigiul ţării noastre s-a mărit în cursul
anului care a înregistrat atâtea evenimente începând cu Conferinţa Micii Înţelegeri
de la Bled, primirea călduroasă a preşedintelui Consiliului la Paris şi, în fine,
ultimele vizite şi întrevederi de la Belgrad şi Bucureşti. În această parte a Europei,
ca şi în cealaltă, oamenii de stat cunosc conducerea sigură şi cuminte a diplomaţiei
ţării noastre‖.
Întrunirea de la Bucureşti a celor trei şefi de stat ai Micii Înţelegeri a
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produs, în grelele momente actuale, un efect liniştitor în opinia publică iugoslavă
mărind speranţa că forţa acestor trei state va putea apăra cu eficacitate drepturile şi
interesele legitime ale lor. „Întrunirea celor trei şefi de stat la Bucureşti – scrie
«Samouprava» – a fost o afirmare a unei idei, a unui sistem şi a unei mari concepţii
politice având valoare europeană, o afirmare a unei mari speranţe pentru viitor,
devenite certitudine‖.
La atmosfera de liniştire a opiniei publice iugoslave, după întrunirea şefilor
de stat ai Micii Înţelegeri, la Bucureşti, au contribuit, fără îndoială, şi declaraţiile
făcute mai târziu de preşedintele Consiliului francez, care a asigurat Iugoslavia că
Franţa va colabora cu Mica Înţelegere „a cărei securitate face parte integrantă din
securitatea Franţei‖, cuvinte primite fireşte cu mare satisfacţie de toate cercurile
iugoslave. „Este incontestabil – scrie «Politika», din 28 iunie – că declaraţiile
domnului Blum constituie prima manifestaţie a unui guvern energic făcând să
reiasă democraţia ca un factor important în raporturile internaţionale. Este vorba de
a introduce masele poporului în evenimentele externe şi în conducerea politicii
internaţionale pe o bază democratică. Guvernul Frontului Popular este conştient că
lui îi incumbă, la un loc cu Anglia, misiunea de a lua fruntea unei asemenea
mişcări‖.
O notă discordantă s-a putut observa în raporturile acestea dintre noul
guvern francez şi Iugoslavia, prin publicarea, de ziarul „Le Populaire‖, la 30 iunie,
a unui articol de fond sub semnătura domnului O. Rosenfeld, articol prin care
guvernul Stoiadinović este violent atacat pe tema antidemocratică şi prin un al
doilea articol cu declaraţii ale domnului Macek în acelaşi sens, guvernul iugoslav
n-a lipsit a răspunde acuzaţiilor domnului Rosenfeld prin ziarul „L‘Echo de
Belgrade‖, din 8 iulie curent, combătând punct cu punct afirmaţii1e sale.
În privinţa restaurării pe tron a lui Otto de Habsburg, ziarul „Politika‖, din
29 iunie, scrie că „Statele succesoare ale Austro-Ungariei vor şti să se apere contra
reînnoirii acestor spectre sinistre. Mica Înţelegere este conştientă de jocul periculos
care se pune la cale la Viena şi de aceea toată presa Micii Înţelegeri a salutat
întâlnirea celor trei şefi de stat la Bucureşti ca cel mai bun semn de solidaritate‖.
Făcând o apropiere între articolul din ziarul Vaticanului, „Obsservatore
Romano‖, în care se examinează misiunea istorică a Austriei în bazinul dunărean,
şi între articolul din „Reichpost‖ afirmând că Restaurarea este o „chestie pur
internă austriacă‖, ziarul „Politika‖, din 25 iunie, scrie că „Ambele ziare sunt
organele Bisericei Catolice şi de aceea «marea misiune» pe care autorul articolului
din «Obsservatore Romano» o atribuie Austriei în acest bazin şi faţă de Germania,
se reduce, în realitate, la rolul pe care Otto de Habsburg ar trebui să-l joace la Viena
«în curând». Nu-i de mirare că, în faţa, slăbiciunii guvernului austriac, Otto,
profitând de confuzia din Europa, să caute să convingă pe austrieci că el este
singurul capabil să dea Austriei liniştea internă şi prestigiul extern. Este important
astfel faptul că organul Vaticanului face pe Austria gardiană a tradiţiilor austriece‖.
„Acest plan pare fantastic – scrie acelaşi ziar – şi trebuie să fim
circumspecţi în faţa acestei fantezii şi chiar gata să-i rezistăm căci nu-i exclus că
regimul detestat din Austria să încerce să se salveze prin întoarcerea Habsburgilor
la Viena, lucru care ar însemna începutul de tentative şi gesturi din cele mai
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vertiginoase. Pentru a salva pe reprezentanţii unui regim condamnat la debaclă
(sic!), guvernul austriac vrea să provoace conflicte internaţionale‖.
Articolul din „Times‖ de la începutul lunii iunie, relativ la stabilirea de noii
baze ale politicii externe engleze printre care se află şi pactul mediteranean, articol
remarcat în Occident, a fost comentat de oficiosul „Vreme‖, din 8 iunie, în sensul
că „Pactul mediteranean prezintă o noutate şi va trebui să constituie pivotul politicii
externe a Marii Britanii. Tendinţa Marii Britanii este de a găsi noi garanţii în Marea
Mediterană care urmează a fi centrul noului Imperiu italian. Marea Britanie are
nevoie de un ajutor eventual al celorlalte state mai ales dacă o zi, se va manifesta
tendinţa în vederea creării în Mediterana a Imperiului roman renovat‖.
Trimiterea în Iugoslavia, la 16 iunie, a unei delegaţii de foşti combatanţi
englezi ai „Legiunii Britanice‖, care au combătut pe câmpurile de luptă din
Macedonia alături de armata sârbă în marele război, a făcut o excelentă impresie în
Iugoslavia, fiind considerată ca o atenţie din partea Angliei fată de Iugoslavia, cu
atât mai mult cu cât a fost prima oară după război când foşti combatanţi englezi
vizitează oficial Iugoslavia şi mormântul defunctului Rege Alexandru. Primirea a
foarte călduroasă ce s-a făcut misiunii engleze, mişcătoarea ceremonie a exhumării
osemintelor eroilor britanici căzuţi pe frontul de la Salonic, depuse apoi în Templul
Gloriei de la Skopije, cât şi primirea delegaţiei de către Alteţa Sa Principele Regent
precum şi de Majestatea Sa Regina Maria, n-au putut decât să contribuie la
întărirea relaţiilor dintre ambele state ca o completare şi a angajamentului de
asistenţă mutuală navală anglo-iugoslavă încheiată cu ocazia instituirii sancţiunilor
economice contra Italiei.
„Aceste solemnităţi de la Skopije – scrie presa iugoslavă – vor fi simbolul
legăturilor de alianţă care se urmăreşte azi cu aceiaşi însemnătate în timpurile
turburi prin care lumea trece‖.
În privinţa negocierilor de la Montreux pentru remilitarizarea Dardanelelor,
negocieri urmărite cu cea mai mare atenţie aici, ziarele scriu, între altele, că „este
prima dată când, la o conferinţă internaţională având loc în afară de Geneva,
Înţelegerea Balcanică trebuie să se afirme ca un instrument de pace susceptibil de a
se opune hegemoniei de orice parte ar veni‖. Mai departe, se relevă şi „marea
coeziune dintre statele Înţelegerii Balcanice, care formează un bloc într-adevăr
solid şi al cărui scop este de a se opune ambiţiilor externe ale marilor puteri în
Balcani‖.
Manifestările de apropiere dintre Bulgaria şi Iugoslavia s-au înmulţit în
cursul lunii iunie. Cu ocazia adunării anuale a Federaţiei Sokolilor iugoslavi, la
Belgrad, la 7 iunie, înaintea delegaţilor cehe, polone, ruse şi bulgare, domnul
Minov, profesor universitar din Sofia, reprezentantul iunacilor bulgari, într-un
discurs foarte aplaudat, a spus între altele că „colaborarea ambelor popoare bulgar
şi iugoslav este dictată de sentimente, inimă, sânge şi raţiune‖. Cu ocazia vizitei la
Belgrad a trupei Teatrului Naţional din Sofia, concomitent cu vizita la Sofia a
trupei teatrului naţional din Belgrad, trupa bulgară a jucat mai multe seri piese
bulgăreşti pe scena Teatrului Naţional din Belgrad, în mijlocul unor ovaţiuni
nesfârşite, într-o atmosferă din cele mai cordiale, ovaţii la care directorul Teatrului
Naţional din Sofia, domnul Jekov, a mulţumit asistenţei într-o cuvântare în care a
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subliniat însemnătatea „istorică‖ a acestei vizite.
Limbajul ziarelor iugoslave a fost, cu această ocazie, cât se poate de
călduros, mergând chiar până la publicarea de declaraţii în care lăudând excelentele
calităţi ale bulgarilor scriu „că sosirea artiştilor bulgari trebuie să marcheze, alături
de manifestaţiuni similare, o eră nouă în raporturile de vecinătate cu Bulgaria‖.
Cred necesar a sublinia apoi o frază mai importantă cu caracter panslav în presa
iugoslavă: „Noi suntem absorbiţi sau în curs de a fi absorbiţi de o mare «Mare
Iugoslavă» care, lăsând toată latitudinea particularităţilor şi caracteristicilor
regionale, urmează a se îndrepta spre grupuri istorice mai largi, chiar dacă acestea
n-ar reprezenta voinţa noastră. Dat fiind că se resimte necesitatea ineluctabilă
pentru toate popoarele străine de a se grupa, cu atât este mai natural ca această
necesitate să se manifeste la popoare de acelaşi sânge. Există un imperativ mult
mai puternic care ne împinge spre o gândire comună: identitatea economiei noastre
naţionale pe baze ţărăneşti. De aceea, apropierea dintre estul şi vestul Balcanilor,
care se efectuează în acest moment de jos în sus-are o rădăcină în popor spre a crea
mâine, în ciuda oricărei neîncrederi, relaţiile care înseamnă viitorul‖.
S-a relevat aici de presa iugoslavă şi manifestaţii, similare de la Teatrul
Naţional din Sofia precum şi declaraţiile concomitente ale preşedintelui Consiliului
bulgar, Kiosseivanov, că, în curând, „speră să aibă o întrevedere cu domnul
Stoiadinović‖.
În acelaş sens, declaraţiile Regelui Bulgariei corespondentului din Sofia ai
ziarului belgrădean „Vreme‖ au fost primite cu satisfacţie de opinia publică
iugoslavă, în special pasajele în care Suveranul bulgar a spus că „trebuie să privim
numai spre viitor şi, conform cuvintelor defunctului Rege Alexandru, să întoarcem
pagina trecutului şi să deschidem o nouă pagină în raporturile noastre reciproce‖
trebuie notată aici şi concluzia corespondentului asupra substanţei reale a acestei
dec1aratii regale, ale cărei idee fundamentală scrie că este „necesitatea
indispensabilă de o colaborare comună a cărei formă finală nu poate încă să fie
cristalizată dar care trebuie forţamente să se exprime în identitatea destinelor
apropiate ale tuturor slavilor de sud‖.
De data aceasta, punctul culminant ai acestor manifestaţii de apropiere
urma să consiste în marele congres al Sokolilor Slavi din Subotia, de la 27 la 29
iunie, la care o importantă delegaţie de Iunaci bulgari urma să participe în ultimul
moment însă această delegaţie n-a mai venit ci numai două-trei persoane. Motivul
renunţării pare a fi fost că guvernul iugoslav n-a încuviinţat cererea bulgarilor ca,
după congres, iunacii să facă o excursie în Skopije, capitala Macedoniei azi
iugoslave.
Evenimentele economice intervenite în luna iunie sunt: unele de ordin
extern, care privesc relaţiile Iugoslaviei cu străinătatea, ca de pildă acordul de plăti
germano-iugoslav, semnat în urma vizitei domnului dr. Schacht la Belgrad, iar
altele cu un caracter economic intern; [în] această privinţă, mă refer la deciziile
date de Ministerul de Finanţe, cu privire la reglementarea conturilor cu Italia, la
modificarea Regulamentului de devize şi monedă, la emisiunea bonurilor de tezaur,
cât şi la dispoziţiile Ministerului de Industrie şi Comerţ, referitoare la elaborarea
Regulamentului pentru organizarea Oficiului Comerţului Exterior şi la noile măsuri
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impuse importatorilor iugoslavi de articole supuse controlului şi provenind din
ţările cu care Iugoslavia nu are acorduri de sharing. Voi mai menţiona de asemenea
rezultatele obţinute din activitatea comerţului exterior iugoslav pe primele cinci
luni ale acestui an.
La începutul lunii iunie, preşedintele Băncii Reich-ului, făcând o călătorie
în ţările balcanice, şi-a ales primul popas la Belgrad. Vizita aceasta în Iugoslavia a
fost făcută în scopul reglementării unor chestiuni economice, care interesau
deopotrivă cele două ţări. În conferinţa avută între cei doi guvernatori, s-a ajuns la
o înţelegere în sensul că au fost înlăturate dificultăţile ce se găseau în calea
sistemului de plăţi.
Înainte de a arăta rezultatele concrete obţinute la Belgrad de domnul dr.
Schacht e necesar să facem câteva consideraţiuni de ordin general. Germania este
debitoare Iugoslaviei, ca şi celorlalte ţări balcanice. Creditele iugoslave imobilizate
la Berlin se ridică încă astăzi la aproximativ 400 milioane dinari, în timp ce
datoriile Germaniei faţă de România, Grecia şi Bulgaria marchează circa 65,2
milioane mărci. Exporturile germane sunt în genere în continuă scădere, iar pentru
stimularea lor nu se poate avea altă posibilitate decât devalorizarea mărcii. Ori, se
ştie că domnul dr. Schacht nu este partizanul devalorizării. Graţie eforturilor făcute,
avem prilejul să asistăm la un spectacol unic oferit de o monetă care, având 1 şi
1/2% acoperire aur, continuă a se menţine la o paritate apropiată etalonului aur.
Iugoslavia. Dat fiindcă, pe de o parte, Germania ocupă primul loc în comerţul ei de
export, iar pe de altă parte, are credite blocate-a consimţit să efectueze comenzi de
articole industriale şi în special de material rulant. Comerţul germano-iugoslav este
însă stingherit de cursul mărcii germane şi de sistemul fixării lui deoarece preţurile,
pe piaţa germană, nu sunt stabilite ca pe piaţa iugoslavă după legea cererii şi
ofertei, ci sunt determinate din oficiu de către autorităţi. Diferenţa între un preţ şi
altul face că iugoslavii cumpără articolele germane la cursul de 17,60 dinari pentru
o marcă, în timp ce produsele lor se vând la cursul de 13 dinari, marca. Această
disproporţie face ca exportatorii iugoslavi să sufere pierderi iar importatorii să
realizeze beneficii peste măsură. De aceea, în afară de acordul încheiat între cei doi
guvernatori şi care se raportează la plăţile efectuate de către turişti, s-a întocmit şi
un protocol, ca anexă la acord, în care s-a fixat cursul mărcii germane la 14 dinari.
În cursul lunii mai curent, începuseră la Belgrad negocieri comerciale între
Grecia şi Iugoslavia în scopul reînnoirii tratatului comercial. De la început însă, au
avut loc divergenţe de vederi între delegaţii celor două ţări aşa că tratativele au fost
întrerupte. Ele au reînceput în luna Iunie terminându-se printr-o înţelegere parţială.
Grecia a obţinut de la guvernul iugoslav autorizaţia de a exportă în Iugoslavia în
cursul anului 1936, un contigent suplimentar de stafide, în cantitate de 6 000 tone.
Delegaţia elenă a refuzat însă guvernului iugoslav lichidarea soldului activ de 100
milioane drahme, blocat la Banca Naţională a Greciei, pe cale de devize,
propunând ca datoria de mai sus să fie compensată prin importuri greceşti în
Iugoslavia. Această propunere nu a fost admisă de delegaţia iugoslavă, negocierile
nereuşind pe deplin, cele două, delegaţii au consimţit la prelungirea regimului
actual de schimburi. Se crede totuşi, că tratativele vor fi reluate cu ocazia întrunirii
Sesiunii Consiliului Economic al Înţelegerii Balcanice, fixată pentru 10 iulie a.c., la
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Bled.
Ministerul Finanţelor a dat următoarea decizie cu privire la modul de
reglementare a conturilor cu Italia: l) Banca Naţională poate – la cererea
importatorilor de mărfuri italiene – să elibereze, în schimbul avizelor de plată din
clearing mandate de clearing redactate în lire. Acestea pot fi vândute la bursele
indigene pentru plăţile produselor italiene importate înainte de 18 noiembrie 1935;
2) importatorii iugoslavi pot reglementa aranjamentele către creditorii italieni,
vărsând în timpul fiecărei plăţi 50% în contul Institutului Naţional pentru
schimburile cu străinătatea din Roma, la Banca din Belgrad şi procurându-şi restul
de 50% pentru cumpărarea mandatelor de clearing redactate în lire, la bursele
naţionale; 3) Banca Naţională este autorizată de a da instrucţiunile necesare pentru
executarea tuturor tranzacţiilor privitoare la reglementarea conturilor cu Italia.
Prin a doua decizie a Ministerului Finanţelor se aduce modificarea
penultimului aliniat al art. XVI din ordonanţa asupra Regulamentului privind
comerţul de devize şi monete. Astfel, importatorii sunt obligaţi să ţină un registru
în care vor trebui să specifice în ordinea cronologică, natura mărfii importate,
valoarea ei, numele furnizorului străin, modul de plată şi scadenţa. Pe de alta parte
importatorii mai sunt obligaţi a păstra toate documentele vamale şi întreaga
corespondenţă relativă la mărfurile importate, timp de cinci ani. Sunt datori a pune
la dispoziţia organelor de control registrele şi corespondenţa menţionată. Ori ce
abatere de la aceste dispoziţiuni atrage aplicarea pedepselor prevăzute în legea
asupra sancţiunilor penale.
A treia decizie se referă la emisiunea bonurilor de tezaur, cu scadenţa în
şase şi douăsprezece luni. Bonurile ce vin la scadenţă în şase luni sunt prevăzute cu
o dobândă de 4,5 %, iar cele cu scadenţa în 12 luni, cu o dobândă de 4,25 %.
Aceste bonuri aduc o remuneraţie mai bună decât cele trimestriale a căror dobândă
se menţine la 4%. Subscrierea lor se efectuează tot prin intermediul Băncii
Naţionale, creditului funciar, şi Casei de Economii a Poştei.
În sfârşit, Ministerul Finanţelor a dat o deciziune la 11 iunie a.c., prin care
face cunoscut că importul articolelor provenind din ţările cu care Iugoslavia nu are
acorduri de clearing pot fi efectuate numai cu condiţia ca importatorul să-şi procure
autorizaţie de la Banca Naţională, pentru import şi plăţi. Conform deciziei
Comitetului de import fiecare importator este obligat ca, în timpul depunerii cererii
de import pentru articolele care fac parte din grupul celor 33 supuse controlului şi
provenind cu care Iugoslavia nu are acorduri de clearing, să înainteze Băncii
Naţionale o listă specială a mărfurilor pe care le-a importat în cursul anului 1935 şi
o alta pentru produsele importate de la 1 ianuarie până la 25 iunie 1936. Aceste
liste vor fi redactate pe formulare speciale, eliberate de Banca Naţională. Nu cad
sub prevederile măsurii de mai sus, articolele provenind din Austria, Belgia,
Bulgaria, Grecia, Italia, Ungaria, Germania, Polonia, România, Turcia, Franţa,
Cehoslovacia, Elveţia şi Spania, adică din statele cu care Iugoslavia are acorduri de
clearing. Regulamentul asupra controlului la import a intrat în vigoare începând de
la 25 iunie curent.
Ministerul Industriei şi Comerţului, fiind autorizat prin legea financiară.
Din exerciţiul bugetar al anului în curs, a elabora un Regulament pentru
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reorganizarea Oficiului pentru îmbunătăţirea comerţului exterior, a întocmit un
proiect care prevede constituirea a patru departamente şi anume: a) pentru controlul
exporturilor de fructe, b) pentru controlul exporturilor de plante industriale şi
medicale, c) pentru controlul exporturilor de produse forestiere şi d) un
departament pentru afacerile de compensaţie.
Rezultatele activităţii comerţului exterior iugoslav pe primele cinci luni ale
anului sunt următoarele: comerţul de export acuză o valoare de 1.357,881 dinari,
iar cantitativ de 865.522 tone, faţă de 1.532.920.511 dinari, în cantitate de
1.329.209 tone, din aceiaşi perioadă a anului trecu, pe când importurile s-au ridicat
la o valoare de 1.706.515.489 dinari şi la o greutate de 411.890 tone faţă de
1.464.582.021 dinari în cantitate de 372.040 tone. Reiese, deci, că, în intervalul 1
ianuarie-31 mai 1936, comerţul exterior al Iugoslaviei s-a soldat cu un deficit în
sumă de 568.784.608 dinari, în timp ce anul trecut soldul balanţei comerciale
fusese activ de 68.438.490 dinari.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Papiniu
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 4 (General, 1936), f. 144-188
43
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 141/C, din 13 iulie 1936
Înreg. la nr. 39 794, din 16 iulie 1936
Praga
Aplicarea legii pentru apărarea statului
Domnule Ministru,
Ca urmare la telegrama mea nr. 1 119, din 11 iulie curent1, am onoarea a
informa pe Excelenţa Voastră că în ziua de 10 iulie au apărut colecţia oficială a
legilor şi regulamentelor Republicii, încă trei decrete ale guvernului, privitoare la
punerea în vigoare a Legii pentru apărarea statului. Cel mai însemnat decret dintre
acestea trei priveşte serviciile importante de război pe care le enumeră. Afară de
acestea, mai sunt alte servicii pe care Ministerul Apărării Naţionale le poate declara
ca importante pentru război. Serviciile menţionate în sus-citatul decret sunt puse
sub controlul autorităţilor publice; dacă ele sunt înscrise în registrul Ministerului
Apărării Naţionale, atunci stau sub controlul armatei. În aceste amândouă felurile
de servicii pot fi întrebuinţate numai persoanele demne de încredere; străinii pot
ocupa locuri în astfel de servicii numai cu autorizarea Ministerului Apărării
Naţionale.
Guvernul a pus, astfel, sub control aproape toate ramurile de producţie
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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naţională; examinând lista serviciilor cuprinse în decretul amintit, găsim trecute
întreprinderile de tot felul. Toate trebuie înscrise, pe baza acestui decret, în
registrele ţinute de autorităţile publice locale şi de armată. Hotărârea, dacă un
serviciu este sau nu important pentru război, aparţine Ministerului Apărării
Naţionale care devine, astfel, organul suprem al apărării economice. În serviciile
importante pentru război funcţionarii nu vor fi decât prea puţin informaţi despre
obiectele ce trebuie ţinute secret, în interesul siguranţei statului. Intrarea străinilor,
spre a vizita aceste servicii, nu va fi permisă decât pe baza unei autorizaţii a
Ministerului Apărării Naţionale. Persoanele semnalate de poliţie ca bănuite de lipsă
de credinţă faţă de stat nu au voie să fie funcţionare sau conducătoare ale serviciilor
necesare apărării ţării. Deşi împotriva calificării acesteia, este cu putinţă să se facă
apel, totuşi faptul implică o încălcare a dreptului libertăţii personale, îndreptăţit
însă de motive de siguranţă a statului.
Decretul de care e vorba, care aplica legea apărării statului, face parte
dintr-un complex de legi, toate împreună pregătind apărarea şi rezistenţa
economică a ţării. Este locul a aminti aici legea pentru autorizarea guvernului de a
face împrumutul interior al apărării, împrumut care a avut un frumos succes şi
despre care voi raporta separat. Apoi, Legea monopolului cerealelor, care a fost
prelungită pe încă trei ani, şi în baza căreia Cehoslovacia a izbutit să aibă o mare
cantitate de cereale depozitate, care, la nevoie, ar servi la hrana armatei şi a
populaţiei. Sunt importante pentru caz de război, potrivit decretului:
A. Toate întreprinderile de producţie şi exploatare a minelor de tot felul,
de pregătire a brichetelor şi distilare a cărbunilor; industriile, care
privesc exploatarea carierelor de piatră şi de pământ; industria
sticlăriei; industria metalurgică mare şi mică, topitoriile şi turnătoriile;
industria chimică de tot felul; industria textilă; industria hârtiei;
industria grafică; industria pielăriei; industria cauciucului şi a
azbestului; industria lemnului; industria alimentară; industria
îmbrăcăminţii; instalaţiile hidraulice, rezervoarele şi conductele de
apă; uzinele de gaz şi electricitate;
B. Întreprinderile de transport pe apă, pe pământ şi în aer;
C. Instalaţiile sanitare, spitalele, sanatoriile, marile drogherii;
D. Toate întreprinderile care se ocupă de cumpărare sau vânzare de
obiecte necesare întreprinderilor de război.
Ziarul partidului sudeto-german „Die Zeit‖ publică în ziua apariţiei
decretelor amintite un articol intitulat Munca şi proprietatea germanilor sudeţi sub
întins control militar şi care are cuprinsul următor: „Astăzi intră în vigoare alte trei
decrete de aplicare a legii pentru apărare, şi care poartă şi semnăturile miniştrilor
(germani) Czech, Zajicek şi Spina, punând locurile de muncă, averile şi
proprietăţile aproape ale tuturor germanilor sudeţi sub absolut control militar.
Aproape toate ramurile de producţie sunt declarate importante pentru apărare,
astfel că oricând persoanele socotite ca lipsite de încredere pot fi înlăturate din
servicii şi drepturile de proprietate supuse la aspre îngrădiri, care, după caz, pot
risca şi o totală devalorizare. Sunt supuse dispoziţiilor amănunţite de control,
proprietatea caselor, a minelor şi a pământurilor, ba chiar şi drepturile de folosinţă a
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apei, de vânătoare şi de pescuit. Organele administraţiei militare şi ale autorităţilor
locale sunt, de astăzi înainte, stăpâne aproape asupra întregii vieţi economice a
germanilor sudeţi.
Totodată, s-a publicat decretul publicat de Consiliul de Miniştri, care intră
în vigoare începând de la 1 octombrie, cu privire la locurile libere de muncă. Pentru
teritoriul cel mai bântuit de lipsă de lucru se prevede că locurile pot fi ocupate cu
forţa în întreprinderile ale căror proprietari nu s-au supus obligaţiilor prevăzute de
decret. Oficiile existente de plasare şi alte oficii de plasare neconcesionate pot
primi, la cerere, aprobarea de a continua activitatea lor. Ministerul Ocrotirilor
Sociale, care dă această autorizaţie, poate să o retragă oricând‖.
Celelalte două decrete privesc: unul regimul închirierii imobilelor care
dacă întrec durata de două luni trebuie să aibă aprobarea autorităţilor iar cel de al
doilea, declararea locurilor libere de muncă.
Cum cea mai mare parte din industria prevăzută de principalul decret
menţionat mai sus, se află în teritoriul şi proprietatea germanilor sudeţi, aceştia sunt
foarte agitaţi, conducătorii Partidului Sudeto-German contribuind şi mai mult la
aţâţarea spiritelor.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Emandi
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 30 (Chestiuni militare, culturale,
1920-1944), f. 90-94
44
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 343, din 14 iulie 1936, ora 01.30
Înreg. la nr. 39 065, din 14 iulie 1936
Ankara
Am văzut azi pe ministrul Afacerilor Străine interimar. Mi-a dezminţit că
Turcia ar avea intenţia să creeze un fapt împlinit ocupând zona demilitarizată.
Măsura n-ar fi necesară, deoarece Turcia este oricând în stare să ocupe zona. A
observat că, la Montreux, cele mai multe state caută să-şi asigure interesele proprii,
uitând interesele Turciei, care sunt primordiale.
Guvernul turc, a declarat Domnia Sa, va face posibilul şi imposibilul
pentru un acord complet, dorinţa lui fiind ca, înapoiaţi de la Montreux să nu fie
pierdute... (lipsă în text). Dacă însă nu se va reuşi, Turcia va fi obligată să se
mărginească a obţine recunoaşterea celor trei puncte care au fost admise la
începutul negocierilor: suveranitatea Turciei asupra Strâmtorilor, dreptul de
fortificare şi securitate.
Declaraţia ministrului interimar denotă că situaţia este privită cu mai mult
calm, şi nu fără speranţă într-un acord.
Filotti
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[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 304
45
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 344, din 14 iulie 1936, ora 01.30
Înreg. la nr. 39 066, din 14 iulie 1936
Ca urmare la telegrama nr. 1 3351.
La întrevederea de azi, ministrul Afacerilor Străine ad-interim mi-a
comunicat următoarele cu privire la acordurile cu Anglia relative la asistenţa în
Mediterana.
Primind nota italiană, guvernul turc s-a pus în legătură cu Londra, Atena şi
Belgrad.
Guvernul grec a comunicat că va răspunde azi verbal Italiei că socoteşte
caduc acordurile în urma ridicării sancţiunilor.
Iugoslavia a informat pe ministrul Turciei la Belgrad că a întrebat şi ea la
Londra şi aşteaptă răspuns. Anglia a anunţat că va comunica astă-seară conţinutul
răspunsului ei.
Ambasadorul Italiei, vizitând pe ministrul ad-interim, i-a spus că Anglia ar
fi şi răspuns azi la Roma în acelaşi sens ca Grecia.
Ministrul a rezervat răspunsul turc după ce va cunoaşte precis conţinutul
notificării engleze. Prevăzând că informaţiile ambasadorului Italiei se vor adeveri,
ministrul ad-interim mi-a exprimat în termeni aspri decepţia sa faţă de atitudinea
Angliei şi, mai ales, faţă de faptul că nu a socotit necesar să consulte în prealabil
guvernul turc, care se declarase şi de curând în mod leal de acord cu ultimele
declaraţii făcute de Eden în Camera Comunelor şi la Geneva despre menţinerea
acordurilor „atât timp cât primejdiile persistă‖.
Dacă informaţiile despre hotărârea Angliei se vor confirma, Turcia nu va
putea, evident, decât să urmeze aceeaşi cale.
La întrebarea dacă în acest caz Italia va participa la Conferinţa din
Montreux, ministrul mi-a spus că nu ştie încă ce va decide Roma. Domnia Sa a
adăugat, ironic, că nu s-ar mira să afle că Italia cere acum recunoaşterea anexării
Abisiniei şi un împrumut.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 305
1
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46
CONSILIERUL LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN,
VINTILĂ PETALA, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 36 161, din 14 iulie 1936, ora 15.10
Înreg. la nr. 39 348, din 15 iulie 1936
Berlin
Noua fază a problemei austriece readuce pe primul plan şi problema
raporturilor germano-cehosclovace. Mai mult chiar, ea deschide probabil un capitol
nou în atitudinea Reich-ului faţă de statele dunărene şi, pe deasupra lor, faţă de
Rusia. Succesul realizat şi manifestat de înţelegerea stabilită prin Acordul de la
Viena, atât de favorabil pentru Germania, îngăduie guvernului său să întreprindă o
nouă campanie pentru „cucerirea paşnică‖ a unei poziţii dominante în Europa
Centrală. De pe poziţiile solide ce şi le-a asigurat deja la Viena şi mai ales la
Budapesta, Reich-ul va întinde iar o mână plină de făgăduieli, în primul rând la
Belgrad şi apoi poate chiar la Bucureşti. El va exercita astfel o adevărată presiune
psihologică asupra opiniei publice a ţărilor Micii Înţelegeri, pe care o crede adânc
impresionată de manifestările sale de putere şi de realizările sale incontestabile şi,
deci, gata de a determina schimbarea cursului politic de până azi a Guvernelor lor.
Se urmăreşte pe faţă o dislocare a alianţelor existente, poate chiar o parţială
alunecare a lor în orbita sistemului germano-polono-italian şi, în orice caz, o
îndepărtare completă de Rusia Sovietică. În calea acestei acţiuni, Cehoslovacia are
o poziţie cu totul specială: ea este pusă azi în dilema de a fi încercuită sau de a [se]
mlădia la noua situaţie creată.
Într-o conferinţă confidenţială avută cu reprezentanţii presei după
încheierea acordului austro-german, ministrul Goebbels s-a ocupat pe larg şi de
raporturile viitoare ale Germaniei cu republica vecină. Ministrul Propagandei
consideră legea de apărare naţională votată recent la Praga ca un instrument de
corvoadă economică şi socială a elementului german în Cehoslovacia. Reich-ul
cunoaşte acest fapt, însă nu aruncă întreaga răspundere asupra Guvernului
cehoslovac. El este încredinţat că această lege se datoreşte unei acţiuni de intrigi a
Sovietelor care vor să provoace un conflict ireparabil între Berlin şi Praga.
„Ruptura însă nu se va produce‖ a adăugat domnul Goebbels „şi intriga lui
Litvinov va fi dejucată‖. Ministrul Propagandei ar fi avut îndeosebi un cuvânt
amabil pentru domnul Hodža. Domnia Sa a dorit astfel să facă o demarcaţie
serioasă între Cehoslovacia şi între Soviete ceea ce indică care va fi diplomaţia de
mâine. Pentru apărarea intereselor germane în Cehoslovacia, în cazul că
persuasiunea şi bunăvoinţa nu vor duce la rezultatul dorit, domnul Goebbels ar fi
arătat că Guvernul de la Berlin se va adresa, eventual, marilor puteri, fiind gata să
recurgă chiar şi la măsuri de presiune economică asupra statului vecin ca acelea
care s-au aplicat până astăzi Austriei.
Tendinţa generală pare însă a fi deocamdată o destindere şi cu Praga, în
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nădejdea de a substitui în mod pacific influenţa germană celei câştigate acolo, până
azi, de Soviete.
În acest aspect nou al politicii germane s-ar putea vedea, peste obiectul
imediat, şi acel, mai larg, de a da diplomaţiei Reich-ului la o viitoare discuţie
generală a problemelor europene, putinţa de a se afirma că poate pe frontierele
germane domneşte linişte şi bună înţelegere şi că tulburătorii păcii trebuie căutaţi în
altă parte.
Petala
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 35 (Relaţii cu alte state, 1920-1938),
f. 206-209
47
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 877, din 14 iulie 1936, ora 16.20
Înreg. la nr. 39 352, din 15 iulie 1936
Roma
Strict confidenţial şi personal.
Pentru domnul ministru Titulescu.
Ataşatul militar pe lângă Legaţia României din Roma îmi aduce la
cunoştinţă că ieri după amiază, 13 iulie, a fost chemat la Ministerul de Marină
italian, unde Cabinetul Ministrului i-a făcut, textual, următoarea comunicare:
„Misiunea militară italiană pe lângă submarinul «Delfinul» de la Constanţa, cerând
rechemarea sa, ministrul de Marină, care este şeful, a hotărât să fie rechemată la 5
august‖.
Skeletti cerând lămuriri, colonelul şef de cabinet al ministrului i-a declarat
că nu este autorizat a-i face decât această comunicare. A precizat însă că motivul nu
este de ordin militar, întrucât „între marina italiană şi marina română şi între
misiunea militară italiană şi camarazii români nimic nu a tulburat relaţiile cordiale
de totdeauna‖.
O conversaţie strict particulară care a urmat a lămurit pe ataşatul nostru
militar asupra sensului politic al acestei explicaţii. I s-a explicat că s-a recomandat
şefului Misiunii Militare din România secretul cel mai absolut în această chestiune.
Acesta este faptul, el face vizibil parte din aceeaşi categorie de manevre politice cu
acelaşi caracter tendenţios de imixtiune în politica noastră internă. Sunt toate
probabilităţile ca actului şefului Misiunii Militare de a cere rechemarea acesteia i-a
fost sugerată, căci un ofiţer nu ia asemenea dispoziţii fără a a fi autorizat. Este tot
atât de probabil că această măsură a fost luată în primele momente de reacţie. Mă
întreb ce este de făcut? Ministrul Afacerilor Străine a declarat că incidentul a fost
închis. La o cerere de explicaţie va răspunde fără îndoială ca motiv de ordin tehnic;
marina italiană concentrată are nevoie de toate cadrele ei. În fapt, sunt informat pe
cale particulară că Guvernul român, din motive bugetare, n-ar fi ţinut misiunea
militară în ţară mai mult de o lună de sosirea sa. Nu există de asemenea nici un
61

Institutul Diplomatic Român

contract între noi şi Ministerul Marinei italian. Durata misiunii depinde numai de
voinţa autorităţilor noastre. A cere prelungirea misiunii ne-ar pune în situaţia
supărătoare de postulanţi, expunându-ne, eventual, la un refuz. A ne arăta sensibili
la această măsură şi a cere satisfacţie ar risca a agrava un incident care pare depăşit
de evenimente. Rând pe rând, marile puteri au fost obiectul unor manevre identice.
De aceea am impresia că a trata rechemarea misiunii din Constanţa cu indiferenţa
şi calmul cel mai absolut ar fi, poate, răspunsul la care autorii ei ar fi cei mai
sensibili. Într-adevăr, în însăşi exagerarea reacţiei lor, italienii pregetă a găsi
motivele unei destinderi. Chestiunea este prea delicată ca să iau singur o hotărâre.
Rog a trimite urgent răspuns şi eventual instrucţiuni.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame, mai-august
1936), f. 321-323
48
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 422, din 14 iulie 1936, ora 17.50
Înreg. la nr. 39 346, din 15 iulie 1936
Londra
Ca urmare la telegrama nr. 1 4201.
Aflu că cercurile autorizate consideră Acordul austro-german ca un succes
al diplomaţiei germane, un răspuns indirect la chestionarul britanic şi ca o lovitură
frontului de la Stresa.
În ceea ce priveşte Italia, acelaşi cercuri consideră că politica Marii Britanii
în Mediterana a contribuit la apropierea italo-germană, faptul că Italia a obţinut
denunţarea angajamentelor luate în Mediterana este considerat aici ca o indicaţie a
dorinţei domnului Mussolini de a participa la o eventuală conferinţă în patru, în
locul propusei conferinţe locarniene.
Mi se spune că Guvernul britanic nu s-a opune în principiu la o asemenea
conferinţă în patru însă se caută o formulă pentru ca invitaţia Germaniei să nu pară
a fi făcută sub presiunea unui şantaj italo-german.
În acest moment, Guvernul britanic caută a se pune de acord cu cel francez
pentru modalitatea amânării proiectatei conferinţe locarniene de la Bruxelles.
Laptew
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9 (Telegrame, 1935-1936), f. 110

1

Vezi documentul nr. 42.

62

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

49
DELEGATUL ROMÂNIEI ÎN COMISIA INTERNAŢIONALĂ
PERMANENTĂ A REGIMULUI APELOR DIN BAZINUL DUNĂRII
ŞI MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA,
ŞI DELEGATUL ROMÂNIEI ÎN COMISIILE INTERNAŢIONALĂ
ŞI EUROPEANĂ A DUNĂRII, CONSTANTIN CONTZESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. f. n., din 15 iulie 1936, ora 06.50
Înreg. la nr. 39 576, din 15 iulie 1936
Montreux
Foarte urgent.
Personal pentru domnul ministru Titulescu.
Răspunzând invitaţiei lui Paul Boncour, am luat parte, mai întâi, cu dânsul
singur, şi, apoi, împreună cu Litvinov şi Tewfik Rüstü Aras, la o lungă consfătuire.
Cu această ocazie ne-am comunica următoarele:
1) Englezii, sub nici un cuvânt, nu admit o modificare a articolului care
are redactarea următoare: „Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu
atinge drepturile şi obligaţiile decurgând din Pactul Societăţii
Naţiunilor, atât pentru Turcia, cât şi pentru orice altă parte
contractanctă‖.
Delegaţia engleză s-a gândit la următoarea formulă, care, însă, n-a fost încă
aprobată de Foreign Office: I) Articolul 16. În timp de război, Turcia, rămânând
neutră, navele de război şi vasele auxiliare se vor bucura de o completă libertate de
tranzit şi de navigaţie în Strâmtori şi în condiţii identice cu acele stipulate în
articolele până la 15. Totuşi, sub rezerva dispoziţiilor articolului 23 şi a acordurilor
de asistenţă mutuală prin care Turcia este legată şi care sunt încheiate în cadrul
Pactului Societăţii Naţiunilor, trecerea prin Strâmtori va fi interzisă vaselor de
război şi navelor auxiliare aparţinând oricărei Puteri beligerante.
Atragem atenţia că alineatul 2 al articolului de mai sus reprezintă noul text
propus de delegaţia engleză.
Paul Boncour, din spirit de conciliere, şi numai sub rezerva aprobării
Domniei Voastre şi de acord cu Litvinov şi Tewfik Rüstü Aras, ne-a sugerat
următoarea formulă în locul alineatului 2 propus de delegaţia engleză: „I... precum
şi în cazurile de asistenţă dată victimei agresiunii în cadrul Pactului Societăţii
Naţiunilor şi angajând de asemenea Turcia‖.
Le-am atras atenţia că ambele formule nu privesc şi cadrul acordului neutru
cu Franţa. La obiecţia ce mi-au făcut că aceste formule acoperă, în orice caz, Pactul
Balcanic, le-am răspuns că, dacă acest Pact şi-ar găsi aplicare, Turcia nu mai este
neutră, ci beligerantă, deci textul propus nu are nici o consecinţă practică.
Atât P. Boncour, cât şi Litvinov şi Tewfik Rüstü Aras mi-au spus că una
sau alta din formulele de mai sus au o mare valoare deoarece constituie o acceptare
63

Institutul Diplomatic Român

anticipată a Angliei la încheierea de acorduri bilaterale de asistenţă între Turcia şi
Franţa, sau între Turcia şi România, acest din urmă acord cuprinzând toate cazurile
care scapă prevederilor Pactului Balcanic.
1) Cu ocazia discuţiilor, exprimându-ne nemulţumirea faţă de formulele
propuse, Tewfik Rüstü Aras, pe un ton foarte amical, ne-a declarat: „Că
Turcia nu se poate expune unui război cu Germania‖ şi a găsit de
cuviinţă să ne dea următorul exemplu: „Presupuneţi dumneavoastră că
România devine mâine aliata Germaniei şi că flota germană are
pretenţia să intre în Marea Neagră spre a colabora cu România
împotriva Rusiei? În ce situaţie se va găsi Turcia?‖. Faţă de surâsul
nostru şi al lui P. Boncour, atât Tewfik Rüstü Aras, cât şi Litvinov neau declarat: „Ţinând seama de puternicele curente care există la
dumneavoastră. în ţară, această ipoteză nu este exclusă. Ştim că
Titulescu face tot ce omeneşte este posibil ca România să nu fie târâtă
în o asemenea cale, dar...‖.
2) Domnii P. Boncour, Tewfik Rüstü Aras şi Litvinov ne-au declarat că,
faţă de unele manevre italiene, delegaţiile franceză, engleză, sovietică
şi turcească au căzut de acord că este absolut necesar să se ajungă la o
înţelegere cel mai târziu până vineri dimineaţă. Din punct de vedere
politic, reuşita imediată a Conferinţei ar fi cel mai elocvent răspuns la
acordurile germano-italiene în ce priveşte Austria.
3) P. Boncour, Litvinov şi Tewfik Rüstü Aras ne-au rugat să vă
comunicăm imediat cele două formule şi doresc să aibă asentimentul
dumneavoastră, deoarece mâine vor fi supuse Conferinţei.
Ne-au rugat, de asemenea, să vă transmitem via lor dorinţă ca să veniţi cât
mai curând la Montreux şi, cel mai târziu, vineri dimineaţă, supărătoarea (sic!)
prezenţă a Excelenţei Voastre fiind considerată de ei ca absolut necesară. Urmează
continuarea.
Contzescu,
Pella
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame,mai-august
1936), f. 325-328
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DELEGATUL ROMÂNIEI ÎN COMISIA INTERNAŢIONALĂ
PERMANENTĂ A REGIMULUI APELOR DIN BAZINUL DUNĂRII
ŞI MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA,
ŞI DELEGATUL ROMÂNIEI ÎN COMISIILE INTERNAŢIONALĂ
ŞI EUROPEANĂ A DUNĂRII, CONSTANTIN CONTZESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. f. n., din 15 iulie 1936, ora 09.00
Înreg. la nr. 39 577, din 15 iulie 1936
Montreux
Continuare.
În ce priveşte articolul 18, referitor la cazul pericolului iminent de război,
turcii au primit amendamentul sovietic, care prevede libertatea flotelor de trece
numai o dată Strâmtorile spre a-şi câştiga bazele lor navale.
Turcii refuză absolut categoric amendamentul nostru care prevede măsura
de prohibiţie a trecerii Strâmtorilor numai faţă de vasele de război ale statelor care,
prin acţiunea lor, constituie un pericol iminent de război pentru Turcia.
Turcii susţin că muniţiile şi trupele pot fi asimilate cu vasele de comerţ
care nu sunt supuse nici unei restricţii. La obiecţia noastră ca asemenea vase de
comerţ sun de obicei escortate de nave de război sau de vase auxiliare, turcii ne-au
răspuns că nu pot face nimic în această privinţă. Ei adăugat că obiecţia noastră are
numai o valoare teoretică, deoarece navele încărcate cu trupe sau muniţii pot fi
escortate până la intrarea în Strâmtori de vapoare de război franceze, iar la ieşirea
din Strâmtori şi odată intrate în Marea Neagră, ele pot fi escortate de nave de
război româneşti sau alte nave de război aliate sau amice care s-ar găsi în Marea
Neagră. În ce priveşte trecerea navelor de comerţ prin Strâmtori, această trecere nu
poate fi cu nimic periclitată deoarece în Strâmtori nu se pot găsi, în asemenea
împrejurări decât navele de război turceşti.
Ultima formulă engleză pentru articolul 16 este următoarea: Primele două
alineate rămân neschimbate. Alineatul 3: Turcia va avea, totuşi, dreptul, dacă
consideră la un moment dat că siguranţa sa ar putea fi ameninţată, să interzică
trecerea vaselor beligeranţilor, cu condiţia că acest drept va fi exercitat sub rezerva
dispoziţiilor articolului 23 sau acordurilor de asistenţă mutuală prin care Turcia este
legată, încheiate în cadrul Pactului Societăţii Naţiunilor şi înregistrate şi publicate
conform articolului 18 din Pact.
Ultimele două alineate neschimbate. Dar şi această formulă este
susceptibilă de modificări căci, în momentul în care expediem această telegramă,
adică ora 02.00 noaptea, şeful delegaţiei britanice, după ce a convenit cu Tewfik
Rüstü Aras, se găseşte din nou la P. Boncour.
În timpul cât ne găseam la P. Boncour, a venit Litvinov foarte deprimat,
spunând că a fost nevoit să ceară noi instrucţiuni la Moscova deoarece cu nici un
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preţ nu se poate ralia la această ultimă formulă britanică.
După plecarea sa, Paul Boncour a insistat asupra necesităţii unui front
comun, franco-rusesc-românesc de opus frontului anglo-turc, aşa încât Conferinţa
să nu dea greş, dar, fireşte, în caz că Turcia ar putea să cadă, şi dânsa, de acord cu
noi.
S-a vorbit şi de eventualitatea încheierii unui pact de asistenţă franco-turc
care să garanteze situaţia Turciei şi chiar de unul franco-sovietic-româno-turc. În
aşteptare însă, nu se poate constata altceva decât că Turcia deţine cheia Strâmtorilor
şi că interesul nostru ar fi să aderăm la formula ce ne-ar părea mai avantajoasă, spre
a nu lăsa impresia că noi, prin refuzul nostru, am determinat nereuşita Conferinţei,
când în realitate acei care nu se vor înţelege sunt englezii şi ruşii.
Din nou mi s-a spus că absenţa Domniei Voastre introduce un element
moral păgubitor mersului negocierilor, rugându-ne a insista pe lângă Domnia
Voastră să le redaţi cât mai urgent preţioasa Domniei Voastre colaborare.
Ţinem să accentuăm caracterul extrem de amical şi afectuos pus de Paul
Boncour atât faţă de noi, cât şi faţă de şefii celorlalte delegaţii, pentru tot ce se
referă la interesele României, pe care le identifică cu propriile interese franceze.
Toţi speră că veţi face un efort supraomenesc la nevoie spre a fi aici vineri.
Împărtăşim cu respectuos devotament aceleaşi nădejdi.
Contzescu,
Pella
[Note marginale:]
MSR; Pr. Consiliului.
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor. Convenţia
privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
51
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 883, din 15 iulie 1936, ora 11.35
Înreg. la nr. 39 591, din 16 iulie 1936
Roma
Acordul austro-german este un pas înainte pe calea apropierii italogermane. Frontul de la Stresa este definitiv prăbuşit, procesul-verbal MussoliniLaval, din 7 ianuarie 1935, este destinat să rămână simplu proiect. Aderarea Micii
Înţelegeri la Protocoalele din Roma devine problematică. Dacă Italia şi Germania
nu au încheiat încă un acord concret, ele au o acţiune paralelă concertată,
sprijinindu-se reciproc în Marea Mediterană şi pe continent. Acest front comun
capătă un aspect din ce în ce mai pronunţat antisovietic şi antifrancez şi tinde la
disocierea Micii Înţelegeri.
Provizoriul acord este un pas spre pace. Italia îşi vede securitatea sporită pe
Brenner. Deşi italienii prezintă acordul ca un succes personal al lui Mussolini,
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politica germană triumfă: acordul este un Anschluss, tutela italiană în Europa
Centrală este înlocuită cu cea germană, Restaurarea rămâne pe ultimul plan.
Avantajul Italiei este de a obţine sprijinul german în politica generală
internaţională, de a vedea menţinute protocoalele române şi, poate, de a-şi reduce
sacrificiile financiare.
Acordul italian este prezentat de Palazzo Chigi în modul următor: acordul
este un succes personal al lui Mussolini de ordin politic, o contribuţie decisivă la
echilibrul european în vederea unei colaborări generale, politică şi economică.
Până azi, chestiunea Austriei era redusă la un Anschluss sau restaurare.
Graţie Ducelui, ea capătă o soluţie deosebită, suveranitatea politică a Austriei fiind
recunoscută de Germania. Aceasta va permite o politică de destindere şi toleranţă
care va trebui făcută în acelaşi spirit în chestiunea mediteraneană, precum şi în
chestiunea Locarno.
Protocoalele romane sunt menţinute, ele continuă a fi baza colaborării în
Europa Centrală. Rămân deschise „Germaniei şi aderării altor state, care, având
economii complementare, pot stabili acorduri asemănătoare cu ajutorul marilor
puteri‖.
Teza germană nu este în concordanţă cu cea italiană, acordul este profitabil
şi pentru Germania şi pentru Italia, îmi declară ambasadorul Germaniei. Beneficiul
Italiei de a se fi apropiat de Germania. Ambasadorul Germaniei afirmă categoric că
nu există nici o alianţă. Germania nu voieşte blocuri. Ţine să-şi păstreze libertatea
de mişcare şi de aceea nu va adera nici la Protocoalele de la Roma. Nu este exclus
ca, în viitor, un acord mai concret să fie semnat cu semnificaţie antisovietică.
Ambasadorul Germaniei declară că Cehoslovacia s-a aruncat în braţele
bolşevismului, [că] este neliniştit asupra intenţiilor României şi recunoaşte meritul
Iugoslaviei de a rezista comunismului. În ce priveşte Restaurarea, opoziţia germană
rămâne ireductibilă, cu singura rezervă a unui plebiscit.
Raport urmează.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 95 (Relaţii cu Cehoslovacia, 1934-1938), f. 406-409
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA RIGA, CONSTANTIN VĂLLIMĂRESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 346, din 15 iulie 1936, ora 19.02
Înreg. la nr. 39 595, din 15 iulie 1936
Riga
Am avut întrevedere cu domnul Munters, înapoiat la Riga după o absenţă
de aproape o lună la Londra şi Geneva, cu o oprire de câteva zile la Berlin.
Înainte de plecarea Domniei Sale de la Riga, într-un articol de ziar, domnul
Munters fixase punctul de vedere al Letoniei faţă de problema organizării
securităţii europene. Aducea omagii Angliei pentru interesul arătat asigurării păcii,
susţinea cu tărie principiul securităţii colective şi constatând că garanţiile oferite de
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Germania vecinilor ei sunt, cu cât timpul trece, din ce în ce mai limitate, făcea
procesul sistemului pactelor bilaterale, preconizat de Germania.
Călătoria la Londra pare a fi zdruncinat pe domnul Munters în convingerea
sa că se poate conta pe sprijinul Angliei pentru realizarea securităţii colective. Cu
dezamăgire mi-a vorbit de lipsa de înţelegere referitoare la indivizibilitatea păcii,
ce a întâlnit-o la oamenii politici britanici, făcând numai o excepţie în favoarea
domnului Eden.
Pe de altă parte, din Germania, domnul Munters s-a înapoiat cu puternica
impresie a pregătirilor militare şi a forţei considerabile ce o reprezintă Reich-ul,
care i s-a părut „un imens lagăr militar‖.
În cercurile diplomatice locale, se afirmă că Domnia Sa ar fi primit de la
domnul von Neurath asigurări liniştitoare, formale, cu privire la securitatea ţărilor
baltice.
Fapt este că domnul Munters s-a arătat mai puţin îngrijorat de iminenţa
unui pericol german şi mai puţin categoric faţă de insuficienţa garanţiilor de pace
oferite de Germania, decât în conversaţiilor anterioare.
Adaug că Domnia Sa mi-a exprimat satisfacţia sa pentru încheierea
aranjamentului austro-german în care vede o importantă contribuţie la asigurarea
păcii. Impresia generală ce mi-a lăsat-o convorbirea cu domnul Munters este că nu
pare deloc exclus ca Letonia, având în vedere criza prin care trece Societatea
Naţiunilor şi dezinteresarea Angliei faţă de securitatea colectivă, să privească acum
cu ochi favorabili spre sistemul de asigurare a păcii propus de cancelarul Hitler.
Văllimărescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Estonia, vol. 8 (Relaţii cu Polonia, România, URSS, 1926-1939),
f. 154-155
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BERLIN, VINTILĂ PETALA,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 663, din 15 iulie 1936, ora 20.45
Înreg. la nr. 39 592, din 16 iulie 1936
Berlin
Noua acţiune politică a Reich-ului faţă de Cehoslovacia ce am semnalat
ieri Excelenţei Voastre, prin telegrama mea nr. 3 6611, se confirmă din mai multe
părţi. Chiar în acest moment ar urma tratative între Berlin şi Praga, pe baza unui
program minimal prezentat de Guvernul german şi al cărui preţ ar fi restabilirea
raporturilor amicale între cele două ţări cu o eventuală recunoaştere a integrităţii
1
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cehoslovace din partea Reich-ului.
Ambasadorul Franţei mi-a afirmat a fi informat că Germania ar face o
apropiere între situaţia populaţiei flamande în Belgia şi a celei germane în
Cehoslovacia.
Sprijinit pe această analogie oarecum forţată, ea ar revendica pentru
germanii sudeţi un regim asemănător cu cel al flamanzilor.
Persoane demne de încredere explică plecarea bruscă a domnului Mastný
de la Praga prin începerea acestor conversaţii, Ministrul Cehoslovaciei fiind
personal pentru o destindere pe care o socoteşte necesară pentru ţara sa. Am avut
impresia că reprezentantul nu era prea îngrijorat de eventualitatea unui asemenea
acord care prezintă, desigur, mai multe avantaje şi mult mai puţine primejdii decât
precedentul austriac.
Petala
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame,mai-august
1936), f. 342-343
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BERLIN, VINTILĂ PETALA,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 662, din 15 iulie 1936, ora 20.46
Înreg. la nr. 39 593, din 16 iulie 1936
Berlin
După manifestările de bucurie ale primei ore, în care s-a preţuit tot atât de
mult succesul obţinut în Austria ca şi colaborarea perfectă cu Italia, se remarcă azi
mai multă măsură şi chiar o oarecare rezervă. Formula blocului de puteri realizată
de la Baltică la Mediterană, chiar dacă nu se depărtează de gândul real al
Guvernului de la Berlin, îl îngrijorează acum prin impresia ce produce la Londra şi
prin eventualitatea consecinţelor ce poate avea. Anticiparea grăbită a unui program
de viitor apare astfel ca neîmplinit. Reich-ul nu are nici un interes de a mobiliza cu
un ceas mai curând întreaga opinie publică britanică împotriva sa şi a descuraja
definitiv ultimele simpatii de care se bucură dincolo de mare. Astfel se explică
tendinţa din ultimele 24 de ore a cercurilor oficiale germane de a da asigurări
liniştitoare că nu ar exista nici un acord scris cu Italia şi că ne găsim în faţa unei
simple colaborări de fapt între cele două ţări printr-o fericită potrivire de interese şi
de simpatie.
Ambasadorul Franţei, cu care am avut azi o lungă conversaţie, mi-a afirmat
că consideră ca veridică explicaţia germană. Domnul Fr. Poncet a adăugat însă cu
multă dreptate: „Cred personal, mai primejdios un acord de fapt decât un pact scris,
deoarece cel dintâi are şanse să dureze pe când cel de-al doilea nu ar avea-o decât
pe aceea de a fi repudiat la prima ocazie de unul dintre semnatari‖. Domnia Sa s-a
întâlnit de altfel ieri cu contele Volti care s-a lepăda,t de asemenea, în mod energic,
de orice pact ce ar lega definitiv Roma cu Berlinul. Formula adoptată de ambele
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părţi este aceea a „acordului moral‖ în opoziţie cu „Pactele juridice‖ după modelul
francez.
Impresia în cercurile diplomatice, pe care o împărtăşesc şi eu, este că jocul
între Italia şi Germania va continua în acelaşi ritm de ameninţare faţă de Londra ca
şi până acum, până ce partida britanică va fi complet soluţionată. În fond, ambele
Puteri vor căuta încă pe cont propriu o apropiere de Londra, arătând Guvernului
britanic spectrul unei înţelegeri definitive îndreptate contra sa. Această înţelegere
poate însă să se consolideze în viitor tocmai prin caracterul negativ pe care o are
încă astăzi.
De fapt, în jurul cancelarului Hitler, curentul antibritanic sporeşte în fiecare
zi, ceea ce ar explica şi rezerva asemănătoare unei semidizgraţii în care se găseşte
domnul von Ribberntrop, învinuit se pare, de a fi făgăduit şi de a nu fi putut realiza
marea împăcare cu Anglia. Aceasta ar confirma odată mai mult părerea că
antagonismul definitiv, deşi încă nemărturisit, al politicii europene, este acela care
desparte Reich-ul de Imperiul britanic şi care, în forme şi cu metode, nu face decât
să reia tragicul duel început în era wilhelmiană.
Petala
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 5 (General), f. 274-276
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA BELGRAD, EUGEN PAPINIU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. nr. 1 734, din 15 iulie 1936, ora 20.55
Înreg. la nr. 39 597, din 16 iulie 1936
Belgrad
După ministrul ajutor al Afacerilor Străine, Acordul austro-german, ale
cărui detalii secrete nu se cunosc, constituie un lucru periculos pentru Mica
Înţelegere dacă va urma o cooperare italo-germană, lucrul va fi grav, în special,
pentru Iugoslavia şi Cehoslovacia. „Cauza acestei situaţii periculoase este‖, mi-a
spus Domnia Sa „slăbiciunea politicii externe a Franţei, pe care dificultăţile ei
interne o împiedică a juca rolul primordial pe care ar trebui să-l păstreze. Trebuie
să aşteptăm dezvoltarea evenimentelor‖, a încheiat Domnia Sa. „Mica Înţelegere
trebuie să fie puternic unită, solidară mai mult ca oricând, dat fiind că azi,
acumulatorul de la Roma este foarte solid‖.
Presa oficioasă, susţinând acelaşi punct de vedere, subliniază că acest
acord înlătură Restaurarea Habsburgilor.
Papiniu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
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AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 138
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ATAŞATUL DE PRESĂ DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN,
PETRE ILCUŞ, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 184, din 15 iulie 1936
Înreg. la nr. 04 505, din 22 iulie 1936
Berlin
Domnule Ministru,
Direcţia spre care Germania naţional-socialistă şi-a îndreptat, încă de la
început, cu un interese deosebit, după cum se ştie, obiectivul politicii sale externe a
fost estul şi sud-estul Europei şi, îndeosebi, Bazinul dunărean. Acţiunea sa politică
spre vest se limitează, deocamdată, la realizarea unei stabilităţi care să-i permită o
mână cât mai liberă spre sstul şi sud-estul Europei, ţinut în care Germania caută săşi întărească atât poziţia sa economică, cât şi politică, iar acest scop ea-l consideră
nu numai firesc, ci ca fiind în concordanţă şi cu concepţiile sale geopolitice.
Acordul austro-german şi consecinţele lui. Conflictul care a dăinuit mai
bine de doi ani între Berlin şi Viena a fost bariera cea mai puternică în calea
realizării scopurilor de mai sus ale Reich-ului. Acordul încheiat la 11 iulie anul
curent între Germania şi Austria nu numai că pune capăt tuturor conflictelor şi
incidentelor dintre cele două ţări surori, dar mai are şi darul de a contribui la
aducerea Austriei, ca Stat german, întrutotul în sfera politicii externe a Reich-ului.
Despre tratativele ce se ştia că au loc în acest sens, atât la Viena cât şi la
Berlin, prin organele diplomatice respective, s-au lansat în ultimul timp tot felul de
combinaţii şi zvonuri, îndeosebi pesimiste, scontându-se cel mult realizarea unei
înţelegeri cu caracter doar economic. Încheierea acordului, în forma lui cunoscută,
cu un caracter politic atât de pronunţat, în momentul şi situaţia internaţională
actuală, a format o surpriză pentru cercurile politice şi diplomatice, nu numai din
străinătate, ci şi din Berlin.
Punctul 3 al Acordului, în care se spune că „Guvernul federal al Austriei îşi
va orienta în aşa fel politica sa, atât în linii generale cât şi speciale, încât ea să
corespundă realităţii că Austria este un Stat german‖, confirmă pe deplin garanţia
ce i s-a dat Berlinului, în sensul că Viena va urma integral politica externă a Reichului.
În acest punct zace, de altfel, şi succesul politicii externe germane. Toate
concesiile pe care Reich-ul le-a făcut Vienei sunt temporare şi ele nu vor împiedica
penetraţia pacifică a naţional-socialismului în Austria. Numai ţinând seama de cele
de mai sus se explică şi declaraţiile făcute de ministrul Propagandei, Goebbels,
unui număr limitat de redactori şefi ai presei germane, într-o conferinţă cu caracter
strict confidenţial, în cursul căreia Domnia Sa a spus, după cum am aflat din izvor
cu totul sigur că: „Acordul de împăcare şi normalizare a raporturilor dintre
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Germania şi Austria nu înseamnă încă Anschluss însă el formează primul pas către
acesta‖. Cu aceeaşi ocazie, domnul Goebbels a mai declarat că „prin acordul cu
Austria s-au pus bazele unui front politic unitar şi hotărât cuprinzând: Germania,
Polonia, Austria, Ungaria şi Italia‖. Nu mai încape nici o îndoială asupra faptului că
această afirmaţie a format în bună măsură şi substratul versiunii apărute mai ales în
presa franceză despre un bloc al ţărilor de mai sus şi despre o eventuală realizare a
unui larg acord politic între Germania şi Italia. Deşi nu poate fi vorba deocamdată
despre un asemenea pact şi cu toate versiunile ce persistă despre negocieri directe
în acest sens, totuşi felul în care s-a realizat înţelegerea de la 11 iulie, precum şi
atitudinea favorabilă dovedită de Italia faţă de noua situaţie, întăreşte credinţa că,
cel puţin sub forma unui acord „moral‖, acest bloc există, mai mult sau mai puţin,
încă de pe acum. Nu trebuie pierdut însă din vedere nici faptul că pe măsură ce va
creşte influenţa Berlinului în Austria, fapt care se va şi produce chiar în lunile ce
vor urma, pe aceeaşi măsură se vor ivi şi divergenţele fireşti, datorită acestor cauze,
între Germania şi Italia.
În cursul aceloraşi declaraţii, ministrul Propagandei Reich-ului, referinduse la Anschluss şi la politica Germaniei spre est şi sud-est, a mai spus că „toate se
vor realiza la timpul lor, aşa după cum va decide Führer-ul. Va sosi timpul şi pentru
problema Danzigului şi a Coridorului, fireşte tot pe cale paşnică. Străinătatea e atât
de surprinsă de abilitatea şi forţa noastră încât nu va îndrăzni să întreprindă nimic‖.
Iar refuzul Italiei de a se duce la Bruxelles, la Conferinţa puterilor locarniene a fost
prezentat şi el de către domnul Goebbels tot ca un triumf al politicii germane.
Cu acelaşi prilej, domnul Goebbels a mai adăugat că nu este exclus ca în
zilele acestea domnul Schuschnigg să se ducă la Berchtesgaden pentru a se întâlni
cu domnul Hitler.
Fireşte, întreaga presă germană a glorificat succesul pe care îl vede în
acordul încheiat cu Austria, subliniind faptul că la mulţimea conferinţelor şi a
discuţiilor diplomatice internaţionale pentru garantarea păcii, Reich-ul răspunde cu
fapte concrete, de pacificare reală în acea parte a Europei în care pacea părea să fie
mai serios ameninţată.
Germania şi Cehoslovacia. În cadrul aceloraşi declaraţii intime, ministrul
Propagandei s-a ocupat şi de desfăşurarea viitoarelor relaţii între Germania şi
Cehoslovacia spunând, între altele: „Legea apărării naţionale din Cehoslovacia
urmăreşte distrugerea politică, economică şi socială a elementului german şi,
totodată, ea este menită să provoace un conflict grav între cele două ţări vecine.
Guvernul german ştie că recenta atitudine a guvernului din Praga faţă de elementul
german nu este de fapt politica domnul Hodža, ci fructul acţiunii de intrigă a
Sovietelor (Litvinov) care vor să provoace un conflict grav şi de nereparat între
Berlin şi Praga. Dar Reich-ul, a accentuat domnul Goebbels a demascat şi cunoaşte
acest joc periculos al Moscovei şi nu se va lăsa atras în cursa pregătită. Pentru
apărarea elementului german din Cehoslovacia Reich-ul va însă nevoit să se
îngrijească de prevenirea consecinţelor ce le pot avea măsurile luate prin legea
apărării naţionale. În acest scop, Reich-ul va întreprinde un demers pe lângă
guvernul din Praga, pentru a ajunge la o înţelegere pe cale amicală. Dacă un atare
demers n-ar duce la rezultate, atunci Germania se va adresa marilor puteri, Anglia,
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Franţa şi Italia; iar, dacă nici după aceasta nu va obţine o îndreptare a lucrurilor
atunci Reich-ul va fi nevoit să ia şi împotriva Cehoslovaciei aceleaşi măsuri de
boicot economic care au existat până acum faţă de Austria‖.
Deşi din aceste declaraţii ale ministrului Propagandei n-a lipsit nici
afirmaţia că „Cehoslovacia va fi izolată‖, totuşi, ţinând seama de cele spuse cu
privire la concepţia politică a domnului Hodža, căreia nu-i atribuie o atitudine
duşmănoasă, se poate trage concluzia că, consecvent principiului de înţelegeri
bilaterale cu vecinii exprimat de Führer, guvernul Reich-ului va încerca în timpul
apropiat o înţelegere directă cu Praga, cu scopul vădit de a o îndepărta de Moscova.
Pe calea acestei politici de penetraţie înspre est şi sud-est nu va lipsi nici
continuarea acţiunii de a câştiga cât mai multă influenţă la Belgrad şi Bucureşti,
căutând să utilizeze în acest scop efectul psihologic pe care crede că-l poate sconta
asupra maselor, în urma succeselor sale politice de până acum.
Germania şi Anglia. Din evenimentele de la Geneva, Germania a urmărit,
în special, atitudinea Angliei faţă de străduinţele Franţei pentru realizarea pactelor
regionale colective. Interesul mare cu care Germania urmăreşte desfăşurarea
acestor negocieri şi îndeosebi interesul pentru atitudinea pe care o va lua Anglia
faţă de ele ne-o dovedeşte un foarte judicios articol, apărut în „Frankfurter
Zeitung‖, din 5 iulie 1936, pe care, având în vedere importanţa lui, îl cităm pe larg.
Sub titlul Criza alianţelor, „Frankfurter Zeitung‖, din 5 iulie 1936 publică:
„Criza alianţelor e cea mai importantă dintre toate câte au bântuit în timpul de după
război fiindcă ea va avea să decidă dacă viitorul Europei va fi otrăvit definitiv sau
nu. Situaţia de astăzi e foarte serioasă, deoarece acum e momentul în care se va
hotărî definitiv dacă Europa se va împărţi sau nu în două tabere duşmănoase, care
se vor înarma până în dinţi, mărind astfel considerabil pericolul unei ciocniri.
Franţa a reuşit să-şi asigure până acum câteva alianţe şi se trudeşte să-şi asigure şi
altele. Cu toate acestea, numai aderarea Angliei va putea face din acest sistem de
alianţe ceea ce Franţa, încă de pe timpul lui Clemenceau, încearcă să realizeze prin
metode totdeauna noi şi cât se poate de diferite.
Dar chiar şi fără aderarea Angliei, sistemul existent al alianţelor înseamnă
o permanentă ameninţare a echilibrului de forţe din Europa; pe de o parte, sistemul
alianţelor este în flagrantă contradicţie cu spiritul şi scopul Societăţii Naţiunilor,
care ar trebui să lucreze tocmai la evitarea lor. Pe de altă parte, valoarea alianţei
franco-sovietice pentru Franţa şi, mai ales, pentru Cehoslovacia poate fi
discutabilă. Ar putea fi pusă la îndoială chiar şi seriozitatea interesului pe care
Sovietele ar putea sau ar vrea să îl arate la un moment dat, problemelor franceze.
Independent de toate acestea, alianţa există şi poate fi socotită ca fiind unul din
faptele cele mai neplăcute din Europa. Realizarea acestei combinaţii n-a avut darul
să intimideze Germania.
Pe de o parte, consecinţa ei imediată a fost că discuţiile referitoare la pacea
Europei au fost tulburate, iar, pe de altă parte, ea a determinat Germania să ia
măsuri militare corespunzătoare. Dacă acum, la această alianţă militară va adera şi
Anglia, atunci se va pune capăt tuturor încercărilor şi ostenelilor constructive din
Europa, iar drept rezultat imediat se va observa o intensificare extraordinară a
înarmărilor. Aşadar, momentul critic de astăzi trebuie căutat în faptul că în anumite
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cercuri din Anglia, cercuri a căror valoare şi influenţă nu poate fi depreciată,
câştigă un teren din ce în ce mai larg ideea ca şi Anglia să adere la sistemul
alianţelor, iar singura întrebare ce se mai poate pune este dacă curentul din masele
largi, care au ştiut întotdeauna să-şi impună dorinţa va împiedica sau nu o evoluţie
în acest sens a Angliei.
Noi credem că în Anglia va triumfa punctul de vedere reprezentat de
actualul prim-ministru Baldwin şi că Anglia, având în vedere interesul Imperiului
britanic, nu va răbda ca lucrurile din Europa să ajungă la o încurcătură atât de
periculoasă. Însă noi trebuie să repetăm şi să accentuăm că la baza oricărei evoluţii
din viitor nu poate sta decât spiritul de colaborare şi spiritul îndreptat în chip
hotărât contra sistemului alianţelor. Problema colaborării va fi irealizabilă dacă se
încearcă întemeierea ei pe principiul alianţelor; şi nu va fi realizabilă nici chiar
dacă se va încerca aşezarea acestui principiu la temelia Europei şi nici chiar dacă
Anglia i se va ataşa sau va încerca să faciliteze aşezarea şi încadrarea lui chiar în
statutele Ligii Naţiunilor.
Ce vrea de fapt Franţa cu sistemul alianţelor şi care e motivul tuturor
ostenelilor sale? Un nou Locarno. Bun! Dar n-ar fi oare cu mult mai utile raporturi
politice raţionale şi de bună vecinătate în toate domeniile, decât această permanentă
vânătoare după formulări contractuale a căror valoare va fi pusă la îndoială din
chiar momentul încheierii? Problema limitării înarmărilor şi îndreptarea forţelor
financiare numai spre viaţa economică nu vor fi posibile decât într-un singur caz:
Anglia să aibă curajul să arate Franţei că nu e dispusă să dea garanţii în Europa
decât pentru frontiera de pe Rin, că nu va adera la sistemul alianţelor şi că nici pe
alţii nu-i va forţa să se angajeze la obligaţii de asistenţă mutuală. Dacă, deci,
domnul Baldwin vrea să dea valoare acelei „dorinţe a Angliei‖, despre care a vorbit
şi, dacă vrea să apropie Franţa şi Germania atunci el va trebui să lucreze neapărat
în sensul de a aduce la îndeplinire punctul decisiv de mai sus‖.
Acest articol documentează clar tendinţa Germaniei de a împiedica
aderarea definitivă a Angliei la sistemul pactelor regionale şi de securitate colectivă
şi îndeosebi împiedicarea unei alianţe integrale cu Franţa şi Sovietele. Germania,
spune acelaşi ziar, însă cu data din 02.07.1936, nu „vrea o soluţie în trei (Anglia,
Franţa, Germania) la care să fie chemată a colabora de la început şi ea, iar nu o
cetăţuie franco-engleză în care să i se ofere, prietenos, şi Germaniei azil‖.
Concesiile pe care Anglia a trebuit să le facă la Conferinţa de la Montreux
şi acordul realizat asupra problemei Strâmtorilor au provocat o nouă decepţie în
sânul presei şi cercurilor politice germane („Deutsche Allgemeine Zeitung‖, din 15
iulie anul curent), întărind credinţa că Anglia cu greu va mai putea fi oprită, de aici
înainte, de a adera definitiv la sistemul pactelor regionale şi colective. Aceasta cu
atât mai mult cu cât, prin Turcia, de a cărei aderare la Pactul regional franco-rus
Berlinul nu se mai îndoieşte, Germania crede că se va forma şi legătura dintre
Anglia şi sistemul pactelor colective din acea parte a Europei.
Cercurile politice şi presa germană au şi început sa se alarmeze de iminenta
înfăptuire a acestei adeziuni a Angliei; iar la Berlin se susţine cu persistenţă că
Guvernul german va da Londrei să înţeleagă, chiar printr-un demers oficial, că, în
urma acordului de la Montreux, Reich-ul nu va mai putea respecta Acordul naval,
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încheiat cu Anglia.
În urma libertăţii de mişcare şi de plasare a flotei sovietice din Marea
Neagră în Marea Mediterană ca şi eventualul ei acces în Marea Baltică, Germania
găseşte că proporţia de până acum a flotei sale, care este de 35% din flota engleză,
nu mai este suficientă pentru menţinerea echilibrului de până acum în apele care o
interesează. Ea constată, de asemenea, cu multă indispoziţie că a pierdut definitiv
Turcia din sfera combinaţiilor sale politice.
Ilcuş
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 5 (General), f. 264-273
57
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR,
CONSTANTIN ANTONIADE, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 538, din 15 iulie 1936
Geneva
Domnule Ministru,
În octombrie 1935, când Adunarea Societăţii Naţiunilor îşi terminase
lucrările sale, se decisese – în prezenţă conflictului italo-etiopian, deferit, de o
parte, Consiliului, iar, de alta, în ce priveşte aplicarea articolului 16 din Pact,
Comitetului de coordonare – ca sesiunea ordinară să nu fie închisă şi Adunarea să
fie convocată din nou îndată ce va fi nevoie. În acest sens, se dăduse mandat
preşedintelui, care, de acord, cu preşedintele Consiliului şi secretarul general,
aveau să ia măsurile necesare, din propria lor iniţiativă ori la cererea oricărui
membru al Societăţii. La 2 iunie 1936, Guvernul argentinian, în prezenţa prăbuşirii
aplicării etiopiene şi a situaţiei create prin declararea de anexarea Etiopiei de către
Italia, a cerut ca Adunarea să fie convocată, pentru ca toţi membrii Societăţii
Naţiunilor să se pronunţe asupra situaţiei şi să-şi ia răspunderea în faţa gravelor
probleme ce se puneau.
Convocată pentru ziua de 30 iunie, Adunarea, după ce Comisia sa de
verificarea puterilor a examinat compunerea actuală a delegaţiilor şi validitatea
puterilor noilor delegaţi care nu figurează la precedenta întrunire, avea în primul
rând să preceadă la alegerea unui nou Preşedinte – sesiunea aceasta a fost deschisă
de preşedintele în exerciţiu al Consiliului, reprezentantul Regatului Unit, domnul
Anthony Eden, odată ce domnul Beneš, preşedintele cele de-a XVI-a Adunări,
demisionase în urma alegerii sale ca preşedinte al Republicii Cehoslovace. După
elogiul domnului Beneš, pronunţat de domnul Eden şi aprobarea trimiterii unei
telegrame de omagii, procedându-se la vot a fost ales preşedinte al Adunării primul
delegat al Belgiei, preşedinte al Consiliului de Miniştri, domnul van Zeeland, cu 47
de voturi din 51 de votanţi.
Sesiunea aceasta, deschisă la 30 iunie, s-a încheiat la 4 iulie, după ce ţinuse
9 şedinţe, în care 33 de oratori luaseră cuvântul la discuţia generală, votându-se în
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cele din urmă o rezoluţie preparată de însuşi biroul Adunării.
Menită să lichideze „conflictul italo-etiopian‖, sesiunea aceasta a fost cea
mai penibilă din câte s-au ţinut vreodată la Geneva; penibilă ca atmosferă, şi mai
penibilă ca rezultate. Penibilă pentru marile puteri care nu şi-au făcut datoria şi
erau nevoite să vină să-şi recunoască eşecul, penibilă pentru celelalte puteri,
sincerele sprijinitoare ale Societăţii, care vedeau în mod concret ce bază se poate
pune pe frumoasele principii ale securităţii colective şi pe respectul datorit
Pactului. Nici o declaraţie nu-şi avea conştiinţa împăcată: unele pentru că
pregătiseră, prin acţiunea sau inacţiunea lor, situaţia actuală; altele pentru ca erau
nevoite să primească soluţiile ipocrite şi nedrepte ce li se ofereau. S-au ţinut,
desigur, multe discursuri, dar după primele care nu aduceau decât decepţii,
interesul slăbise pentru frazele frumoase şi ultimele cuvântări dădeau în apatia
generală. Interesul era aiurea, la gravele preocupări ale fiecăruia. Toţi erau grăbiţi
să vadă sfârşind odată această dezolantă operaţie. Atmosfera grea din tot timpul
Adunării a fost agravată şi de câteva incidente. Întâi, manifestaţia necuviincioasă şi
idioată a unui grup de gazetari italieni, în momentul când se dăduse cuvântul
Negusului Etiopiei. Apoi sinuciderea în plină şedinţă a unui reporter fotografic
cehoslovac, refugiat evreu din Germania, care a voit prin gestul său să atragă
atenţia opiniei publice a lumii asupra sorţii evreilor germani. În cele din urmă, în
ziua încheierii sesiunii, ieşirea impertinentă împotriva Ligii a preşedintelui
Senatului de la Danzig înaintea Consiliului.
***
Trei erau chestiunile care au făcut obiectul deliberărilor acestei Adunări. În
primul rând, chestiunea menţinerii sau ridicării sancţiunilor edictate de 50 de state
împotriva Italiei, recunoscută ca agresoare; în al doilea, chestiunea recunoaşterii
sau nerecunoaşterii anexării Etiopiei; în al treilea, chestiunea eventualelor
modificări ale Pactului. Prima chestiune se punea în mod natural în urma victoriei
italiene şi sfârşitului de fapt al războiului; a doua, în urma decretului care anexează
Etiopia şi proclamă pe Regele Italiei Împărat al Etiopiei. Cea de-a treia, în mod mai
puţin natural, ca o reacţie la constatarea făcută de de toată lumea că politica de
sancţiuni n-a reuşit să-şi atingă scopul. Reacţie simplistă sau de rea-credinţă:
aplicarea Pactului n-a dat rezultate, deci vina a e Pactului, trebuie să-l schimbăm.
Asupra acestor trei puncte s-au întins toate intervenţiile din şedinţele
publice ale Adunării. Fiecare merită să fie studiat în parte, arătând întâi părerile
expuse, apoi soluţiile la care s-a ajuns. Înainte de a face acest scurt examen, trebuie
să menţionez cele petrecute la începutul discuţiei generale, anume lectura
documentului trimis de guvernul italian preşedintelui Adunării, declaraţie
explicativă a cererii de convocare făcută de reprezentantul Argentinei şi expunerea
primului delegat al Etiopiei, Negusul Hailè Selassié.
a) Documentul italian. Absent de la Adunare, Guvernul italian a ţinut săşi exprime punctul său de vedere, „pentru o apreciere echitabilă a
situaţiei‖. Documentul era abil redactat şi afirma că tinde să deschidă
calea unei ulterioare colaborări a Italiei, „în vederea soluţionării
gravelor probleme de care depinde viitorul Europei şi al lumii‖. Ba
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chiar făcea aluzie la Tratatul de la Rio de Janeiro din 1933, la care
Italia aderase tocmai în vederea acestui spirit de colaborare! Cu toate
că Societatea Naţiunilor a luat măsuri grave contra ei, Italia – spunea
documentul - s-a arătat veşnic dornică să înceapă negocieri în vederea
unei soluţionări a conflictului. Tentativele făcute n-au izbutit, dar nu
din cauza ei, ci din cauza refuzurilor constante ale Etiopiei. Italia a
întreprins o operă de civilizaţie în Etiopia. Succesul armelor ei a fost
sancţionat de adeziunea aproape totală a populaţiilor fericite de a fi
eliberate de sub un jug odios. În document, nici o vorbă de cucerire sau
anexare. Ba chiar se lasă a se înţelege că Italia consideră Etiopia ca un
teritoriu sub mandat şi în punctul 6 documentul parafrazează termenii
art. 22 şi 23 din Pact. „Italia consideră întreprinderea din Etiopia ca o
misiune sacră de civilizaţie pe care înţelege să o împlinească
inspirându-se din Pactul Societăţii Naţiunilor şi din cele ale altor acte
internaţionale care au definit sarcina Puterilor civilizatoare‖. Şi Italia
promite – întrebuinţând termenii articolelor din Pact relative la
mandate – să asigure tratamentul echitabil al populaţiilor indigene, să
garanteze respectul credinţelor religioase şi liberul exerciţiu al cultelor,
să suprime sclavia şi munca forţată, să nu dea indigenilor instrucţie
militară. Sunt însă oarecare nuanţe care merită să fie reţinute, spre a
aprecia sinceritatea acestor promisiuni. Italia nu se obligă a face armate
de indigeni ci „e dispusă să adere în ce o priveşte la principiul ca
indigenii să nu fie supuşi la obligaţii de ordin militar, în afară de
asigurarea poliţiei locale şi apărarea teritoriului‖. Aceeaşi nuanţă în
privinţa drepturilor puterilor terţii; pactul prevede egalitatea de
tratament pentru comerţul celorlalte state membre ale Societăţii în
teritoriile sub mandat: Italia propune tratament echitabil. Puterile
mandatare adresează rapoarte Societăţii Naţiunilor; Italia nu-şi ia o
obligaţie fermă, ci declară că „va fi un titlu de onoare pentru ea să
informeze Societatea Naţiunilor de progresele realizate în opera de
civilizare a Etiopiei‖. După ce reafirmă convingerea că Societatea
Naţiunilor are nevoie de o reformă apropiată, la studiul şi la realizarea
căreia e dispus a participa, Guvernul italian reaminteşte situaţia
anormală în care a fost pus şi necesitatea ca obstacolele ce au
împiedicat colaborarea lui la opera de menţinere a păcii să fie ridicate
fără întârziere. Mulţi ar fi fost dispuşi să ia drept sincere afirmaţiile şi
ofertele din acest document; fluierăturile gazetarilor italieni la apariţia
Împăratului învins, aprobarea dată de miniştri italieni acestei
manifestări, campania odioasă întreprinsă de presa italiană, refuzul de
a participa la Conferinţa Strâmtorilor de la Montreux, puţina grabă de a
relua contactul cu puterile pacifiste, refuzul de a participa la întrunirea
puterilor locarniene, au deschis ochii asupra „concursului concret şi
colaborării efective a Italiei la soluţia problemelor de care depinde
viitorul Europei şi al lumii‖.
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b) Expunerea reprezentantului Argentinei. Introducând cererea sa de
convocare a Adunării, Guvernul argentinian avea în vedere mai ales
chestiunea nerecunoaşterii achiziţiilor teritoriale obţinute prin forţa
armelor, care face parte din doctrina constantă a statelor sudamericane, doctrină care şi-a găsit expresia în actele tuturor
Congreselor americane, confirmată în timpul din urmă prin Declaraţia
din 1932 şi Tratatul de la Rio de Janeiro din 1933. Chestiunea ridicării
sancţiunilor îl interesa mai puţin, odată ce Guvernul argentinian, deşi
subscrisese propunerilor Comitetului de Coordonare, în fapt nu le
aplicase niciodată. Tot fără mare interes pentru Argentina era şi
chestiunea reformei Pactului. Era deci de aşteptat ca această delegaţie
să propună o rezoluţie afirmând în mod patent nerecunoaşterea
anexării Etiopiei. Se pare că aceasta era chiar intenţia Argentinei. Pusă
în faţa acestei probleme concrete, nu văd cu Adunarea, în majoritatea
ei, ar fi putut refuza adeziunea la o asemenea rezoluţie. S-au exercitat
însă, în zilele care au precedat sesiunea Adunării, din partea Marilor
Puteri, care sperau la întoarcerea Italiei la o colaborare efectivă
europeană, diverse presiuni asupra delegaţiei argentiniene, ca să
renunţe la o rezoluţie expresă şi solemnă. Într-adevăr, o asemenea
rezoluţie ar fi jignit profund Italia şi i-ar fi făcut imposibilă întoarcerea
la Geneva. Nimeni nu e obligat să recunoască o anexare, dar nimeni nu
e obligat să o afirme solemn. Este sigur ca şi Guvernul italian va fi
făcut presiuni pe lângă Guvernul argentinian în acest sens. Rezultatul a
fost ca delegaţia argentiniană a renunţat la rezoluţia sa şi s-a mulţumit
cu o declaraţie de principii pur academică, fără nici o aluzie la
conflictul actual. În discursul său, ambasadorul Cantillion a expus
doctrina americană care consistă din câteva principii: egalitatea
absolută a statelor, respectul integrităţii teritoriale a fiecăruia,
rezolvarea paşnică a conflictelor şi nerecunoaşterea achiziţiilor prin
forţa armelor, doctrină care este patrimoniul spiritual comun al statelor
Americii Latine şi care a fost pururea afirmată în actele vieţii lor
internaţionale. „Ne găsim deci, a continuat delegatul argentinian, în
faţa unui caz de conştiinţă. Pătrunşi de răspunderea noastră în această
oră gravă, nu putem decât reafirma solemn în numele Republicii
Argentiniene, adeziunea noastră irevocabilă la aceste principii.
Guvernul meu speră şi e convins că Societatea Naţiunilor, dacă vrea
să-şi păstreze caracterul de universalitate, va trebui, fără prejudicierea
diversităţii împrejurărilor, să reafirme adeziunea sa la aceste principii‖.
Dacă concepţiile americane nu se pot armoniza cu felul de aplicare al
Pactului şi nu se poate ajunge la universalitatea unui principiu de
justiţie, Argentina se va vedea nevoită să examineze dacă mai poate
continua colaborarea sa. Şi discursul a sfârşit fără altă concluzie. Nu e
mai puţin adevărat că, cu tot caracterul său general şi academic,
declaraţia acesta constituie un legământ implicit de a nu recunoaşte
anexarea Italiei.
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c) Discursul Negusului. Mulţi ar fi preferat să nu vadă pe Împăratul
învins venind, ca o remuşcare vie, să-şi apere cauza înaintea Adunării
şi să amintească tot ce Adunarea nu putuse să facă pentru salvarea lui.
Se agitase chiar ideea ca comisia de verificare a puterilor să refuze
delegaţia etiopiană; se zicea că primind-o la această Adunare va trebui
să fie primită la toate cele ulterioare. Comisia de verificare n-a
împărtăşit aceste vederi şi delegaţia a fost admisă. În sânul Comisiei,
reprezentanţii Elveţiei şi Ungariei au fost de părere să nu se dea
cuvântul Negusului în prima şedinţă. Reprezentantul Irlandei, domnul
de Valera, a susţinut dreptul Negusului de a lua cuvântul când va
decide el însuşi. Şi astfel i s-a dat cuvântul după delegatul argentinian.
Delegaţia etiopiană a fost primită în sala Adunării cu deosebită răceală:
nici o mişcare, nici un salut. A urmat apoi incidentul regretabil pe care
l-am relatat la timp: insultele şi fluierăturile gazetarilor italieni când
Negusul s-a suit la tribună. După arestarea insultătorilor şi restabilirea
calmului, Negusul şi-a ţinut discursul, care a fost un aspru rechizitoriu
la adresa Societăţii şi în special a marilor puteri. După ce a evocat felul
atroce cum războiul a fost condus de Italia, a amintit promisiunile
făcute de cele 50 de naţiuni care au recunoscut cine era agresorul,
promisiuni din care nici una n-a fost ţinută. Etiopia a mers din decepţie
în decepţie. „[Un] anume Guvern, protestând mereu de ataşamentul său
la Pact, făcea toate sforţările ca să-i împiedice aplicarea. Anume
Guverne, din cele mai influente, declară în Parlamentele lor că odată ce
agresorul a reuşit, renunţă să continue aplicarea sancţiunilor‖. Nu
Pactul e de vină că sancţiunile nu şi-au ajuns scopul: n-a fost
imposibilitate, ci refuz de a opri pe agresor. Etiopia fiind abandonată în
voia agresorului, se pune nu numai chestiunea securităţii tuturor
micilor state, dar şi a existenţei însăşi Societăţii Naţiunilor. „Etiopia nu
se înclină înaintea forţei. Dar cele 32 de state care au promis să o ajute
în rezistenţa ei contra agresorului ce vor face acum pentru Etiopia? Ce
răspuns voi duce poporului meu?‖. Răspunsul l-a avut Negusul la votul
rezoluţiilor: refuz şi abandon; învinşii n-au niciodată dreptate.
***
I. Ridicarea sancţiunilor. Sancţiunile erau virtual ridicate din momentul ce
Guvernul britanic, iniţiatorul lor, declarase în Comune, prin glasul
ministrului său de afaceri străine că ele, în urma încetării războiului,
deveniseră fără obiect. O declaraţie similară se făcuse şi în Parlamentul
francez, deşi în preajma venirii sale la putere, Cabinetul Leon Blum se
arătase dispus să continue politica sancţiunilor. În discuţia din Adunare,
cu rare excepţii, parea lucru câştigat că sancţiunile trebuie ridicate.
Aceasta părea condiţia – alături de înlăturarea unei declaraţii solemne de
nerecunoaştere a anexării – pentru ca Italia să-şi reia colaborarea sa
europeană şi societară. S-a început cu afirmarea că sancţiunile sunt fără
obiect şi deci nu mai pot fi continuate, înainte ca marile puteri să se
asigure dacă vor avea ceva în schimbul acestui dar gratuit făcut Italiei. În
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curând avea să se vadă ce înseamnă colaborarea Italiei şi ce grabă punea
aceasta să-si reia locul alături de Puterile care lucrează pentru pace. În
Adunare, deci, toate delegaţiile s-au pronunţat pentru ridicarea
sancţiunilor. Au diferit numai motivările ce aduceau aceste hotărâri.
Pentru reprezentantul britanic, domnul Eden, sancţiunile nu şi-au ajuns
scopul; nu pentru că în ele însele ar fi fost fără efect, ci pentru că
condiţiile în care s-a crezut că vor funcţiona nu s-au realizat. Astăzi,
sancţiunile în vigoare nu sunt în stare să schimbe cursul evenimentelor în
Etiopia. Numai o acţiune militară ar putea restabili situaţia: dar în
momentul actual, o asemenea acţiune nu este posibilă. Cu tot regretul
Guvernului Majestăţii Sale, continuarea acţiunilor existente n-ar fi de
nici o utilitate. În lungul şi academicul său discurs, preşedintele
Consiliului francez nu a atins nici pe departe chestiunea sancţiunilor.
Pentru reprezentantul Sovietelor, domnul Litvinov, sancţiunile, limitate
încă de la început şi incomplet aplicate chiar în limitarea lor, au devenit
inutile când rezistenţa etiopiană a fost sfărâmată; ar fi trebuit atunci alte
sancţiuni, de ordin militar, pentru a restabili independenţa Etiopiei,
sancţiuni pe care nimeni nu s-a arătat dispus să le ia. Astăzi, sancţiunile
economice şi financiare nu pot fi de nici un ajutor Etiopiei.
Reprezentantul australian, Bruce, crede că sancţiunile nu pot fi menţinute
din cauză că frontul sancţionist s-a dislocat progresiv; astăzi ele nu mai
servesc la nimic. Cei mai mulţi oratori le-au recunoscut astăzi ca fiind
fără obiect. Delegatul uruguayan, Guani, a insistat asurpa caracterului
nepunitiv al măsurilor din art. 16; în acelaşi sens a vorbit şi domnul
Motta, delegatul elveţian. Au fost contra ridicării sancţiunilor şi dispuşi
să participe la întărirea lor reprezentanţii Africii de Sud şi Noii Zeelande.
În frumosul său discurs, care e un rechizitoriu dur la adresa marilor
puteri, delegatul sud-african, domnul Water, a declarat că Guvernul său e
mereu gata să continue colaborarea la care s-a legat prin rezoluţia
Adunării din 10 octombrie 1935; convingerea sa intimă este că acel fel
de procedare e singurul care poate menţine Societatea Naţiunilor ca
instrument de securitate pentru membrii ei. „În acest al unsprezecelea
ceas îi recomandăm Adunării ca singura metodă susceptibilă să salveze
toate naţiunile‖. Sir James Parr, În acelaşi sens, a declarat că Guvernul
neo-zeelandez rămâne favorabil sancţiunilor, menţinerii şi intensificării
lor; dacă majoritatea efectivă a membrilor Societăţii e gata să intre pe
această cale, Guvernul său i se va alătura. Marea majoritate pronunţânduse pentru ridicarea sancţiunilor, chestiunea avea să facă obiectul unui
vecu din rezoluţia finală a Adunării, de transmis comitetului de
coordinare, singurul competent în materie.
II. Nerecunoaşterea anexării Etiopiei. In urma declaraţiei argentiniene,
declaraţie care nu face, în fond, decât să reafirme principiile Pactului
(căci, în definitiv, doctrina sud-americană nu e decât parafrazarea art. 10
din Pact) era greu ca vreunul din membrii Adunării să susţină o doctrină
contrarie. Situaţia tuturor era uşurată prin faptul că nu se cerea votul unei
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rezoluţii concrete, ci numai o adeziune implicită. Aceasta nimeni n-a
putut-o refuza. Cum am notat mai sus, ar fi fost foarte greu să se refuze
chiar o rezoluţie explicită şi solemnă. Bineînţeles. Delegaţiile sudamericane în declaraţiile lor au abundat in sensul declaraţiei argentiniene
regretând în acelaşi timp lipsa unei rezoluţii exprese. Reprezentantul
britanic, vorbind de imposibilitatea continuării sancţiunilor, a adăugat:
„În acelaşi timp, Guvernul Majestăţii Sale e de părere că prezenta
Adunare n-ar trebui în nici un chip să recunoască cucerirea Etiopiei de
către Italia‖. Numai prezenta Adunare? Această limitare a pus pe gânduri
pe mai mulţi. Fost-a ea numai o expresie întâmplătoare ori ceva cu un
tâlc ascuns? E o rezervă pentru viitor? Adeziunea celorlalte delegaţii a
fost implicită, cele mai multe mulţumindu-se să evite chestiunea. Ea a
fost pusă cu ocazia redactării rezoluţiei. Voi reveni când voi atinge acest
punct.
III. Propuneri de reformă a Pactului. Îndată ce, după prăbuşirea regimului
din Etiopia şi afirmarea victoriei italiene, a devenit patent eşecul
Societăţii Naţiunilor, care nu a putut nici să împiedice conflictul, nici să-l
aplaneze, nici să salveze de pierzare Statul năvălit, au început
reîncriminările şi căutarea responsabilităţilor. Liga, neputincioasă în faţa
unui agresor puternic, instrumentul ei, Pactul, s-a arătat inoperant; deci
trebuie cu orice preţ modificat. Şi au apărut îndată diverse planuri de
reclădire a Societăţii, de reformare a Pactului, de adaptarea lui la „lecţiile
experienţei‖, în care imaginaţia constructivă a unora şi a altora îşi dă
liber joc. În presă, în delegaţiile de la Geneva, în Parlamente chiar se
vorbea cu insistenţă de reformarea Ligii. Era, deci, de prevăzut că chestia
se va pune în mod necesar înaintea Adunării convocate la iniţiativa
Argentinei. Totul depindea de felul cum avea ea să se pună. Un punct aşa
de delicat şi de periculos ca acesta nu putea fi abordat cu uşurinţă. Şi
toate manifestările de până acum purtau pecetea uşurinţei, când nu cea a
relei credinţe.
Înainte ca Adunarea să înceapă, în sesiunea Consiliului de la 26 iunie,
într-o şedinţă privată, chestiunea reformei Pactului a fost deschisă, cu o
regretabilă uşurinţă, de reprezentantul chilian, ambasadorul Rivas
Vicuna, care în numele Guvernului său a cerut ca Consiliul sau Adunarea
să înceapă imediat studiul acestei reforme, fără să precizeze întru nimic
care ar fi părţile şi ce amendări se impun şi se propun. Imediat
reprezentantul României, într-o impresionantă improvizaţie,a deschis
ochii Consiliului asupra pericolului de a se pune în acest fel problema
reformei Pactului. „A partir du moment où l‘on aura décidé que les 26
articles du Pacte en vertu desquels nous siêgeons ne sont plus que des
dispositions agonisantes qui peuvent être remplacées par des dispositions
que personne d‘entre nous ne connaît, la Société des Nations sera morte
et notre autorité aura cessé d‘être. Et à quel moment demande-t-en à la
Société des Nations de déclarer elle même que son autorité n‘existe plus?
Au moment où tout le monde est d‘accord pour dire que la situation est
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trouble, qu‘il faut faire de son mieux pour que la guerre n‘êclate pas, que
telle solution est préférable à telle autre pour maintenir la paix. En
d‘autre termes, vous désarmes la Société des Nations au moment même
où elle est appelés à remplir la mission pour laquelle elle a été
constituée‖. Concluziile ce se trag din felul cum au jucat sancţiunile în
cazul Italiei sunt departe de a fi convingătoare: „l‘experience que nous
venons de subir prouve que n‘est pas le Pacte, mais les hommes qui
devient être réformés‖. De s-ar găsi în faţa unor propuneri concrete,
reprezentantul României le-ar examina şi ar răspunde prin da sau nu. Dar
în momentul când chestiunea refomei Pactului se ridică, simte de datoria
sa să expună de la început principiile de la care România şi Mica
Înţelegere nu s-ar abate cu nici un chip. Acestea sunt: nici o modificare
menită să slăbească Pactul; orice modificare care l-ar întări şi ar permite
excelentelor dispoziţii ale instrumentului din 1919 să joace mai repede;
nici o excepţie la principiul egalităţii naţiunilor. „Jamais nous
n‘abandonnerons la moindre partie de droit que nous avons acquis à la
suite de souffrances que représentent pour nous la Grande Guerre et
jamais nous n‘accepterons qu‘on dispose de notre sort sans nous, ou bien
qu‘on nous fasse subir des décisions aux quelles nous n‘aurions pas
consenti‖.
Această puternică intervenţie nu a fost fără ecou şi a deschis minţile
multora. S-a vorbit ulterior cu mai puţină uşurinţă de reforma Pactului în
general.
În expunerile auzite în Adunare, nimeni nu a ascuns eşecul suferit de
Societatea Naţiunilor. Unii au insistat chiar cu voluptate asupra acestui
capitol. Prea puţini au scuzat însuşi Pactul de cele întâmplate şi cei mai
mulţi au găsit cauza în felul cum Pactul a fost aplicat. „Cauza eşecului nu
rezidă în Pact, a spus preşedintele Consiliului francez; rezidă în aplicarea
tardivă, incertă, echivocă a Pactului. Consecinţa ce trebuie trasă din eşec
este nu reluarea ei, ci strângerea obligaţiilor ce Pactul implică. Delegaţia
franceză nu s-ar putea ralia la nici o formulă de revizuire ce ar reduce
Societatea Naţiunilor la un rol de consultare academică. E gata să
propună şi să accepte toate modurile de interpretare şi de amenajare care
ar creşte eficacitatea practică a Pactului şi care l-ar adapta mai repede la
scopurile sale‖. Reprezentantul Sovietelor, domnul Litvinov, în
puternicul său discurs, împărtăşeşte aceeaşi părere: cauzele eşecului nu
stau în imperfecţiunile Pactului, ci în refuzul de aplicare a lui; căci
articolul 16 care conţine arme aşa de puternice încât să oprească orice
agresiune n-a fost aplicat decât parţial şi măsurile luate au fost reduse la
minimum. „Sunt departe de a susţine că Pactul e perfect. Dar
imperfecţiunile lui se găsesc mai puţin în principiile articolelor sale,
decât în omisiunile şi obscurităţile ce conţin. Să nu vorbim deci de
reforma Pactului, ci de precizarea şi întărirea lui. Articolul 16 trebuie să
rămână intangibil. Sancţiunile economice trebuie să fie obligatorii pentru
toţi membrii Societăţii. Dar, în majoritatea cazurilor, acestea trebuie să
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meargă împreună cu măsurile militare. Într-o Societate a Naţiunilor
ideală, sancţiunile militare, ca şi cele economice, trebuie să fie valabile
pentru toţi‖. Dacă nu ne putem ridica la această solidaritate
internaţională, ar trebui ca fiecare continent să fie acoperit de pacte
regionale care să apere fiecare regiune împotriva oricărui agresor.
„Execuţia acestor obligaţii regionale ar fi considerată ca echivalând cu
executarea obligaţiilor prevăzute de pact şi să aibă sprijinul deplin al
membrilor Societăţii. Pactele regionale nu trebuie să înlocuiască, ci să
completeze Pactul Societăţii, fără de care ar echivala în practică cu
vechile alianţe de dinainte de război‖.
Mult mai puţin precis a fost reprezentantul britanic Eden în discursul său,
atât in privinţa aprecierii cauzelor eşecului, cât şi asupra a ceea ce
numeşte „viitorul Societăţii Naţiunilor‖. Unii pot spune: eşecul e datorat
oamenilor, nu mecanismului. Trebuie, crede domnul Eden, să împingem
sondarea mai adânc. Poate că insuccesul este datorat faptului că naţiunile
nu sunt dispuse să oarecare riscuri când interesele lor nu sunt direct în
joc? Într-un sistem ideal de securitate colectivă toate modurile, inclusiv
cele militare, ar trebui să fie luate în contra oricărui agresor: dar cum
astăzi nu putem atinge acest ideal, nu ar fi de datoria noastră să
modificăm, nu regula dreptului nostru, ci metodele sale de aplicare,
pentru ca acesta să corespundă cu măsurile pe care naţiunile ar fi efectiv
gata şi dispuse să le ia? Cu alte cuvinte, o restrângere a obligaţiilor din
art. 16. Studiul problemei viitorului Societăţii Naţiunilor cere timp şi
răgaz de meditare, afirmă domnul Eden. Momentul cel mai propice va fi
viitoarea Adunare. Guvernul Majestăţii Sale îşi păstrează însă credinţa în
principiile Societăţii Naţiunilor şi cu tot rezultatul deplorabil al ultimei
experienţe, nu regretă tentativa făcută. Puterile aşa-zise neutre, care
grupează la un loc Danemarca, Spania, Finlanda, Norvegia, Olanda,
Suedia şi Elveţia, s-au arătat foarte active în timpul ultimei crize: au avut
dese conciliabule şi au publicat diverse comunicate. Comunitate
completă de idei şi intenţii nu poate fi într-un grup mai mult disparat ca
acesta, dar ceea ce s-a manifestat în urma aplicării Pactului, a fost o reală
dezafecţiune de Ligă şi de procedurile ei. În special declaraţia de ridicare
a sancţiunilor făcută de marile puteri înainte de orice consfătuire
colectivă a nemulţumit mult aceste Guverne care s-au săturat să vadă
Societatea Naţiunilor condusă de voinţa, ezitantă şi de multe ori
incoerentă a câtorva mari puteri. Unii din reprezentanţii puterilor neutre
au spus pe faţă, în declaraţiile lor înaintea Adunării că ţările lor sunt
dispuse să contribuie la opera comună „atât timp cât Societatea va servi
scopurile colectivităţii naţiunilor şi cât nu va deveni instrumentul
intereselor particulare‖(Westman, reprezentantul Suediei în Adunare).
Acelaşi delegat a denunţat aplicarea „cu eclipse‖ a Pactului. Toţi
membrii au lăsat să se înţeleagă că la o nouă aplicare a art. 16 vor
examina de aproape chestiunea şi nu se vor lăsa târâţi ca în sensul
conflictului italo-etiopian. În cercurile neutrilor s-au născut idei contrarii
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spiritului Pactului, ca aceea a suprimării pure şi simple a art. 10 şi 16 şi a
transformării Societăţii într-un fel de academie consultativă,
Comunicatul comun dat de aceste puteri este destul de prudent redactat,
dar din conţinutul lui reies oarecare idei care au fost afirmate cu mai
multă tărie de unii sau alţii din acei delegaţi în intervenţiile lor din
Adunare. Prima afirmaţie din comunicat este destul de gravă.
„L‘aggravation de la situation internationale et les cas de recours à la
force qui se sont produit ces dérnieres années en violation du Pacte de la
Société de Nations ont fait naître dans nos Etats des doutes sur la
question de savoir şi les conditions dans lesquelles ils avaient assuré les
obligations contenues dans la Pacte existent encore dans une mesure
satisfaisante‖. Comunicatul insistă asupra faptului că unele articole din
Pact şi, în special, cel relativ la reducerea armamentelor (neutrii se
gândesc în acelaşi timp şi la art. 10) au rămas literă moartă. Metoda
amendamentelor la Pact e greoaie în practică. Ar trebui directive de
aplicare ca cele din 1921 şi măsuri pentru întărirea activităţii preventive
a Societăţii. În ce priveşte art. 16 şi aplicarea lui, „declarăm că, atât timp
cât Pactul, în întregul lui, nu e aplicat decât în mod incomplet şi
inconsecvent, suntem obligaţi să ţinem seama de aceasta în aplicarea
zisului articol‖. Cu alte cuvinte, să nu contaţi pe noi la un viitor conflict.
Aceste idei au reapărut în declaraţiile „neutrilor‖ înaintea Adunării. Unii
au insistat (domnii Munch, Motta) asupra necesităţii universalităţii Ligii
Naţiunilor: lipsei acestei universalităţi s-ar datora în bună parte eşecul
din urmă. Delegatul Danemarcei e convins că atâta timp cât atâtea state
sunt absente din Ligă, aceasta va fi imperfectă ca instrument de pace şi
justiţie. Dacă nu se poate obţine participarea ca membru a acelor state, va
trebui să se caute „o colaborare regulată prin încheierea unui Pact
consultativ, cuprinzând statele membre ca şi nemembre‖. În starea
actuală, a accentuat domnul Munch, date fiind diversiunile dintre
diversele grupuri de puteri, Societatea nu e în măsură să aducă
membrilor săi o protecţie suficientă. Atât domnul Munch, cât şi domnul
Motta au insistat asupra schimbării regulii unanimităţii în cazul art. 11 şi
avizelor consultative, care poate paraliza acţiunea preventivă a
Consiliului. Domnul Munch a atins, în treacăt, şi chestiunea art. 10
asupra căruia ar dori să dea „directive de aplicare‖, adică excepţii care să
îl paralizeze în efectele sale.
Reprezentantul Olandei – urmat întru aceasta de cel al Norvegiei – s-a
ridicat contra pactelor regionale şi s-a arătat favorabil „pactului
consultativ‖, dar chiar suprimării art. 16. Cuvintele sale merită să fie
citate textual: „En ce qui concerne le Pacte, deux courants d‘esprit
divergents se dessinent. Les une voulent renforcer le Pacte en recourant
aux ententes régionales dans le cadre du Pact et sous le contrôle de la
Société des Nations... toutefois, quiconque se rend compte de la politique
traditionelle de mon pays, qui c‘est toujours montré hostile á la
participation â des alliances politiques et militaires ‗ordre régionale,
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comprendra l‘attitude très réservées que la Gouvernement des Pays-Bas
se voit obligé de prendre dès maintenant à l‘égard d‘unetelle solution du
problème. Il y a une autre courant d‘opinion qui envisage la suppression
totale des sanctions dans leur forme actuelle et la réforme de la charte de
la Société des Nations en un «Pacte consultatif». Il faudrait remplacer
tout le système actuel des sanctionspar la seule sanction de l‘exclusion
automatique de l‘agresseur de la Société des Nations. De prim abord, ce
par en arrière puet sembler révoltant. Il faut néanmois se demander s‘il
ne serait pas justifié au cas où l‘on pourrait assurer à la Société des
Nations le caractère d‘universalité qui lui manque à l‘heure actuelle et
qui forme un élément aussi essential de son existence‖.
Dintre toţi foştii „neutri‖, reprezentantul Spaniei, domnul Barcia, a fost
cel mai prudent. Domnia Sa a văzut clar primejdia unei „reforme‖ a
Pactului. Problema actuală e nu datorită defectelor instrinsece ale
Pactului, ci felului defectuos în care a fost aplicat. Adevărul e că Pactul a
fost aplicat parţial şi rău. Toată problema e dacă „suntem hotărâţi pe
viitor să aplicăm pur şi simplu Pactul‖. Ceea ce e de reformat sunt
practicile, procedurile şi spiritul cu care se aplică. Să aplicăm deci art.
16, dar să nu uităm ca pentru buna lui aplicare trebuie să aplicăm întâi
art. 6, care constituie cu celălalt o unitate. Şi delegatul Spaniei a abundat
apoi – întâlnindu-se aici cu preşedintele Consiliului francez – în sensul
necesităţii dezarmării.
Punându-se problema „reformei‖ Pactului, era de aşteptat ca
reprezentantul Ungariei, în intervenţia sa pro-italiană, în care a reeditat
concepţiile „dinamice‖ şi nestatice ale scopului Societăţii Naţiunilor, să
fie partizanul unei reforme cât mai largi a Pactului, fără să uite aplicarea
art. 19. „Guvernul ungur nu se poate asocia la tendinţa după care sarcina
Societăţii Naţiunilor ar trebui să fie exclusiv aceea de a asigura aplicarea
riguroasă a dispoziţiilor de ordin represiv ale Pactului. În cel priveşte,
Guvernul ungar ţine să echilibreze dispoziţiile represive cu celelalte
dispoziţii ale Pactului care – în particular art. 11, 13 şi 19 – prevăd
reglarea pe căi paşnice şi preventive a diferendelor şi oferă posibilităţi
pentru remedierea situaţiilor a căror menţinere ar putea primejdui pacea
lumii. Guvernul ungar, care de la intrarea ţării sale în Societatea
Naţiunilor n-a încetat să desfăşoare toate acţiunile sale pentru a ajunge la
acest echilibru, e fericit să constate că astăzi nu mai e singur să profeseze
aceste idei şi să urmărească acest scop. Într-adevăr, revendicările pentru
aplicarea Pactului în întregimea lui devin din zi în zi mai numeroase şi
mai străruitoare‖.
După atâtea divagări s-a auzit şi o doctrină sănătoasă, cea expusă de
domnul Delbos, ministrul de afaceri străine francez. Nu e vina Pactului
în eşecul Societăţii: armele lui n-au fost mânuite cu plina lor eficacitate.
De aceea delegaţia franceză îndepărtează din capul locului orice
propunere care ar aduce atingere structurii sau spiritului Pactului. Nu
trebuie distrus nici principiul universalităţii nici micşora caracterul şi
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întinderea obligaţiilor Pactului. Societatea ar rămâne o vorbă goală dacă,
sub pretext de a o menţine mai solidă sau de a o lărgi, s-ar sacrifica
principiile esenţiale ale răspunderii şi acţiunii colective înscrise în Pact.
Reducându-o la un rol pur consultativ i-am aduce lovitura cea mai grea,
Delegaţia franeză nu va propune nici un amendamnt la pact; sforţarea ei
va fi să degajeze o metodă practică menită să-i întărească eficacitatea.
Un rezultat important ar fi să se ajungă, în viitoarea Adunare, la votul
unei rezoluţii care să permită fiecărui Stat să cunoască cu mai multă
precizie pe ce concurs al colectivităţii poate conta. Propunerile franceze
poartă exclusiv asupra condiţiilor acţiunii preventive şi celei represive,
adică asupra interpretării art. 11 şi 15 din Pact. În privinţa art. 11 ar fi de
dorit ca acţiunea pacifică a Consiliului să nu fie paralizată prin regula
unanimităţii de care ar putea să se servească voinţa agresivă. Nimic de
suprimat din art. 16 care conţine principiile acţiunii colective de
represiune. Dar trebuie profitat de lecţiile experienţei. Sancţiunile
economice şi financiare singure sunt inoperante, cu atât mai puţin când
sunt gradate; de la început comunitatea trebuie să-şi ia răspunderea şi
hotărârile, de la să pună în mişcare toate mijloacele, inclusiv cele de
forţă. Aici trebuie căutate cele mai bune metode pentru a stabili o
legătură strânsă între mijloacele de presiune economică şi financiară şi
punerea în operă a mijloacelor militare. Soluţia poate fi găsită în
organizarea de noi înţelegeri regionale sau în strângerea celor existente.
Popoarele vor şti atunci pe ce concurs se vor putea baza în orice caz.
Delegatul francez a definit astfel foarte exact limitele ce înţelege să nu
dea reformei Pactului în întregime, ci interpretării dispoziţiilor relative
exclusiv la securitatea colectivă.
E de notat că delegaţiile celor două Înţelegeri aliate au hotărât să nu ia
parte la discuţia generală dinaintea Adunării. Punctul de vedere al celor
cinci Guverne în ce priveşte modificările Pactului au fost expuse înaintea
Consiliului de Ministerul Afacerilor străine al României şi menţinute
înaintea Biroului constituit în comisia de redactare a rezoluţiei.
Nerecunoaşterea anexării decurge din Pact, căruia aceste state i-au arătat
veşnic fidelitate. Cât despre ridicarea sancţiunilor, delegaţiile aliate au
găsit mai oportun să se abţină de la orice declaraţie. N-a luat cuvântul în
Adunare nici delegaţia polonă.
IV. Prepararea rezoluţiei Adunării. Odată discuţia generală terminată, trebuia
trasă concluzia ce rezultă din dezbateri. Aceasta nu se putea face decât
sub forma unei rezoluţii în care Adunarea să ia poziţie asupra celor trei
puncte discutate. Proiectele de rezoluţii au fost numeroase şi variate ca
conţinut şi tendinţe. La acestea s-au adus şi două proiecte de rezoluţie
etiopiană, una tinzând la proclamarea solemnă şi explicită că Adunarea
nu va recunoaşte nici o anexare obţinută prin forţa armelor, alta
recomandând Guvernelor să acorde Etiopiei garanţia unui împrumut de
zece milioane livre sterling.
Adunarea, la cererea preşedintelui, a însărcinat biroul său, transformat în
86

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

comitet de redacţie, să examineze diversele propuneri şi să prezinte un
proiect de rezoluţie. Preşedintele preparase un tablou sinoptic în care
erau puse faţă în faţă, asupra fiecărui punct de rezolvt, textele propuse.
Discuţia a fost lungă şi animată în după amiaza zilei de 3 iulie. Fiecare
membru al Comitetului expunându-şi vederile sale, a rămas în acea seară
ca Preşedintele, ajutat de câţiva experţi să propună pentru dimineaţa
următoare textul care să împace vederile divergente. În dimineaţa de 4
iulie, după noi şi aprinse discuţii, s-a ajuns la textul ce s-a supus
Adunării. Nu pot intra în ansamblul textelor propuse nici al discuţiilor
urmate. Voi indica numai tendinţele afirmate şi soluţiile tranzacţionale la
care s-a ajuns, ca totdeauna, în asemenea grave chestiuni. Deşi economia
rezoluţiei e alta, voi examina pe rând punctele care au făcut obiectul
dezbaterilor în Adunare.
În chestiunea sancţiunilor acordul a fost lesnicios, odată ce toată lumea
era de părere că era locul ca acestea să fie ridicate. Cum însă
unanimitatea nu se putea realiza în Adunare – votul contra Etiopiei fiind
sigur – nu putea fi vorba de rezoluţie propriu-zisă ci numai de un simplu
vecu, adresat Comitetului de coordonare, singurul competent în materie,
care la rândul său „să facă Guvernelor orice propuneri utile ca să se pună
capăt măsurilor ce au luat în executarea art. 16 din Pact‖. Acest voeu
dace obiectul părţii a 2-a a rezoluţiei şi în considerentele sale
menţionează „comunicările şi declaraţiile făcute cu privire la situaţia
rezultată din conflictul italo-etiopian‖ şi, în acelaşi timp, aminteşte
„constatările făcute şi deciziile luate anterior cu ocazia acestui conflict‖.
Cu alte cuvinte Adunarea, în mod discret, menţine constatările şi
rezoluţiile sale şi ale Consiliului în ce priveşte faptul că Italia a fost
agresoare şi că împotriva ei a fost nevoie să se aplice dispoziţiile art. 16
din Pact.
În chestiunea nerecunoaşterii anexării, lucrul era mult mai delicat. Am
văzut că Argentina a fost adusă să renunţe la o rezoluţie explicită.
Rezoluţie explicită cerea însă Etiopia. Majoritatea Adunării nu era
dispusă să i-o acorde. Adunarea se mulţumea cu rezoluţia implicită.
Odată aceasta admisă, propunerea etiopiană era îndepărtată pur şi
simplu, fără să mai fie supusă votului Adunării, declarând – aceasta era
sarcina raportului Biroului Adunării – că s-a răspuns la punctul ridicat
prin alt punct al rezoluţiei Adunării. N-a scăpat nimănui artificiul acestei
proceduri, care era eludarea unui vot cerut în mod expres şi care, după
regulamentul însuşi al Adunării, trebuia să treacă înaintea rezoluţiei
generale. Cum nimeni n-ar fi avut curajul să voteze contra, s-a preferat
soluţia să nu se voteze deloc.
Chestiunea nerecunoaşterii anexării a fost înnecată deci în punctul c al
rezoluţiei, pentru care, în cele din urmă, s-a adoptat redactarea
următoare: „Restant fermement atachée (l‘Assemblée) au principes du
Pacte, principes que trouvent également leur expression dans d‘autres
actes diplomatiques tele que la declaration des Etats américains en date
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du 3 Août 1932 excluant le règlement par la force des questions
territoriales‖. Reafirmarea principiilor Pactului şi menţiunea declaraţiei
americane implică nerecunoaşterea anexiunilor prin forţa armelor.
Această redactare a fost recunoscută ca satisfăcătoare de către delegaţia
argentiniană şi celelalte delegaţii sud-americane. De la principiile
Pactului se trecea direct la declaraţia sud-americană. La drept vorbind,
aceasta nu constituie o inovaţie în dreptul internaţional, căci nu face
decât un principiu conţinut în însuşi Pactul, şi în special, în art. 10.
Adunarea însăşi avusese prilejul să declare nerecunoaşterea achiziţiilor
teritoriale obţinute prin forţă în conflictul sino-japonez. Rezoluţia din 10
martie 1932, set prea important pentru a fi trecut cu vederea, când se
făcea aluzie la precedente. Le cererea expresă a delegaţiei elene –
delegaţia noastră reprezentată în Biroul Adunării delegaţiile aliate din
cele două înţelegeri – am susţinut introducerea în text a referinţei la
citata rezoluţie ori măcar „la precedentele rezoluţii ale Adunării‖.
Delegaţia argentiniană s-a opus la „îngreunarea textului‖ iar ceilalţi
membri ai Biroului au refuzat orice adaos. Am făcut toate rezervele, dar
în cele din urmă şi delegaţia elenă din spirit de conciliere, a acceptat
textul aşa incomplet cum se prezintă.
V. Reforma Pactului. Aceasta era partea cea mai dificilă. Adunarea trebuia
să constate în primul rând eşecul Societăţii Naţiunilor, să-i determine
cauzele şi să tragă consecinţele în ce priveşte ulterioara aplicare a
Pactului. Primul punct era cel mai dureros. Trebuia constatat că Pactul na fost aplicat integral. Se prezentaseră mai multe redactări. În cele din
urmă s-a preferat cea mai vagă: „ constatant que diverses circomstances
ont empêché l‘application intérgrale du Pacte de la Societé des Nations‖.
Constatare melancolică, câtuşi de puţin menită să asigure că în viitor se
vor produce alte „circumstanţe diverse‖ care să împiedice aplicarea
integrală a Pactului. De la constatare să treacă la reafirmarea principiilor
Pactului cu aluzia la declaraţia sud-americană (punctul 4 citat mai mai
sus), apoi la dorinţa de a se întări autoritatea Societăţii adaptând
aplicarea acelor principii la lecţiile experienţei. „désireuse de renforcer
l‘autorité de la Societé des Nations en adaptant l‘application de ces
principes aux le gens de l‘experience‖, terminologie vagă care nu leagă
la nimic precis.(Venea apoi chestiunea centrală, aceea ce se va propune
pentru o mai bună funcţionare în viitor a Pactului, care să nu mai fie
împiedicată de „circumstanţe divers). Cum am văzut la discuţia generală
din Adunare, o tendinţă mergea spre o reformă cât mai largă a Pactului
punând în chestiune funcţionarea generală a Societăţii, alta, mai
prudentă, mărginindu-se la cererea de a se întări garanţiile de securitate
oferite membrilor. Ambele tendinţe şi-au găsit expresia în textele
propuse. Textele „reformiste‖ spuneau: „Constate que l‘expérience de
seize années d‘aplication du Pacte rend nécessaire une étude générale du
functionement de la Sociétés des Nations en vue de renforcer son
autorité‖. Textele prudente afirmau, în substanţă, în diferitele lor
88

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

variante, că nu poate fi vorba de o reformă totală a Pactului, ci numai de
ameliorarea mecanismului securităţii colective, că ceea ce e de făcut este
nu slăbirea garanţiilor ce Societatea oferă membrilor ei, ci sporirea
eficacităţii lor reale. Din capul locului preşedintele delegaţiei române a
luat cu vigoare poziţie contra ideilor vagi şi periculoase de „reforme‖
imprecise.; a declarat că cele cinci delegaţii ce reprezintăn-ar putea vota
decât un text care să ceară întărirea garanţiilor de securitate colectivă. De
partea delegatului României au fost delegaţii Franţei şi Sovietelor.
„neutrii‖, în special, reprezentanţii Elveţiei şi Olandei, plus, bineînţeles,
delegatul Ungariei, au insista să nu se limiteze cadrul propunerilor de
făcut şi să se lase deplină libertate Adunării viitoare să aleagă din
reformele ori ameliorările propuse, pe cele ce ar crede nimerite. Fără să
atingă fondul problemei, reprezentantul britanic, domnul Eden, a susţinut
că odată ce în mai multe ţări există tendinţe în favoarea unei remanieri a
Pactului, nu ar fi prudent să se definească dinainte cadrul propunerilor
Guvernelor. Încercări s-au făcut până la ultimul moment ca textul să fie
cât mai imprecis şi să deschidă calea propunerilor celor mai largi în
vederea reformei Pactului. Atitudinea energică a Reprezentantului
României a anihilat toate aceste încercări. În cele din urmă s-a căzut de
acord asupra acestui text redus, care spune, totuşi, esenţialul: „Persuadée
qu‘il importe d‘accroître l‘efficacité réele des garaties de sécurité que la
Société offre à ses membres‖ (punctul c).
Concluzia este tot sub formă de vecu. Consiliul va invita Guvernele
membrilor Societăţii să trimită secretarului general, pe cât posibil înainte de 1
septembrie 1936, „toutes propositions qu‘ils estimeraient devoir présenter en vue
de perfectioner, dans l‘esprit et les limites ci-dessus, la mise eu oeuvre des
principes du Pacte‖. Prin urmare, Guvernele, fiind totuşi libere să prezinte orice
propuneri, Adunarea se leagă să le reţină şi examineze numai pe cele ce corespund
spiritului şi limitelor definite de rezoluţia sa, adică menite să sporească eficacitatea
reală a garanţiilro de securitate. Secretarul general va clasa propunerile ce va primi
şi va face raport viitoare Adunări.
Odată proiectul de rezoluţie primit de Birou, s-a adoptat şi raportul către
Adunare. Acest raport tratează şi despre cele două proiecte de rezoluţie propuse de
delegaţia etiopiană. Iata cum primul proiect – cel care tindea la declaraţia explicită
de nerecunoaştere a anexării – este înlăturat de la vot, afirmând că prin propria sa
rezoluţie Adunarea se pronunţă şi asupra cererii etiopiene. Recomandând Adunării
proiectul său de rezoluţie, Biroul adaugă: „dans un de ces éléments et compte tenu
des vues exprimées au cours des débats, ce texte répond à la question qui fait
l‘objet du premier projet de résolution de la délégation d‘Ethiopie‖. Asupra celui
de-al treilea proiect, cel relativ la asitenţa financiară, Biroul aminteşte că o cerere
analoagă fusese prezentată Consiliului de Guvernul etiopian şî că acesta, pe baza
raportului Comitetului de XIII, nu o putuse da curs.
***
Raportul şi proiectul de rezoluţie al Biroului, prezentat Adunării la amiază,
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în ziua de 4 iulie, a venit în discuţie după amiază. Delegatul etiopian a cerut un vot
expres asupra fiecăreia dintre rezoluţiile ce depusese şi prioritatea pentru prima
rezoluţie, înaintea rezoluţiei Biroului. Preşedintele a cerut avizul Adunării, arătând
că, în ceea ce-l priveşte, părerea sa este că soluţia pregătită de organul Adunării ar
avea prioritate asupra oricărei alta. Neluând nimeni cuvântul asupra aceste
chestiuni de procedură., a interpretat tăcerea Adunării ca un aviz pentru prioritatea
rezoluţiei Biroului. Punându-se la vot prin apel nominal, din 49 votanţi au votat
pentru 41, 1 (Etiopia) contra şi patru abţineri.
După acest vot, preşedintele a întrebat Adunarea dacă consideră conform
avizului din raportul biroului, că prima rezoluţie etiopiană e acoperită prin votarea
rezoluţiei Adunării. Iarăşi tăcere. Tăcere interpretată în sensul avizului din raport.
Rămânea a doua rezoluţie etiopiană. Aceasta nu mai putea fi escmotată. Pusă la
vot, a fost respinsă cu 25 de voturi contra 1 (Etiopia), 23 de delegaţii (printre care
şi toate delegaţiile Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice abţinându-se).
A urmat apoi discursul de închidere al preşedintelui van Zeeland şi astfel a
luat sfârşit, în deprimarea şi jena generală, această puţin strălucitoare sesiune a
Adunării.
***
În urma votului Adunării, urmat de votul Consiliului, chestiunea ridicării
sancţiunilor a venit în ziua de 6 iulie, înaintea Comitetului de Coordonare. Era o
simplă formalitate pentru fixarea datei. Rezoluţia Comitetului, primită cu
unanimitate, propune ca Guvernele membre ale Societăţii Naţiunilor să abroge la
data de 15 iulie 1936 măsurile restrictive ce au luat, conform propunerilor I-a, II,
III, IV, şi V-a. E de notat că propunerea V, ca care priveşte sprijinul mutual între
puterile sancţioniste, rămâne în vigoare. La votul acestei rezoluţii, delegatul
Poloniei a declarat că se abţine, odată ce Guvernul său, în aprecierea suverană a
obligaţiilor ce-i incumbă în virtutea art. 16 din Pact, a luat măsuri de abrogare a
sancţiunilor contra Italiei la o dată anterioară. Această declaraţie n-a rămas fără
ripostă. Reprezentanţii Spaniei, Franţei, Marii Britanii, Suediei şi Portugaliei au
făcut rezerve asupra procedeului Guvernului polonez: odată ce măsurile fuseseră
luate de comun acord era natural ca şi ridicarea lor să se facă în acelaşi mod; statele
sunt libere sa aprecieze în suveranitatea lor dacă e locul să se aplice sancţiunile;
odată decizia luată ca aplicarea lor să facă în cooperare, contractul acesta trebuie să
continue până la ultimul său act, abrogarea măsurilor luate. La această şedinţă au
mai luat cuvântul diverşi delegaţi sud-americani fie pentru ca să-şi explice votul,
fie pentru ca să reediteze declaraţiile lor dinaintea Adunării.
La propunerea delegaţiei franceze s-a admis o altă rezoluţie tinzând ca
Guvernele să continue a transmite Secretariatului chestionarul relativ la comerţul
lor cu Italia, până în iunie 1936 inclusiv şi să trimită înainte de 31 octombrie 1936
un memorandum asupra propriei lor experienţe în aplicarea măsurilor adoptate ca
şi concluziile ce această experienţă le-a sugerat. Un comitet de experţi desemnaţi
de Guverne va studia documentarea şi va face raport.
***
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Bilanţul acestei sesiuni este destul de trist. Nimic la activul ei şi totul la
pasiv.
1) Falimentul politicii a două mari puteri care, în speranţa că prin aceasta
vor aduce Italia de partea puterilor conservatoare, ridică făra contraparte ori asigurări formale sancţiunile şi împiedică să se declare pe faţă
nerecunoaşterea unei anexări făcute cu violarea Pactului. Faliment
învederat prin refuzurile succesive ale Italiei; neparticipare la
Conferinţa Strâmtorilor, refuz de a lua parte la conferinţa puterilor
locarniene, totul agaravat în timpul din urmă de acordurile germanoaustriece, la care Italia nu e străină şi care înseamnă trecerea acesteia
de partea puterilor revizioniste.
2) Decepţiile şi dezafecţiunea, urmată, probabil, de dezinteresul progresiv
a numeroase state membre ale Societăţii de instituţia geneveză, faţă de
inexistenţa sprijinului promis de funcţionarea securităţii colective pe
baza Pactului, funcţionare dovedită, în condiţiile actuale, imposibilă.
3) Spectacolul penibil al soluţiilor ipocrite, al jumătăţilor de măsuri, al
eludării dificultăţilor prin subtilizări abile, care ascund refuzul de a
face dreptate.
4) Deschiderea unei periculoase discuţii asupra „reformei Pactului‖
capabilă să mărească dezorientarea spiritelor şi să deschidă drum
tuturor poftelor revizioniste, cu toate stavilele ce bunul simţ au căutat
să pună.
Nu se poate spune că prestigiul Societăţii Naţiunilor a crescut în urma
ultimelor evenimente şi ultimei sesiuni a Adunării. Dimpotrivă, criza instituţiei s-a
accentuat şi mai mult. O dovadă perfectă de cât a diminuat acest prestigiu s-a avut
chiar în ziua închiderii Adunării, la şedinţa Consiliului care evocă afacerile de la
Danzig. Preşedintele Senatului oraşului liber a îndrăznit să ţină un limbaj nepermis
şi să aducă Societăţii Naţiunilor acuzaţii nemaipomenite, lucru ce nu şi-a permis
niciodată, în precedentele sale înfăţişări înaintea Consiliului şi care nu a devenit
posibil decât în momentul când slăbiciunea Societăţii Naţiunilor şi neputinţa ei au
apărut în mod neîndoielnic.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Antoniade
P.S. În ce priveşte anexele, ele vor fi trimise de îndată ce vor fi publicate în forma
lor definitivă1.
AMAE, Fond 71/Geneva, vol. 56 (Dosar Societatea Naţiunilor. A 16-a
sesiune a Adunării Generale a Societăţii Naţiunilor, 1936), f. 16-51

1

Anexele nu au fost identificate în arhivă.
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58
BULETINUL DIRECŢIEI POLITICE DIN CADRUL
MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI
Nr. 13, din 15 iulie 1936
[Bucureşti]
Strict confidenţial.
Acordul austro-german. Legaţia noastră din Berlin se informează că
imediat după încheierea acordului austro-german, domnul Goebbels, ministrul
Propagandei, a covocat pe redactorii-şefi ai ziarelor din Berlin cărora le-a făcut
următoarele declaraţii confidenţiale:
1) Acordul între Austria şi Reich înseamnă deocamdată împăcare şi
normalizare. Nu este încă Anschluss, ci numai primul pas spre
realizare.
2) Prin încheierea sa, se formează un front unitar şi hotărât de la Baltică
la Adriatică între Polonia, Germania, Austria şi Italia.
3) Danzig şi Coridorul Danzig rămân probleme de rezolvat în viitor.
Asupra oportunităţii momentului, ca şi asupra mijloacelor va hotărî
singur domnul Hitler.
4) Succesul german este cu atât mai desăvârşit, cu cât este completat de
refuzul Italiei de a reveni în concertul european altfel decât împreună
cu Reich-ul. Actul domnului Mussolini este astfel un adevărat triumf
pentru politica Germaniei.
5) Europa şi marile puteri sunt aşa de surprinse de abilitatea şi de forţa
dovedită de Reich încât nu vor îndrăzni să întreprindă vreo contraacţiune.
Pe de altă parte, Legaţia noastră din Londra ne informează că în cercurile
politice britanice, Acordul austro-german este considerat cu un sentiment de
neîncredere şi chiar cu îngrijorare. Experienţele din ultimele luni au dovedit
cercurilor conducătoare cât de puţin se poate conta pe sentimentele de bună
înţelegere afişate de domnul Hitler.
Noul acord este privit la Londra, pe de o parte ca înlocuind politica de forţă
germană prin una de penetraţie, scopul final rămânând bineînţeles acelaşi iar, pe de
altă parte, ca tinzând la o mai strânsă colaborare între Roma şi Berlin. De altfel,
hotărârea guvernului italian de a nu participa în proiectata conferinţă locarniană şi
insistenţele depuse pentru ca Germania să fie invitată la convorbirile pregătitoare
ale conferinţei sunt foarte semnificative. Se crede, de asemenea, că înţelegerea
intervenită între Italia şi Germania în chestiunea Austriei va permite domnului
Mussolini să încerce din nou crearea Pactului în patru şi să obţină, totodată, şi din
partea Franţei şi Angliei, ca preţ al colaborării sale, recunoaşterea stării de fapt în
Abisinia.
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Legaţia noastră din Londra ne mai informează că cercurile politice
britanice interpretează pasajul din noul acord în care cele două părţi contractante
recunosc Austria ca un stat german, ca o afirmare a doctrinei de rasă a domnului
Hitler, ca va permite deocamdată un fel de uniune morală şi care va duce mai târziu
la Anschlussul vizat, pe cale pacifică.
Tot în această ordine de idei, se comentează faptul că acordul vorbeşte de
suveranitate iar nu de independenţă, ceea ce arată că Austria va putea deveni parte
integrantă a Reich-ului orişicând va dori.
Răspunsul Germaniei la chestionarul britanic. Legaţia noastră din Londra a
fost informată că serviciile de la Auswärtiges Amt au pregătit textul răspunsului la
chestionarul britanic şi l-au trimis cancelarului Hitler, astfel încât hotărârea finală
atârnă acum de voinţa Führer-ului.
Oricare ar fi aceasta, Foreign Office este, de pe acum, informat că proiectul
pregătit constituie mai mult un gest menit a calma sensibilitatea britanică, extrem
de iritată în ultimul timp, decât o explicaţie asupra punctelor ridicate de chestionar.
Impresia ce domneşte în cercurile politice britanice este că Germania va
răspunde, foarte probabil în curând, dar că raspunsul nu va lămuri cu nimic situaţia.
Pe de altă parte, Legaţia noastră din Roma ne informează că, în cercurile
ambasadei germane, se afirmă că în urma ultimelor discursuri ale domnilor Eden şi
Baldwin, Führer-ul nu va mai răspunde chestionarului britanic. Această hotărâre se
explică arătând că Germania nu poate da răspunsuri unilaterale care ar lăsa-o la
discreţia Mari Britanii, ci se va mărgini să discute chestionarul, dacă va fi invitată,
la Conferinţa statelor locarniene.
Marea Britanie. Situaţia domnului Baldwin. Legaţia noastră din Londra ne
informează că mulţi membri din Guvern şi majoritatea Partidului Conservator
consideră că lipsa de energie şi de iniţiativă de care dă dovadă primul ministru în
actualele împrejurări internaţionale foarte grave nu mai poate dăinui. În ultimul
timp, toate iniţiativele mai importante au fost luate nu de primul ministru, ci de
diverşi colaboratori ai Domniei Sale. Domnul Neville Chamberlain, domnul Eden,
domnul Duff-Cooper. Intervenţiile acestora nu au avut până în prezent decât scopul
de a suplini pasivitatea primului ministru; este evident însă că Partidul Conservator,
până acum perfect leal faţă de domnul Baldwin îi va retrage, desigur, încrederea
dacă Domnia Sa persistă în atitudinea sa slabă şi nehotărâtă. În cursul acestei
săptămâni, primul ministru, foarte obosit, s-a retras câteva zile la Chequers, medicii
găsindu-l extrem de anemiat şi sfătuindu-l să se ţină cât mai la o parte de şedinţele
Camerei Comunelor care îl obosesc prea mult. Această situaţie, posibilă în timpuri
normale, devine însă delicată când împrejurările necesită o activitate continuă şi
luări de hotărâri câteodată grave. Pentru moment, se spune că domnul Baldwin, a
cărui dorinţă este de a nu se retrage înainte de serbările de încoronare, speră să se
poată cât mai mult desărcina pe Sir John Simon şi pe domnul Neville Chamberlain
de atribuţiile sale în Camera Comunelor. Deoarece actuala sesiune parlamentară ia
sfârşit la finele lunii, pentru a nu reîncepe decât la 15 noiembrie, pare probabil că
până atunci domnul Baldwin va rămâne prim-ministru. Dacă însă, între timp, s-ar
ivi complicaţii internaţionale care ar necesita prezenţa raelă a unui şef este foarte
probabil că Partidul Conservator să ceară domnului Baldwin să renunţe la
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conducerea Guvernului.
Polonia şi chestiunea Danzigului. Legaţia noastră din Varşovia că
atitudinea şi declaraţiile făcute de Geneva de preşedintele Senatului din Danzig au
umplut de nelinişte cercurile guvernamentale şi politice poloneze. Persa, în
unanimitate, condamnă atitudinea domnului Greiser. Ziarele oficioase îşi exprimă
părerea că Polonia trebuie să-şi menţină drepturile sale asupra Danzigului fără a se
amesteca în luptele interne ale oraşului liber şi se pronunţă pentru menţinerea
regimului actual sub controlul Societăţii Naţiunilor.
„Kurjer Warsawski‖ scrie chiar că acum, după ce preşedintele Senatului
din Danzig şi-a dat cărţile pe faţă, Polonia nu-şi va mai putea salva drepturile sale
asupra acestui oraş decât prin o acţiune energică şi o atitudine fermă şi fără
menajare.
Starea de nelinişte a pătruns şi în cercurile militare polone, care au
sentimentul că Polonia nu va putea rezista unei lovituri germane date la Danzig.
Sunt mulţi militari care, în această gravă ocazie, realizează cât de reduse sunt
forţele de rezistenţă ale Poloniei, lipsite de suplimentul necesar al colaborării
internaţionale şi care îşi dau seama că securitatea Poloniei nu ar avea decât de
câştigat dacă la forţele ei proprii s-ar adăuga o asistenţă internaţională în cadrul
alianţelor şi ale Ligii Naţiunilor.
Este cert că astăzi politica înţelegerii direct cu Germania, la adăpostul
căreia iredentiştii germani din Danzig şi Silezia desfăşoară o activitate intensă
pentru reîntoarcerea la Reich a acestor provincii este pusă la grae încercare.
În această conjunctură, domnul Beck, deşi îşi sprijină de fapt atitudinea pe
colaborarea franco-britanică în cadrul Societăţii Naţiunilor, ar dori însă să
dovedească opinie publice poloneze că nu are nevoie de acest sprijin şi că politica
sa de apropiere cu Germania este în măsură să rezolve singură criza de la Danzig.
Opinia publică şi-a dat seama însă de riscurile pe care le prezintă aşa zisa „politică
independentă‖ a domnului Beck şi, în faţa pericolului, toate privirile s-au îndreptat
către Geneva.
Cu privire la o eventuală revizuire a Statutului oraşului liber, Ministerul de
Externe polon declară că, pentru Senatul din Danzig, statu-quo este situaţia cea mai
fericită, căci, dacă Senatul ar cere revizuirea, Polonia la rândul ei, ar cere şi dânsa o
extindere a drepturilor sale.
În aceste sens, au şi fost instrucţiunile date comisarului general polonez la
Danzig, care, fiind chemat la Varşovia pentru câteva ore, s-a înapoiat apoi imediat
la Danzig spre a lua contact cu preşedintele Senatului. Acestuia i-a declarat că
Guvernul polonez nu permite revizuirea unilaterală a Statutului actual, iar orice
acţiune care ar ameninţa funcţionarea normală a Comerţului polonez prin portul
Oraşului Liber va întâmpina măsuri de represalii din partea Poloniei.
Preşedintele Senatului ar fi răspuns că n-are intenţia să promulge legi
excepţionale iar lupta contra opoziţiei va fi dusă „numai în cadrele prescrise de
legile din Danzig‖.
Ministrul nostru la Varşovia este de părere că Germania, fiind în preajm,a
unor importante negocieri internaţionale şi având nevoie de sprijinul Poloniei, se va
abţine deocamdată de la orice lovitură înspre Danzig. Conflictul actual însă i-a fost
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de folos, întrerupând prescripţia şi aducând din nou chestiunea Danzig pe primul
plan al actualităţii.
Noul guvern bulgar. Legaţia noastră din Sofia ne informează că domnul
Kiosseivanov nu se arată prea mulţumit de formaţiunea noului Guvern.
Domnia Sa ar fi dorit să alcătuiască un cabinet de mare concentrare
naţionala care, prezentându-se în alegeri cu un program bazat pe manifestul regal
din 21 aprilie 1935, să poată obţine o mare majoritate parlamentară şi să-şi asigure
astfel o guvernare de câţiva ani.
Pretenţiile exagerate ale grupărilor politice au zădărnicit planul lui
Kiosseivanov, care s-a văzut nevoit să alcătuiască tot un guvern de personalităţii în
care au intrat însă şi doi reprezentanţi ai grupării Ţankov – singura grupare care a
acceptat fără rezerve un Guvern pe baza manifestului regal de anul trecut – şi un
membru al grupării Liapcev
Scopul pricipal al noului guvern este normalizarea vieţii politice prin
revenirea la regimul parlamentar. Alegerile legislative vor avea loc în a doua
jumătate a lunii octombrie şi vor fi absolut libere. Pentru a nu se expune însă la o
înfrângere din partea grupărilor politice bine organizate, guvernul nu se va prezenta
în alegeri, lăsând membrilor săi libertatea de a candida pe listele grupărilor de care
s-ar simţi legaţi.
După deschiderea Parlamentului, guvernul îşi va da demisia, facilitând
astfel formarea unui Cabinet parlamentar.
Preşedintele Consiliului a declarat că noul guvern va continua politica sa
de fidelitate faţă de Societatea Naţiunilor, de relaţii normale cu toate puterile şi de
colaborare cordială cu toţi vecinii, fără nici o deosebire.
AMAE, Fond 71/România, vol. 47 (General. Buletine bilunare editate de MAS,
1935-1936), f. 373-379
59
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA ŞI DELEGAT AL ROMÂNIEI ÎN
COMISIA INTERNAŢIONALĂ PERMANENTĂ A REGIMULUI APELOR
DIN BAZINUL DUNĂRII, VESPASIAN PELLA, ŞI DELEGATUL
ROMÂNIEI ÎN COMISIILE INTERNAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ A
DUNĂRII, CONSTANTIN CONTZESCU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. f. n., din 16 iulie 1936, ora 03.50
Înreg. la nr. 39 808, din 16 iulie 1936
Montreux
S-au examinat astăzi trei din cele mai importante articole ale Convenţiei
adică: 16, 18 şi 23. V-am trimis textul articolului 16 care are o formă cu totul
diferită de cea comunicată astă noapte deoarece el a fost modificat de nenumărate
ori până în momentul în care delegaţia britanică a putut să-şi dea asentimentul. El
este un compromis între cele două teze sovietică şi engleză, dar în care urma să nu
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se neglijeze în primul rând securitatea Turciei. Acest text ţine seama, în toată limita
posibilităţilor actuale, de interesele României, văzute prin prisma legăturilor ei cu
Franţa, şi de necesitatea satisfacerii lor în caz de război, dovadă indirectă o face
textul declaraţiei bulgare, comunicată Excelenţei Voastre azi. După părerea lui P.
Boncour, ar fi fost cu totul imposibil... (lipsă în text) ceva mai avantajos decât acest
compromis, care fără să satisfacă complet pe nici un semnatar el nu ignoră
necesităţile nici unuia. Aceasta este şi părerea noastră. Nu am luat parte la
redactarea textului, dar am fost ţinuţi la curent cu toate fazele negocierilor duse
între englezi, Soviete şi Turcia, principalele puteri maritime în Strâmtoarea
Dardanelelor şi ai ultimelor formule pe care Franţa le-a completat, cu unele
dispoziţii reprezentând maximum de concesii posibile de obţinut pentru
satisfacerea intereselor ei şi ale noastre. Din tot se degajează impresia unui acord
care depăşeşte, poate, şi cadrul actualei Conferinţe, între Anglia şi Soviete, Turcia
simţindu-se pe atât de mulţumită de a face pe placul acestor două mari protectoare,
pe cât de satisfăcută de a găsi în sprijinul lor garanţia propriei securităţi.
În ceea ce ne priveşte, considerând că chiar în cazul unei nereuşite a
Conferinţei, Turcia n-ar renunţa cu nici un preţ la remilitarizarea Strâmtorilor
urmând astfel exemplul Germaniei, este cert că rezultatul oricărei reacţii din partea
noastră contra faptului împlinit este cu totul iluzoriu. Ar fi locul să se aprecieze de
asemenea repercusiunile unei asemenea eventualităţi asupra Înţelegerii Balcanice.
De altminteri, mi s-a spus că, faţă de solidaritatea austro-italo-germană, o
manifestaţie de solidaritate anglo-ruso-franceză apare în acest moment ca un
imperativ indispensabil şi tocmai în această necesitate se găseşte aplicaţia
compromisului intervenit cu renunţarea din partea Angliei şi Rusiei la pretenţiile ce
le divizau şi la marea răspundere ce şi-ar fi asumat Franţa dacă ar fi împiedicat
înfăptuirea aceste înţelegeri printr-o atitudine intransigentă.
Urmează partea a doua.
Contzescu,
Pella
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor. Convenţia
privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
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60
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA ŞI DELEGAT AL ROMÂNIEI ÎN
COMISIA INTERNAŢIONALĂ PERMANENTĂ A REGIMULUI APELOR
DIN BAZINUL DUNĂRII, VESPASIAN PELLA, ŞI DELEGATUL
ROMÂNIEI ÎN COMISIILE INTERNAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ A
DUNĂRII, CONSTANTIN CONTZESCU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. f. n., din 16 iulie 1936, ora 06.15
Înreg. la nr. 39 814, din 16 iulie 1936
Montreux
Continuare.
Judecând Convenţia în generalitatea ei, nu avem motive să fim
nemulţumiţi de rezultatele obţinute în navigaţia comercială care este garantată în
timp de pace şi de război în condiţiile cele mai satisfăcătoare. Într-adevăr, Turcia
nu şi-a rezervat nici un control asupra încărcăturilor vaselor comerciale chiar dacă
ar fi dotate în timp de război, ea nefiind beligerantă, cu armament defensiv. Tewfik
Rüstü Aras ne-a declarat că chiar trupe franceze ar putea trece, dacă Franţa ar cereo, cu atât mai mult, cu cât Guvernul francez şi-a dat astăzi asentimentul pentru
încheierea unui Pact de asistenţă mutuală cu Turcia.
La punctul 5 din telegrama noastră cifrată, găsiţi lămuririle din nou
confirmate azi de amiralitatea franceză şi de Tewfik Rüstü Aras, acesta din urmă
fiind dispus să ne confirme printr-un schimb de note intervenit îîntre semnarea şi
ratificarea Convenţiei toate garanţiile ce Turcia ne dă în virtutea chiar a textelor
Convenţiei şi declaraţiilor sale făcute în Conferinţă, cu privire la securitatea
transporturilor ce ne-ar veni din Franţa.
Este adevărat că acceptarea amendamentului român la articolul 18 ne-ar fi
dat o mare satisfacţie; dar trebuie să recunoaştem că atitudinea Turciei faţă de
vasele de război a statelor considerate ca ameninţătoare, ar fi constituit o
discriminare de natură a dezlănţui imediat războiul, obiecţie pe care Ş€fii delegaţiei
şi în special englezii au găsit-o fondată. Am făcut deci rezerve atât asupra
articolului 16 cât şi asupra articolului 18, dar adaug că în momentul de faţă în afară
de rezerva bulgară privitoare la pactele regională, deci cu totul ostilă punctului
nostru de vedere, suntem acum singurii de la care Conferinţa aşteaptă cu mare
nerăbdare un răspuns definitiv. Excelenţa Voastră va aprecia dacă este locul a
rămâne izolaţi în cazul în care am persista în atitudinea dârză de până acum, graţie
căreia putem afirma că am obţinut pentru ţară maximum de avantaje ce se putea
dobândi în împrejurările de astăzi. Ne permitem, deci, a crede, că din constatarea
ce precede, Excelenţa Voastră poate găsi elemente de apreciere în hotărârea ce este
chemată a lua, privitor la oportunitatea semnării Convenţiei. Rămâne bineînţeles că
în afară de stipulaţiile Convenţiei, din care multe ne dau satisfacţie pe când altele
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reprezintă un maximum de concesii ce am putut obţine, intervine un element
dominant, acela al politicii generale europene, asupra căreia singur Excelenţa
Voastră este mai în măsură a avea o justă apreciere.
Am fi fericiţi dacă Excelenţa Voastră ar găsi putinţa, reîntorcându-se la
Montreux, cel puţin o zi înainte de semnarea Convenţiei, ca sa aprecieze acest
element şi faţă ambianţa de aici. Această prezenţă ar răspunde de altminteri unui
deziderat unanim, necontenit repetat de şefii delegaţiei.
Contzescu,
Pella
[Note marginale:]
MSR, Pr. Cons.
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor. Convenţia
privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
61
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 885, din 16 iulie 1936, ora 12
Înreg. la nr. 39 817, din 16 iulie 1936
Roma
Eric Drummond a vorbit lui Ciano despre retragerea flotei engleze din
Mediterană şi i-a explicat atitudinea Angliei în chestiunea Pactului de asistenţă
mutuală. I-a arătat că, înainte de războiul italo-abisinian, Anglia a dat Iugoslaviei,
Greciei şi Turciei asigurări unilaterale că le va apăra în caz de agresiune italiană, ca
în decembrie 1935 aceste asigurări s-au transformat în acorduri reciproce de
asistenţă, că aceste acorduri au ieşit automat din vigoare, dar că Anglia menţine
unilateral asigurările date. Ministerul Afacerilor Străine i-a răspuns că înţelege
acest punct de vedere, dar că Italia doreşte să lichideze trecutul şi că menţinerea
asigurărilor engleze apare ca o urmare a sancţiunilor. Anglia le-ar putea retrage
spre a ajunge la atitudinea ei amicală şi la nevoie, peste câteva săptămâni le-ar
putea da din nou. La aceasta, ambasadorul Angliei a răspuns că noua sugestie e
făcută cu titlu personal. Italia să colaboreze cu Anglia în vederea unei destinderi,
dând asigurări la Belgrad, Atena şi Ankara despre intenţiile sale paşnice. În caz
afirmativ, Marea Britanie ar putea retrage asigurările sale. Astfel, chestiunea
acordurilor mutuale în Marea Mediterană s-ar putea îndruma spre o soluţie, deşi
Eden a declarat ieri că Anglia îşi menţine asigurările sale unilaterale. Până acum,
numai Grecia a comunicat la Roma, la 13, că consideră caduc acordul din
decembrie trecut.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
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AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 244-245
62
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 446, din 16 iulie 1936, ora 17.55
Înreg. la nr. 39 818, din 16 iulie 1936
Londra
La insistenţele Guvernului francez, de a se ţine conferinţa, deocamdată, la
Bruxelles, chiar fără prezenţa Italiei, condiţionată de invitarea Germaniei,
Cabinetul britanic s-a întrunit ieri şi, neputând să ia încă o hotărâre, se va întruni
din nou astă-seară pentru a cerceta calea cea mai bună de urmat. Punctul de vedere
britanic este că o conferinţă în trei anglo-franco-belgiană nu va putea duce la nici
un rezultat practic şi, mai mult chiar, ar risca sa indispună pe italieni şi germani şi
să consolideze apropierea lor marcată cu prilejul semnării Acordului austrogerman. Mi se spune că Guvernul britanic ar dori să evite întrunirea de la
Bruxelles, unde Franţa ar putea să-i reamintească obligaţiile luate în luna aprilie
pentru cazul când Germania nu va face un gest de înţelegere. Cercurile autorizate
cred că soluţia ar fi să se amâne conferinţa fără să se fixeze definitiv data întrunirii,
dar stipulând ca ea să aibă loc cât mai curând posibil. Aceste cercuri consideră că
formula de mai sus ar avea avantajul: 1) de a permite convorbiri pe canalul obişnuit
diplomatic; 2) nu s-ar da impresia unei amânări sine die; 3) conferinţa s-ar întruni
după ce Guvernul britanic va fi putut obţine informaţii mai precise asupra atitudinii
Italiei la viitoarea întrunire a puterilor locarniene.
Laptew
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9 (Telegrame, 1935-1936), f. 111
63
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA ŞI DELEGAT AL ROMÂNIEI ÎN
COMISIA INTERNAŢIONALĂ PERMANENTĂ A REGIMULUI APELOR
DIN BAZINUL DUNĂRII, VESPASIAN PELLA, ŞI DELEGATUL
ROMÂNIEI ÎN COMISIILE INTERNAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ A
DUNĂRII, CONSTANTIN CONTZESCU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. f. n., din [16] iulie 1936
Înreg. la nr. 39 793, din 16 iulie 1936
Montreux
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În şedinţa de azi după-amiază, s-a comunicat Conferinţei următorul text
asupra căruia şefii principalelor delegaţii au căzut de acord: „Article 16
amendament au paragraphe 2 en temps de guerre la Turquie restant neutre les
navires jouiront d‘une complete liberté de transit et de navigation dans les detroits
dar des conditions indentiques a celles stipululées aux article 9 a 15. Toutfois il sera
interdit de passer a travers les detroits aux batiments de guerre et navires auxiliaires
de tout Etat belligerant sauf dans les cas visés a l‘article 23 de la présente
convention ainsi que dans le cas d‘assistance pretée a un Etat victime d‘une
agression en vertu d‘un Pacte d‘assistance mutuelle angageant la Turquie conclu
dans le cadre du Pacte de la Societé des Nations enregistré et publié conformément
aux dispositions de passage prevue aux deux alineas precedents du present article
aurait ete mise en vigeur, il sera permis a tout batiment de guerre appartenant a une
Puissance belligerante non riveraine de la Mer Noire et qui se trouverait
eventuellement dans la dite Mer de se rendre dans la Mediterane‖.
Am declarat că Excelenţa Voastră, având nevoie a examina acest nou text,
delegaţia română îşi rezervă până mâine avizul.
Contzescu,
Pella
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Dosar privind lucrările Comisiei Strâmtorilor. Convenţia
privitoare la regimul Strâmtorilor. (8 Convenţii, S 1, vol. 9, 1936), nepaginat
64
COMUNICATUL GUVERNULUI REGAL AL ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA
SOLIDARIZAREA GUVERNULUI CU POLITICA EXTERNĂ
PROMOVATĂ DE CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU1
[16 iulie 1936]
[Bucureşti]
Aseară a fost un Consiliu de Miniştri.
După terminarea Consiliului s-a dat următorul comunicat: miercuri, 15
iulie 1936, ora 18.00, a avut loc un Consiliu de Miniştri sub preşedinţia domnului
Gheorghe Tătărescu.
Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Străine a făcut un expozeu de două
ore asupra tuturor chestiunilor internaţionale la ordinea zilei. Astfel, între altele,
domnul Titulescu a tratat chestiunea locarniană, chestiunea sancţiunilor, chestiunea
Pactului austro-german, chestiunea raporturilor cu URSS, chestiunea Conferinţei
Strâmtorilor, de la Montreux, chestiunea reformei Pactului Societăţii Naţiunilor,
precum şi diferite chestiuni derivând din alianţele României cu Franţa, Polonia,
1

Documentul a mai fost publicat în vol. Relaţii româno-sovietice... l. c., p. 72-73.
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Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică.
Domnul prim-ministru a felicitat, în numele Consiliului de Miniştri, pe
domnul Nicolae Titulescu pentru politica externă pe care o duce.
După aceasta, Consiliul de Miniştri a adoptat următoarea rezoluţie:
„Consiliul de Miniştri în unanimitate, luând act de expunerea făcută de domnul
Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Străine, aprobă în întregime şi se
solidarizează cu politica externă făcută şi expusă de domnul Nicolae Titulescu.
Toate dispoziţiile, menite să aducă la strictă îndeplinire această politică,
care este însăşi politica Guvernului şi a ţării, au fost decise de Consiliul de Miniştri.
Exprimă cu acest prilej domnului Nicolae Titulescu recunoştinţa lui adâncă
pentru opera înfăptuită precum şi încrederea lui nelimitată în îndeplinirea misiunii
sale‖.1
1

Prezentul comunicat al guvernului României reprezintă o acţiune prin care guvernul l-a convins pe
Nicolae Titulescu să renunţe la intenţia sa de a demisiona. Pentru motivele care au dus la această
demisie temporară din guvern a lui Nicolae Titulescu vezi Nota de convorbire a lui Mihail
Semionovici Ostrovski, reprezentant plenipotenţiar al URSS la Bucureşti, cu Ion Inculeţ,
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri al României, din 16 iulie 1936, ibidem, p. 74-78. La 11 iulie
1936, primul ministru, Gheorghe Tătărescu i-a prezentat Regelui Carol al II-lea următorul document:
„11 iulie 1936. Referat asupra demisiei domnului Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Străine. Am
onoarea a supune Majestăţii Voastre următoarele observaţii, referitoare la demisia domnului Nicolae
Titulescu, ministrul Afacerilor Străine. Aceste observaţii privesc cauzele şi consecinţele demisiei
anunţate.
Cauzele. Dacă domnul Nicolae Titulescu demisionează, aceasta nu se datorează – astfel, după cum,
poate, va declara Domnia Sa – unui conflict cu şeful Guvernului, ci unor stări de fapt care trec dincolo
de contingenţele trecătoare. Telegrama trimisă domnului Titulescu, drept răspuns telegramei prin care
relata conversaţia cu ministrul Yvon Delbos, nu este decât reacţia firească a unui şef de guvern faţă de
colaboratorul său, care, la o afirmare gravă, neîntemeiată şi neadmisibilă, răspunde interlocutorului
său numai printr-o ameninţare de plecare. Această telegramă nu poate fi decât, cel mult, pretextul şi
nu cauza demisiei domnului Nicolae Titulescu. Cauza, eu o văd aiurea. Eu o văd în situaţia greu de
suportat, pe care şi-a creat-o dincolo de hotare domnul Titulescu, personal, prin acte, atitudini şi
exagerări, a căror răspundere nu o poate împărţi cu nimeni: conflicte cu oficialitatea şi opinia publică
italiană, conflicte cu oficialitatea şi opinia publică poloneză, conflicte cu o parte din opinia publică
franceză, înăsprire de raporturi chiar cu unii conducători politici ai ţărilor aliate şi prietene, toate
aceste fapte au creat domnului Titulescu o atmosferă de împotrivire, în care acţiunea Domniei Sale nu
se mai poate desfăşura în voie şi care-i oferă, uneori, momente foarte penibile. Ultimul incident avut
cu presa italiană este una din izbucnirile acestei grele situaţii. Este sigur că domnul Titulescu îşi dă
seama de această atmosferă; este sigur că Domnia Sa e conştient că această atmosferă se răsfrânge
păgubitor şi asupra ţării şi a intereselor ei şi, de aceea, socoteşte necesară o retragere, fie ea şi numai
temporară. La această cauză de ordin extern se adaugă o alta de ordin intern. Domnul Titulescu
trebuie să fie conştient că unele exagerări ale Domniei Sale – în vorbă şi în atitudine – în chestiunea
raporturilor cu URSS, i-au alienat o bună parte din simpatiile opiniei publice româneşti, refractară
unei politici care ar depăşi cadrul unor raporturi numai externe cu vecina noastră de la Răsărit.
Domnia Sa, neputând reveni nici asupra actelor săvârşite, nici asupra consecinţelor lor, nu mai poate
dobândi ceea ce simte că a pierdut şi, de aceea, trebuie să considere soluţia retragerii ca singura care iar da posibilitatea refacerii popularităţii sale. Aceastea sunt cauzele esenţiale. Concomitent cu ele,
trebuie să acţioneze şi prăbuşirea unora din iluziile pe care inimosul nostru colaborator le pusese în
sisteme şi practici de politică internaţională, la elaborarea cărora a colaborat cu pasiune. În acest ciclu
de fapte, se găsesc originile hotărârii luate de domnul Nicolae Titulescu, de a demisiona din fruntea
Ministerului Afacerilor Străine.
Consecinţe. Oricât m-ar afecta separarea de un om, dotat cu atâtea însuşiri de elită, eu iau în
considerare această demisie fără îngrijorare. Desigur, pentru dezbaterile publice internaţionale, pentru
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AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după rapoarte, iulie 1936), f. 225
65
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 080, din 17 iulie 1936, ora 19.50
Înreg. la nr. 39 999, din 18 iulie 1936
Varşovia
Acordul austro-german a fost primit în Polonia cu sentimente diverse şi
comentat cu abilitate de cercurile oficiale, subliniindu-se anume consecinţe
imaginate de ele favorabile actualei politici poloneze, şi cu îngrijorare de cercurile
independente şi de opoziţie.
Primele consideră că acest acord deschide drumul penetraţiei germane spre
sud-estul european şi Peninsula Balcanică şi că, deci, îi întoarce veleităţile dinspre
Răsărit. Astfel, Polonia ar ieşi din câmpul imediat al expansiunii germane. Această
soluţionarea problemelor generale, europene şi mondiale, absenţa domnului Titulescu va fi un gol
greu de împlinit. Pentru interesele româneşti, însă, retragerea Domniei Sale – fără a atrage nici o
periclitare –, va fi, dimpotrivă, un prilej de destindere necesară în raporturile cu unele din statele
aliate sau prietene, faţă de care incidentele provocate, voit sau nevoit, de Domnia Sa ne-au creat
situaţii de încordare. Această retragere ne va da şi posibilitatea de a proceda la o revizuire a organelor
Ministerului Afacerilor Străine şi a instrumentelor sale de propagandă, care, în situaţia de astăzi, în
multe centre, militează numai în cadrul unei acţiuni personale şi constituie anomalii primejdioase în
acţiunea de apărare a intereselor generale ale statului şi ale guvernului. Interpretarea ce se va da,
poate, de o presă răuvoitoare şi de o opinie publică lipsită de informaţii, potrivit căreia plecarea
domnului Titulescu înseamnă o nouă orientare în politica externă a ţării, va fi repede infirmată de
actele şi atitudinile viitoare ale guvernului, care vor dovedi că nimic nu s-a schimbat în această
politică. Înlocuirea prin domnul Victor Antonescu, un tradiţionalist autentic al politicii noastre
externe, va fi, pe de altă parte, în primele momente, de nedumerire, o garanţie suplimentară şi o
chemare la ordine pentru toată opinia publică străină (...) În rezumat: ca şef al guvernului, făcând tot
ce pot pentru a împiedica sau întârzia acest act, nu consider însă consumarea lui ca un obstacol în
calea apărării intereselor statului în afară şi nici în calea guvernării noastre înăuntru. Majestatea
Voastră va hotărâ, însă, cum crede de cuviinţă, luând în considerare interesele superioare ale ţării, eu
supunându-mă dinainte hotărârii Sale. Socotesc, însă, necesar să adaug că, dacă domnul Titulescu –
drept condiţie a rămânerii sale în funcţie – ar cere guvernului să săvârşească acte de represiune
împotriva curentelor naţionaliste şi anticomuniste din ţară, declar de pe acum că Guvernul nu va putea
să treacă la o asemenea politică. Aceste curente, evident, pot fi primejdii pentru viaţa statului când ele
degenerează în stări de violenţă şi de anarhie. Guvernul va fi întotdeauna vigilent ca să reprime, în
cadrul legilor, excesele acestor curente, oricare şi oricâţi ar fi autorii lor. Guvernul a făcut-o în trecut
şi o va face şi în viitor. A reprima excesele unei mişcări este o atitudine; a reprima mişcarea însăşi este
o alta. Guvernul pe care-l conduc va fi întotdeauna în cea dintâi şi nu poate fi niciodată în cea de-a
doua, căci structura, programul şi ideologia ne împiedică să fim sugrumătorii mişcărilor, care au la
baza lor ideea monarhică, ideea naţională şi ideea de autoritate şi care constituie, în chip firesc,
barajul cel mai puternic împotriva curentelor de dezagregare şi împotriva propagandei comuniste.
Aceste sunt observaţiile, pe care mi le sugerează anunţarea demisiei domnului Nicolae Titulescu,
ministrul Afacerilor Străine, şi pe care am găsit util a le aduce la cunoştinţa Majestăţii Voastre. (ss)
preşedintele Consiliului de Miniştri, Gh. Tătărescu‖, ANIC, Fond Casa Regală, dosar 29/1936, f. 1-5.
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teză se sprijină între altele şi pe vizitele recente ale domnului Schacht. Celelalte
sunt neliniştite socotind că orice expansiune germană trece dacă nu prin corpul, dar
cel puţin prin interesele poloneze şi că orice eventuala întindere teritorială a
Germaniei face şi mai grav pericolul de care Polonia este ameninţată. De altfel,
toate cercurile poloneze stăruiesc în credinţa că acordul actual dintre Italia şi
Germania în privinţa Austriei nu se poate dezvolta până la ultimele sale consecinţe
materiale şi că Italia se va opune totdeauna la realizarea în fapt a Anschlussului. Ea
nu va accepta niciodată o frontieră comună cu Germania şi va dori totdeauna să
limiteze influenţa acesteia în sud-estul european şi în Balcani deoarece într-acolo se
îndreaptă şi ambiţiile de influenţă ale Italiei.
Adaug că sunt şi păreri extreme care preconizează o totală apropiere a
Poloniei de Germania, Austria şi Ungaria în vederea realizării sub auspiciile
Germaniei a problemelor din Europa Centrală. Este uşor de văzut că spre această
capitulare duce aproape inevitabil o practică prelungită a justificării acreditată
Poloniei.
Vişoianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; prin curier, Legaţiilor de la Viena, Berlin, Roma. 18.07.1936.
Mihail Arion.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 158
66
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 448, din 17 iulie 1936
Înreg. la nr. 40 000, din 18 iulie 1936
Londra
Ca urmare la telegrama mea nr. 1 4461.
În urma Consiliului de Cabinet de ieri, Guvernul britanic propune ca
proiectata întrunire de la Bruxelles să aibă loc la Londra. Totodată, doreşte un
comunicat explicativ al cărui text se discută în acest moment cu Guvernul francez.
Sunt informat din izvor autorizat că, dorinţa Guvernului britanic este e
prezenta, în comunicat, întrunirea de la Londra ca simple convorbiri preliminare
ale conferinţei puterilor locarniene, care urmează a se întruni ulterior.
Laptew
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9 (Telegrame, 1935-1937), f. 112

1

Vezi documentul nr. 62.
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67
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 366, din 17 iulie 1936, ora 19.55
Înreg. la nr. 40 005, din 18 iulie 1936
Ankara
Ca urmare la telegrama mea nr. 1 3481.
Chestiunea acordurilor de asistenţă în Mediterană încheiate în baza
articolului 16 continuă a fi neclară. În timp ce ambasadorul Italiei menţine aici
afirmaţia că guvernul englez ar fi comunicat la Roma că priveşte caduce acordurile,
ambasadorul Angliei mi-a declarat că nu are cunoştinţă de o asemenea comunicare
şi mi-a lăsat să înţeleg că Acordul austro-german ar impune Angliei să nu
abandoneze pentru moment acordurile.
Pe de altă parte, Italia desfăşură aici o stăruitoare acţiune diplomatică.
Ambasadorul Carlo Galli a plecat din Ankara şi a văzut ieri pe Ismet Inönü. Din
informaţiile pe care înregistrez încă sub toată rezerva, rezultă că ar fi remis o nouă
notă in care Guvernul italian ar declara următoarele:
1) Italia consideră ca fiind în vigoare tratatul de amiciţie şi neutralitate
turco-italian din 1928.
2) Ea va respecta acel tratat şi doreşte să dezvolte relaţii cu Turcia pe baza
lui.
3) Guvernul italian nu înţelege să adopt o atitudine nepretienoasă faţă de
statele care au aplicat sancţiunile.
4) Italia se întemeiază pe declaraţia Guvernului englez că în urma
ridicării sancţiunilor, acordurile de asistenţă mutuală în Mediterană nu
mai au fiinţă.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 311-312
68
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 081, din 17 iulie 1936, ora 21.30
Înreg. la nr. 40 006, din 18 iulie 1936
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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Varşovia
Conversaţiile diplomatice între Polonia şi Germania şi între Polonia şi
Danzig continuă în mod confidenţial. La Berlin, se ţine seama, deocamdată, de
ajutorul pe care Beck îl poate da Germaniei în cadrul marilor negocieri diplomatice
ce vor începe în curând şi se doreşte menţinerea sa în fruntea politicii externe a
Poloniei. De aceea şi, de asemenea, pentru a nu speria încă o dată Europa şi a nu
descuraja spiritul tolerant al Angliei, Germania nu face lovitură bruscă la Danzig.
Ea s-a mulţumit să readucă chestiunea în planul actualităţii. Nu este exclus să dea
chiar vreo satisfacţie de suprafaţă Poloniei pentru a acoperi astfel concesiile de
fond pe care Polonia le va face. Anume, Germania ar putea sacrifica pe actualul
preşedinte al Senatului care s-a manifestat atât de brutal în incintă la Geneva,
Polonia, acceptând să lase mână liberă elementelor naţional-socialiste din Danzig
pentru ca să lichideze complet opoziţia. Prin această operaţiune Germania ar arăta
Europei că dezaprobă „maniera‖ preşedintelui din Danzig; ar da şi impresia ca nu
urmăreşte lovituri de divergenţe. Apoi ar da domnului Beck un succes aparent. În
schimb, ar obţine o totală libertate în supunerea oraşului liber la politica sa precum
şi alăturarea Poloniei la ideea că înaltul comisar din Danzig nu are cădere a
interveni în nici un fel în chiar chestiunile interne ale Danzigului. Astfel, cu
ajutorul Poloniei, s-ar micşora, reducându-se la nimic, competenţa comisarului
Societăţii Naţiunilor. Această tendinţă se poate observa în conversaţiile cu unii
înalţi funcţionari din o parte din Ministerul Afacerilor Străine ca şi în informaţiile
din presă, poate chiar că Germania ar mai obţine ca Polonia să-i susţină direct sau
indirect într-o eventuală cerere de schimbare a actualului comisar. În privinţa
schimbării statutului, Polonia se arată mai fermă, sugerând Senatului din Danzig să
se mulţumească cu actualul, fiind că în cazul unei revizuiri, Polonia ar fi nevoită să
ceară noi şi mari garanţii pentru interesele sale la Danzig.
Vişoianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; prin curier, spre informare, Legaţiilor de la Berlin şi Geneva. 18
iulie 1936. Mihail Arion.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 159-160
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 900, din 18 iulie 1936, ora 13.00
Înreg. la nr. 40 152, din 18 iulie 1936
Roma
Am avut azi o lungă conversaţie cu Bastianini relativ la Acordul austrogerman. Mi-a prezentat teza oficială italiană deja cunoscută Excelenţei Voastre prin
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telegrama mea nr. 8831.
Scopul meu era: 1) să obţin un minimum de informaţii sau cel puţin o
impresie cu privire la repercusiunile acordului austro-german asupra politicii
italiene. 2) să constat dacă italienii mai consideră valabile şi susceptibile de vreo
dezvoltare, Acordurile Mussolini-Laval şi Protocoalele de la Roma, acte
multilateral concepute în ipoteza unei Germanii ostile după soluţia bilaterală a
acordului din 2 iulie, bazat pe normalizarea raporturilor germano-austriece.
Subsecretarul de stat mi-a răspuns evaziv: „Italia rămâne partizana unei
politici de colaborare generală. Acordul de la Viena trebuie situat în acest cadru‖.
În ce priveşte denunţul între acord, protocoalele din Roma şi procesul-verbal
Mussolini-Laval, Palazzo Chigi nu şi-a pus încă chestiunea, un răspuns nu se poate
da decât mai târziu.
Este vizibil că italienii au fost surprinşi de graba încheiere a acordului, pe
care Hitler l-a precipitat, spre a profita între tensiunea dintre Londra, Viena şi Paris.
Au prezentat de aceea ca un succes italian şi un rezultat al medierii italiene un
acord despre care nu aflat decât în ziua încheierii acordului.
Astăzi sunt însă îngrijoraţi de perspectivele care se deschid pentru
Germania în Austria şi perplecşi faţă de contradicţia pusă cu propria lor politică
austriacă.
Chambrun şi ambasadorul URSS consideră acordul ca un insucces italian.
Cel dintâi crede că din această cauză, Italia va avea o dezamăgire care o va aduce
din nou alături de Franţa. Al doilea, se arată îngrijorat de caracterul antisovietic al
apropierii italo-germane. Eric Drummond se arată mai optimist. Crede că
Mussolini nu va lua o hotărâre până la Adunarea din septembrie a Ligii. Cu prilejul
discuţiei asupra unei reforme a Pactului, va căuta a impune soluţia unui pact în
patru sau poate în cinci, cu Polonia şi să facă Germania să intre în Liga Naţiunilor.
Ambasadorul Angliei crede că o soluţie europeană fără Germania nu este
posibilă, că propunerile lui Hitler din martie trebuie discutate.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, domnului Titulescu.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 246-248
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DECLARAŢIILE MINISTRULUI AFACERILOR STRĂINE,
NICOLAE TITULESCU, CĂTRE ZIARUL „UNIVERSUL“
18 iulie 1936
Bucureşti
Une interview? Je ne puis vous l‘accorder.
Mais je désire parler à l‘opinion publique roumain, non pas comme
1

Vezi documentul nr. 51.
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Ministre des Affaires Etrangères, mais comme homme, de coeur à coeur.
Mettons donc de côté les réticences profesionnelles! Mais mettons aussi de
côté les critériums d‘après lesquels oin juge habituellement le langade
diplomatique.
Comme Roumain, né des parents roumains, élevé à l‘école de Take Ionesco
et de Vintilă Brătianu, je fais du nationalisme roumain un dogme tant à l‘exterieur
qu‘à l‘intérieur.
Je ne permets à personne de l‘étranger de se mêler dans nos affaires
intérieur; je demande, au contraire, que les directives de notre politique intérieure
soient purement roumaines.
C‘est dans cette conception et dans cet esprit que j‘ai dirigé la politique
extérieure du pays et j‘affirme que je lui ai assuré une indépendance à l‘égard des
influences du dehors que n‘a jamais été dépassée.
Mais, c‘est justement parce que je veux que le Roumain soit mâtre chez
lui, que je désire qu‘il trouve tout seul, dans sa pleine souveraineté, les meilleurs
directives pour le maintien de notre unité nationale.
J‘ai toujours considéré que la paix était commandement intérieur roumain,
et l‘un de meilleurs moyens pour le maintien de notre unité nationale.
Je désire la paix, mai je ne suis pas pacifiste.
Je désire des traité d‘assistance qui garantissent nor frontières, mai je sais
que rien ne peut mieux nous les assurer que notre force militaire.
Toute ma réforme financière d‘il y a quelques années, je l‘ai faite dans le
but de doter l‘armée avec tout ce qui lui est nécessaire pour remplir sa haute
mission.
Lisez mes discours de 1921. Lorsqu‘on me demandait tout les temps à qoui
bon tant impôts, je répondais: si nous avons réalisé notre unité nationale, nous
devons aussi créer l‘inserement destiné à la maintenir, qui est l‘armée.
Je considère de mon devoir d‘apporter un hommage respecteux à mon
Président du Conseil d‘alors, Monsieur le Maréchal Averesco, qui m‘a laissé
travailler en plein liberté dans cette direction et sacrifier sa popularité et celle de
son parti par les mesures que je prenais comme Ministre des Finances.
A l‘heure actuelle tout le monde reconnaît combien Mon Auguste
Souverain Sa Majesté le Roi Carol II travaille pour le renforcement de l‘armée ce
qui suscite la profonde reconnaissance de tout le peuple roumain.
Quant aux efforts faits par notre Président du Conseil, en vue du
réarmement, je suis le premier à les apprécier et il sait que je suis parmi ceux qui
lui donnetn le plus grand concours à ce sujet.
Je désire la paix et je désire par l‘etremise dela Société des Nations.
Mais, jamais je n‘ai établi la sécurité de la Roumanie sur la base du Pacte
de la Société des Nations seul. A côté du Pacte, j‘ai conclu des traités spéciaux
d‘alliances, comme par exemple la Petite Entente et l‘Entente Balcanique, qui, si
elles fonctionnent dans le cadre de la Société des Nations, sont cependant ses
compléments nécessaires.
Aujourd‘hui. Quand on parl de la reforme de la Société des Nations, je dis:
faites attention, on désire faciliter la procédure de la révision.
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Ce n‘est pas le Pacte qui a failli, ce sont les hommes.
Et ce n‘est pas une raison parce que les mesures décidées par les Grandes
Puissances contre l‘Italie, que nous avons suivies par esprit de solidarité
internationale, n‘ont pas porté les fruits désirés, que ce soit nous, le soi-disantes
Petites Puissances, qui payions pour cela e facilitant la procédure de la révision.
Une grande lute s‘ouvre en automne à Genève.
Je suis, aujourd‘hui plus que jamais, pour la Société des Nations. Si échec
il y a eu, il ne m‘affecte pas en ce qui concerne la sécurité roumaine, qui est basée
sur des traités speciaux d‘assistance, il m‘affecte comme membre de la
Communauté Internationale. En cette qualité, je lutterai pour enrayer, le mieux
possible, le mal produit et j‘affirme, aujourd‘hui plus que jamais, ma foi dans la
Société des Nations.
Je veux la paix. A cette fin nous avons besoin d‘allianceset d‘amitiés avec
tous les peuples, sens distinction.
Je déclare que quiconque garantit les frontières de la Roumanie et celles de
nos alliés est, de droit, notre allié.
Je ne fais pas de choix parmi les balles qui pourraient être dirigées contre
notre pays. Je veux que la Roumanie vive. Et elle vivra, car son action ne consiste
pas à substituer une hostilité à une autre hostilité, mais à superposer une amitié à
une autre amitié
Notre politique envers l‘URSS dérive de la necessité de vivre en bonne
harmonie avec un voisin qui compte 170 millions d‘âmes.
Je ne suis pas communiste: je n‘ai jamais partagé cette doctrine. Je
considère cependant qu‘un rapprochement dans le domaine de la politique
extérieure avec l‘URSS, qui est alliée de nos alliés, la France, la Tchécoslovaquie
et la Turquie, est le meilleur moyen de permettre à nos traités existants d‘alliance
d‘assurer leur plein rendement.
Je n‘ai jamais conclu aucun traité d‘assistance avec l‘URSS. Je n‘ai jamais
pris l‘obligation de laisser passer les troupes sovietiques par le territoire roumain,
une telle obligation n‘ayant même pas fait l‘objet de discussion.
Si je désire l‘amitié avec l‘URSS, je désire aussi l‘amitié de l‘Italie et
l‘amitié de l‘Allemagne.
Celle avec l‘Italie répond tellement à notre sentiment, qu‘il est inutile
d‘insister.
En ce qui concerne l‘Allemagne, je me rappelle avec plaisir la réception
qui m‘a été faite à Berlin en 1929 à l‘occasion de ma Conference au Reichstag.
Je ne me mêle dans la politique intérieure d‘aucun Etat: je ne suis
préoccupé que de la politique intérieure de mon propre pays. Par conséquent, si elle
désire la paix, je ne vois pas la raison pour laquelle je n‘aurais pas pour
l‘Allemagne les sentiments d‘une réelle amitié.
Mais, je cache pas qu‘au premier rang de nos amitiés se placent les Etats
de la Petite Entente et de l‘Entente Balkanique, la Pologne ainsi que la France et la
Grande Bretagne, aves lesquelles nous – la Petite Entente et l‘Entente Balkanique –
nous avons toujours tenu à coordoner notre politique.
À l‘égard e la France je tiens à déclarer que la place speciale qu‘elle
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occupe dans les coeurs roumains est dûe après moi, en dehors de l‘identité de nos
intérêts, en dehors de l‘affinité de race, à deux faites:
1) La France s‘est fait une spécialité de choisir ses alliés parmi les
soidisants Petits Etats, démontrant ainsi combien profondément est
ancré dans son coeur le principe de l‘égalité des nations.
2) Il m‘a été donné d‘être témoin de tous les efforts faits par la France
pour l‘organisation de la paix depuis la fin de la grande guerre, malgré
la puissance formidable que représente l‘armée française.
Je ne veux réduire en rien le crédit dû à l‘esprit pacifique de n‘importe
quelle nation. Mais je tiens à proclamer hautement ma foi profonde dans la
puissance militaire et dans la volonté de paix de la France.
Si tout le monde désire la paix, la solution est simple: formons le front
unique de la paix.
Mais, si cela n‘est pas possible, si la guerre doit éclater, il faut que l‘on
sache que la Roumanie ne peut pas lutter dans le camp de ceux où se trouvent les
Etats qui poursuivent l‘agrandissement de leurs territoires au détriment de notre
Pays.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 82-86
71
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 371, din 19 iulie 1936, ora 14.45
Înreg. la nr. 40 161, din 20 iulie 1936
Ankara
Ca urmare la telegrama nr. 1 3661.
Asupra audienţei ambasadorului Italiei la preşedintele Consiliului de
Miniştri aflu următoarele: ambasadorul Galli a comunicat lui Ismet Inönü că Anglia
a înştiinţat Italia că în ce o priveşte, este dispusă să considere caduce acordurile din
decembrie, dar că unii din parteneri, exprimând teama de eventuala represiune
italiană în urma ridicării sancţiunilor, Anglia trebuie să le lase facultatea de a
menţine temporar şi în mod unilateral în vigoare acordurile.
Preşedintele Consiliului de Miniştri a luat act de aceste comunicări şi a
declarat ambasadorului că, într-adevăr, Turcia înţelege să menţină pentru moment
în mod unilateral acordurile. Un comunicat publicat după audienţă spune că: „În
urma ridicării sancţiunilor, asigurările mutuale schimbate între Turcia şi Anglia în
decembrie au luat sfârşit şi că în timpul perioadei de incertitudine ce urmează
ridicării sancţiunilor, asigurările Turciei faţă de Anglia vor continua în mod
unilateral‖.
Filotti
1

Vezi documentul nr. 67.
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AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 313

72
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 101, din 20 iulie 1936, ora 15.38
Înreg. la nr. 40 193, din 20 iulie 1936
Varşovia
Comunicatul dat de Guvernul român în urma expunerii asupra problemelor
externe făcute de Excelenţa Voastră, nu a fost publicat de presa poloneză.
Această Legaţie a făcut demersuri directe pe lângă directorii ziarelor şi
Ataşatul nostru de presă a umblat din ziar în ziar. Peste tot i s-a făgăduit că se va
publica comunicatul, care nici nu a fost distribuit de Agenţia oficială Patt. Totuşi, a
doua zi, afară de rare şi scurte note privitoare la aprobarea Guvernului unanimă a
politicii noastre externe, comunicatul nu a apărut nicăieri. Interesându-mă
îndeaproape am aflat ca Ministerul de Externe polonez dăduse instrucţiuni în acest
sens, mai mult, că cenzura are dispoziţii a împiedica publicarea „oricărei ştiri
favorabile‖ Excelenţei Voastre.
Voi semnala acest nou caz subsecretarului de stat de la Externe, şi îi voi
atrage atenţia asupra diferenţelor de tratament dintre Bucureşti şi Varşovia.
Profit de ocazie ca să informez pe Excelenţa Voastră că, în mod general,
presa aliatei noastre, Polonia, nu publică despre România decât veştile privitoare la
greutăţile ei, la catastrofele întâmplate în ţară şi la activitatea politică a grupărilor
de dreapta, mai ales când acestea se arată potrivnice politicii noastre externe.
Aproape nimic însă nu este înregistrat de această presă aliată, peste care veghează o
cenzură riguroasă, asupra activităţii Guvernului sau asupra altor partide decât cele
extremiste, sau asupra realizărilor şi izbândelor româneşti.
Vişoianu
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 161-162
73
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 474, din 20 iulie 1936, ora 18.45
Înreg. la nr. 40 196, din 21 iulie 1936
Londra
Am avut prilejul a asista la o expunere intimă făcută de un fost ofiţer
austriac Lania, care acum pare a fi şi informator în chestiuni militare al unor State
Majore şi, în special, cele adverse.
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Lania spune că toate sforţările Statului Major german se îndreaptă acum la
câştigarea cu orice preţ a României din punctul de vedere economic şi politic.
Acţiunea militară a Germaniei împotriva Rusiei şi asigurarea dominaţiei
germane în bazinul Mării Negre şi Ucraina nu poate fi realizată, după părerea
Statului Major german, decât după ce se va fi câştigat definitiv România ca un
teren sigur pentru viitoarea acţiune a Germaniei. Izvoarele de bogăţie şi în special
petrolul formează un element esenţial în calculele Statului Major German.
Lania crede că acţiunea germană imediată este de a se evita războiul, din
cauză că pregătirile militare germane nu sunt încă terminate în sensul de a susţine
marele război împotriva Rusiei Sovietice.
După socotelile germane, Cehoslovacia va fi câştigată prin intensificarea
agitaţiei printre germanii din Boemia pe de o parte, iar pe de altă parte prin
acţiunea Ungariei în Slovenia, făcând-o astfel a accepta un pact cu Germania, după
modelul Austriei şi Poloniei. De altfel, se află la Londra, Henlein, şeful germanilor,
de care caută a se servi cercurile pro-germane, care lucrează pentru aducerea
Cehoslovaciei în câmpul politicii germane.
De asemenea, se mai află aici şi profesorul de la Universitatea din Viena,
Knell, cunoscutul exponent al politicii hitleriste, care lucrează în sensul politicii
germane.
Lania crede că Statul Major german pare a fi sigur de succesul acţiunii sale
în România, unde se intensifică propaganda directă şi indirectă a Reich-ului.
Laptew
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9 (Telegrame, 1935-1937), f. 118-119
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 906/2, din 20 iulie 1936
Roma
Domnule Ministru,
Am onoarea a vă trimite aici alăturat raportul lunar asupra politicii italiene
pe intervalul de la 20 iunie la 20 iulie 1936.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea celei mai înalte consideraţii.
Lugoşianu
[...] Operaţiunile militare în Etiopia. Cum era de prevăzut, cea mai mare
parte a efectivelor din Africa Orientală au rămas pe loc, în vederea, pe de o parte, a
pacificării complete a Imperiului, pe de altă parte a ocupării întregii regiuni
meridionale a Etiopiei. Numai elemente detaşate din Divizia „Gavinana‖ din
Florenţa, care fusese mobilizată cea dintâiîn vederea războiului, au început să
sosească în Italia, debarcând în primele zile ale lui iulie la Napoli şi la Livorno,
unde au fost primite respectiv de Prinţul Moştenitor şi de Suveran. Se afirmă, de
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asemenea, că divizia motorizată „Trento‖, care a fost întâi în Libia şi pe urmă în
Somalia este în curs de repatriere, dar că îşi va fixa noua reşedinţă pe frontiera
franceză, în loc de Alto Adige, unde şi-a avut sediul până în prezent.
În general, după puţinele informaţii care ajung până la Roma, noua
administraţie militară italiană nu întâmpină mari dificultăţi în acţiunea de pacificare
şi organizare. Oficial nu s-au semnalat până acum decât unele încercări etiopiene
de a tăia în mai multe locuri linia ferată Djibouti-Addis Abeba, care au fost repede
reprimate şi masacrul de la Lekemti, unde generalul Magliocco şi colonelul de
aviaţie Locatelli, împreună cu tot echipajul a trei avioane, au fost victimele unui
atac nocturn, prin surprindere. Represalii riguroase, anunţare de presa italiană, au
fost exercitate contra bandelor etiopiene din regiune.
Operaţiile de ocupaţie se desfăşoară în două direcţii: la sud, sub
conducerea generalului Geloso, la est sub conducerea generalului Nasi, care sunt în
acelaşi timp guvernatorii regiunilor respective din Galla Sidamo şi Somalia.
Generalul Geloso şi-a început înaintarea din Somalia şi trecând fluviul
Dawa a progresat, fără a întâmpina rezistentă de-a lungul frontierei coloniei
engleze Kenya.
După ocuparea posturilor de frontieră mai importante, trupele generalului
Geloso au intrat în Mega, capitala teritoriului Borana, care controlează drumurile
dintre Kenya şi regiunea lacurilor, şi apoi la Moyale, unde au venit din nou în
contact cu trupele britanice de pe frontiera Kenyei. Terminată această operaţie, care
l-a dus la 400 de km de bazele sale şi i-a permis să fixeze linia de demarcaţie între
Kenya engleză şi Etiopia italiană, generalul Geloso şi-a schimbat direcţia de marş
spre nord, spre lacul Regina Marguerita, ocupând Javello, la 200 de km de Mega,
punct fortificat de abisinieni, şi centru de comunicaţii, deja cunoscut în istoria
colonială a Italiei prin moartea lui Ruscolli şi ocupaţia lui Bottego. Populaţia
musulmană a acestor regiuni era, se pare, ostilă Negusului şi primeşte bine ocupaţia
italiană.
La est, în ultimele zile se intensifică operaţiile generalului Nasi, care se
desfăşoară de-a lungul căii ferate Djibouti-Addis Abeba. Trupele acestui şef, care
se află pe platoul Cercer, au misiunea de a controla această arteră de comunicaţie şi
de a extinde ocupaţia italiană în această regiune, care n-a fost cuprinsă în zona
războiului. Până acum trupele generalului Nasi au ocupat Collubi şi Ciallamo,
situate, şi ele, într-o regiune populată de musulmani, care deschid fără rezistenţă
poarta noii stăpâniri italiene.
[...] Politica externă. Luna, care face obiectul raportului de fată a fost o
lună de lichidare a conflictului italo-etiopian şi consecinţelor lui. Lichidarea
internaţională parţială, în funcţie de care Italia şi-a modelat atitudinea în toate
problemele internaţionale.
Conferinţa de la Montreux, reuniunea proiectată a puterilor locarniene de
la Bruxelles, raporturile politice ale Italiei cu marile puteri, în special, şi cu statele
sancţioniste în general, problema reluării relaţiilor comerciale cu străinătatea, în
fine, Acordul austro-german din 11 iulie, el însuşi au fost considerate la Roma
direct, sau indirect, sub acest aspect.
Lichidarea conflictului italo-etiopian trebuia să readucă colaborării
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europene o Italie satisfăcută, hotărâtă să rămână în Ligă, şi sa reia, la punctul
întrerupt de război, acţiunea ei diplomatică de cooperare cu Franţa şi de pacificare
a bazinului dunărean. Continuarea paralelismului de acţiune cu Germania părea,
înainte de Adunarea Societăţii Naţiunilor, destinată să înceteze sau cel puţin să
piardă din vigoarea ei. Chiar cercurile oficiale italiene nutreau aceste speranţe şi
nota adresată de contele Ciano Adunării Societăţii Naţiunilor, proceda din această
stare de spirit. Felul cum s-au desfăşurat lucrările Adunării, menţinerea flotei
engleze în Mediterana, declaraţia domnului Eden că Marea Britanie va menţine
unilateral asigurările date statelor mediterane, contra eventualităţii unei agresiuni
neprovocate din partea Italiei, atitudinea pasivă a diplomaţiei franceze, orientarea
Austriei către o politică de înţelegere cu Germania au menţinut însă Italia în
politica ei de rezervă faţă de colaborarea europeană şi, mai mult decât atât, au mărit
intimitatea Romei cu Berlinul pentru un timp şi într-o măsură a căror apreciere
exactă nu poate face încă obiectul nici unei prevederi raţionale.
Spre a fixa linia de acţiune a Italiei în politica internaţională a ultimelor
patru săptămâni, vom face în cadrul delimitat mai sus, o scurtă expunere asupra
atitudinii acestei ţări faţă de principalele evenimente ale politicii europene.
Nota contelui Ciano către Societatea Naţiunilor. Am arătat în raportul
nostru precedent în ce a constat la Roma pregătirea diplomatică în vederea
lichidării conflictului italo-etiopian, după introducerea cererii argentiniene de
convoncare a Adunării Societăţii Naţiunilor. Însuşi reprezentantul Argentinei,
împreună cu ambasadorul Marii Britanii, au făcut la Palatul Chigi sugestii şi
demersuri al căror obiectiv era să ducă la revocarea sancţiunilor şi să evite o
decizie colectivă de nerecunoaştere a Imperiului din partea Adunării. Principiul
acestor sugestii era că guvernul italian – sub forma unui memoriu sau unei note
destinate a suplini lipsa delegaţilor săi la Adunare – să dea Societăţii Naţiunilor o
satisfacţie, arătând că Italia se va comporta în Etiopia în spiritul unei puteri
mandatare, potrivit articolului 22 şi 23 din Pact şi totodată să arate buna-dispoziţie
a Italiei pentru o reluare a colaborării europene.
Iniţiativa Cabinetului englez de a ridica sancţiunile, asigurările date în
acelaşi sens de mai toate statele sancţioniste, hotărârea Guvernului american de a
abroga dispoziţiile pentru embargoul pe arme şi muniţii în Italia, zelul Guvernului
polon de a revoca individual sancţiunile la 27 iunie, înainte de hotărârea Adunării
au dat la Roma impresia unei desfăşurări favorabile a acţiunii de lichidare a
conflictului italo-etiopian şi au determinat Guvernul italian să trimită Preşedintelui
Adunării nota cunoscută în presa italiană sub numele de nota Ciano.
Acest document e de domeniul public. Ne vom mărgini, deci, să reţinem
din el numai ideile esenţiale, care pot avea o importanţă pentru explicarea situaţiei
actuale sau pentru desfăşurarea politicii viitoare a Italiei.
Nota contelui Ciano nu aduce multe elemente noi în prima sa parte,
consacrată expunerii evenimentelor. E prezentarea deja cunoscută a faptelor, din
rapoartele noastre precedente. Tendinţa ei este să exonereze Italia de răspunderea
situaţiei create şi să justifice întemeierea Imperiului. Italia nu are responsabilitatea
insuccesului Proiectului Laval-Hoare, care a fost repudiat de unul din Guvernele
care l-au propus şi a devenit, deci, caduc, înainte ca Guvernul italian să se fi
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pronunţat. În orice caz, de altfel, propunerile franco-engleze fuseseră refuzate de
Negus.
Italia nu are, de asemenea, răspunderea insuccesului propunerilor de
conciliere făcute de Comitetul de 13. Guvernul italian a făcut sugestii la 15 şi la 16
aprilie relativ la modalităţile procedurii de conciliere. Aceste sugestii ţineau seama
de comitetul de 13 care ar fi fost ţinut la curent de negocierile bilaterale ale
beligeranţilor. Ele au fost însă refuzate de Negus şi de aceea, la 18 aprilie,
comitetul de 13 era constrâns să constate falimentul tentativei de conciliere. O
soartă identică au avut încercările italiene de a da o urmare contactelor directe,
stabilite confidenţial între părţi, în timpul conflictului, la Atena şi Djibouti.
Fuga Negusului, în fine, crea o stare de lucruri care obliga pe Italia să-şi ia
răspunderea pe care o impunea situaţia, conform cu nevoile populaţiei. Într-adevăr,
aceste populaţii primitive au nevoie de o tutela ă unui stat civilizat care să le dea
bunăstarea, ordinea şi siguranţa, precum şi instituţiile de progres, pe care vechiul
regim s-a dovedit incapabil să le asigure. Adeziunea populaţiei este, de altfel
indiscutabilă: ea se manifestă zilnic prin nenumărate acte de supune faţă de
administraţia italiană, despre care nota citează în text şi în documentarea anexă,
numeroase dovezi.
De aceea, „Italia consideră întreprinderea sa din Etiopia ca o misiune sacră
de civilizaţie, în îndeplinirea căreia ea intenţionează să se inspire din principiile
Pactului Societăţii Naţiunilor şi a celorlalte acte internaţionale care au definit
misiunea puterilor civilizatoare. Italia va asigura tratamentul egal al populaţiilor
indigene, îngrijindu-se de a promova bunăstarea lor morală şi materială şi de a
favoriza progresul social‖.
Italia le va garanta deplinul respect al credinţelor religioase şi liberul
exerciţiu al tuturor cultelor, le va lăsa libertatea de a folosi limba lor proprie, va
suprima sclavia şi munca forţată, nu va percepe în fine, alte impozite, decât cele
destinate nevoilor exclusive ale teritoriului.
Cu alte cuvinte, nota italiană dă asigurări Ligii că puterea ocupantă în
Etiopia se va conforma atribuţiilor pe care Pactul le dă statelor mandatare. Mai
mult decât atât, „Va fi pentru Italia un titlu de onoare de a informa Societatea
Naţiunilor asupra progreselor care vor fi realizate în opera de ridicare a Etiopiei, a
cărei impunătoare răspundere şi-a luat-o‖.
Pe lângă aceste asigurări date Societăţii Naţiunilor, nota dă asigurări
liniştitoare şi marilor puteri care au interese în Etiopia: „Italia este dispusă să adere
la principiul că indigenii nu vor fi supuşi la prestaţii militare decât pentru a asigura
poliţia locală şi apărarea teritoriului. „De asemenea, Guvernul italian va lua
dispoziţiile necesare spre a garanta libertatea comunicaţiilor şi tranzitului‖, precum
şi „un tratament egal‖ al comerţului tuturor statelor. E de observat că nota nu
făgăduieşte libertatea comerţului, ci numai să nu facă discriminări în raporturile
comerciale ale Etiopiei cu alte state.
În fine, nota contelui Ciano, în partea sa finală, conţine o profesiune de
credinţă faţă de necesitatea colaborării internaţionale interesantă de reţinut, fiindcă
este destinată să constituie în viitor, baza raporturilor Italiei cu statele sancţioniste
şi cu Societatea Naţiunilor.
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Guvernul italian afirmă în rezumat această parte a notei, este convins de
necesitatea unei leale şi efective colaborări între state În timp ce aşteaptă ca
Societatea Naţiunilor să aprecieze cu o justă înţelegere situaţia care s-a produs în
Etiopia, Guvernul italian „declară că este gata să-şi dea din nou colaborarea sa
voluntară şi practică Societăţii Naţiunilor în vederea rezolvării gravelor probleme
de care depinde viitorul Europei şi al lumii‖. În acelaşi spirit, Guvernul italian a
aderat şi la Tratatul de la Rio de Janeiro din 10 octombrie 1933. Guvernul italian îşi
reafirmă însă „convingerea, de altfel general primită de astăzi înainte, că Societatea
Naţiunilor are nevoie de o reformă adecvată şi că el este gata să participe la
examinarea şi realizarea ei‖. La studierea acestei reforme nu va aduce nici idei
preconcepute, nici rezerve prejudiciare cu privire la formele şi la actele
internaţionale de adoptat în acest scop. Guvernul italian „ nu poate însă să nu
amintească situaţia anormală în care a fost pusă Italia şi necesitatea de a se înlătura
fără întârziere obstacolele care s-au interpus şi care se interpun înca şi astăzila
realizarea operei de cooperare internaţională, pe care Italia o doreşte în mod sincer,
şi căreia este gata să-i dea o contribuţie concretă spre a garanta pacea‖,
Trebuie recunoscut că nota contelui Ciano înregistra integral toate
sugestiile făcute şi dădea toate asigurările cerute în conversaţiile diplomatice
preliminare de la Roma. În plus, Guvernul italian, fără să fi fost solicitat în acest
sens, asigura Liga că îşi „va face onoare‖ să o informeze despre progresele
realizate în Etiopia şi îşi oferea colaborarea la viaţa internaţională fără a pune
condiţia recunoaşterii Imperiului, care îi părea chiar lui prematură, dar cerând în
termeni poate nu destul de expliciţi, lichidarea tuturor măsurilor luate în aplicarea
articolului 16 din Pact.
Disproporţia între ce a sperat şi ce a obţinut, neînţelegerea dintre Italia,
care se aştepta la retragerea imediată a flotei engleze din Mediterana şi la
renunţarea imediată a Franţei şi Angliei la pactele mediteraneene de asistenţă
mutuală, şi Marea Britanie care a menţinut unilateral asigurările date Turciei,
Greciei şi Iugoslaviei, explică sentimentul de iritare al cercurilor politice italiene,
continuarea tensiunii între Italia şi puterile occidentale, politica negativă a Italiei
faţă de Conferinţa de la Montreux şi de reuniunea puterilor locarniene, ca şi
simptomele repetate de apropiere de Germania.
Adunarea Societăţii Naţiunilor (1-4 iulie 1936). Lucrările Adunării au avut
o publicitate universală. Nu vom reţine deci, din ele, decât ceea ce prezintă un
interes practic pentru politica italiană.
Având sarcina ingrată de a încerca să pună de acord principiile Pactului cu
o realitate flagrant contrară, de afirma menţinerea acestor principii şi de a da
satisfacţie şi iniţiatorilor argentinieni ai convocării Adunării înregistrând şi doctrina
statelor americane, care exclude reglementarea prin forţa a chestiunilor teritoriale,
în fine, de a eluda din cauza prezenţei Abisiniei, votarea unei rezoluţii pentru care
unanimitatea n-ar fi fost posibilă, Adunarea a enunţat dorinţa ca Consiliul să pună
în studiu un proiect de reformă a Pactului pentru sesiunea din septembrie a
Adunării şi ca Comitetul de coordonare să facă Guvernelor propuneri utile, în
scopul de a pune capăt măsurilor luate de ele în executarea articolului 16 din Pact.
Chestiunea recunoaşterii Imperiului care fusese principalul motiv al cererii
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Argentinei şi al convocării Adunării era complet trecută cu vederea. Italia, de altfel,
nu întreprinsese nici o acţiune pozitivă în acest sens şi scopul notei contelui Ciano
nu fusese altul în această privinţă, decât să evite o decizie colectivă de
nerecunoaştere, lucru asupra căruia toată lumea, chiar şi Argentina era de acord.
În schimb, sancţiunile erau ridicate şi comitetul de coordonare lua în acest
sens decizia de revocare, executată succesiv de toate Guvernele pe data de 15 iulie.
În fond, Italia părea, deci, că obţine satisfacţie. Totuşi, niciodată
deliberările de la Geneva n-au fost privite şi de Guvernul italian şi de opinia
publică a Italiei cu un sentiment mai viu de iritare.
Motivele acestei stări de spirit sunt în principal două: a) Unul a fost
prezenţa Negusului şi a delegaţiei etiopiene la lucrările Adunării. Aceasta măsură
care putea avea o justificare juridică, procedurală şi morală a părut italienilor o
intolerabilă sfidare adusă orgoliului lor naţional. Ulterior şi-au dat seama că acest
exces de sensibilitate nu era legitim şi că rezultatul practic al prezenţei Negusului
la Geneva nu ar fi schimbat întru nimic situaţia; b) Al doilea motiv a fost
menţinerea acordurilor de asistenţă mutuală în Mediterana. Declaraţia domnului
Eden, că Marea Britanie va menţine în mod unilateral asigurările date statelor
mediteraneene şi tăcerea acestor state relativ la aceste acorduri, care erau un
rezultat al aplicării articolului 16 din Pact, au dat impresia unei măsuri ostile Italiei,
au determinat menţinerea ei într-o rezervă bănuitoare faţă de toate chestiunile
internaţionale şi au creat timp de trei săptămâni o confuzie care nu e în întregime
risipită până astăzi.
Sancţiunile şi parasancţiunile. Atitudinea Italiei faţă de Conferinţa de la
Montreux şi de reuniunea de la Bruxelles. În concepţia italiană, condiţia esenţială
pentru reluarea unor raporturi normale cu fostele state sancţioniste şi pentru
întoarcerea Italiei la cooperarea internaţională era revocarea tuturor măsurilor luate
pe temeiul articolului 16 din Pact.
Or, pe baza sus-numitului articol, nu s-au luat în contra Italiei numai
măsurile de constrângere economică şi financiară care au fost sancţiunile, astăzi
revocate, ci s-au luat şi „parasancţiuni‖, adică măsuri militare virtuale de aplicat în
eventualitatea unei agresiuni italiene, pe temeiul acordurilor de asistenţă reciprocă,
încheiate în decembrie 1935 între Anglia, Franţa, Turcia, Grecia şi Iugoslavia.
Aceste măsuri sunt caduce astăzi, când s-a hotărât că articolul 16 nu mai este
aplicabil Italiei. În ideea italiană, o măsură identică de caracter ostil era şi
menţinerea home-fleet-ului în Mediterană, deşi acesta era un act individual al
Angliei şi deşi în ultimele luni niciodată Guvernul italian nu a sugerat şi nu a cerut
nici la Roma nici la Londra, retragerea flotei engleze.
Câtă vreme se menţin încă unele măsuri luate pe baza articolului 16,
domnul Mussolini a declarat categoric că nu va lua parte nici la Conferinţa de la
Montreux, nici la reuniunea statelor locarniene de la Bruxelles.
În ce priveşte Conferinţa de la Montreux, fondul proiectelor de convenţie
destinate să stabilească noul regim al Strâmtorilor n-a făcut obiectul nici unei
discuţii sau examen din partea Guvernului sau presei italiene. Chestiunea n-a fost
privită la Roma decât sub aspectul, strict negativ, al neparticipării italiene, într-un
prim timp din cauză că sancţiunile nu erau încă ridicate, într-un al doilea timp,
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după ridicarea acestora, din cauza menţinerii acordurilor de asistenţa mutuală.
În fond, Italia avea să regrete, desigur, de a nu fi luat parte la lucrărilor de
la Montreux sub condiţia rezolutivă a ridicării sancţiunilor şi caducităţii acordurilor
de asistenţă mutuală. Terminarea fericită a Conferinţei o va pune în poziţia
neplăcută de a accepta clauzele unui acord la care n-a participat sau de a provoca o
stare de tensiune cu Turcia, pe care o anunţă deja tonul conversaţiilor ce se pot avea
astăzi în această privinţă la Palatul Chigi, unde se declară că motivele ostilităţii
Turciei faţă de Italia sunt de neînţeles.
Acelaşi motiv – menţinerea acordurilor de asistenţă mutuală – este valabil
şi pentru proiectul de reuniune a statelor locarniene la Bruxelles, care după ştirile
sosite la data terminării acestui raport se va transforma într-o simplă conferinţă
preliminară în trei, la Londra. Pentru Conferinţa locarniană se adaugă însă motivul
tot aşa de important că Italia socoteşte inutilă şi ineficace o conferinţă – fie ea şi
preliminară – în absenţa delegaţilor germani. În afară de această motivare
mărturisită, atitudinea Italiei este, desigur, determinată în mare parte şi de faptul că
atitudinea ei definitivă faţă de Germania nu pare încă fixată, că nu e dispusă –
participarea germană fiind eludată – să-şi execute obligaţiile din scrisoarea de
garanţie din 19 martie, că în fine, îi repugnă să figureze ca garant pe un act
internaţional de o atare importanţă alături de Anglia, cu care raporturile sale nu sunt
încă complet normale. Asemenea constatări reies, implicit sau explicit, din
conversaţiile conducătorilor Palatului Chigi.
Această situaţie confuză parte însă pe cale de a se lămuri.
Guvernul britanic a luat hotărârea de a retrage flota metropolitană din
Mediterana, menţinând însă în această mare efective superioare celor din trecut.
Măsura aparţine strict iniţiativei britanice. Ea nu este rezultatul vreunui demers
italian sau vreunor negocieri, nici la Londra, nici la Roma. În ajunul hotărârii
Cabinetului englez de a retrage flota din Mediterană, înregistrăm în cele mai
competente cercuri britanice din Roma convingerea absolută că Home Fleet-ul va
rămâne în bazele sale meditarene. Hotărârea Guvernului din londra a provocat la
Roma o vie satisfacţie, de altfel repede reprimată. Ea va avea de altfel drept rezultat
retragerea progresivă a trupelor italiene din Libia, deja anunţată în mod public de
domnul Mussolini prin interviul acordat domnului Knickerbocker pentru Hearst
Press.
În ce priveşte acordurile de asistenţă mutuală între statele mediteraneene,
deşi domnul Eden a repetat recent la Camera Comunelor declaraţiile deja făcute în
Parlament, la 18 iunie şi la Adunarea Societăţii Naţiunilor în primele zile ale lui
iulie, că Anglia îşi va menţine în mod unilateral asigurările date statelor
mediteraneene, o acţiune diplomatică pare a fi în curs la Roma, spre a găsi o soluţie
în această chestiune.
Sir Eric Drummond a explicat la Palatul Chigi că şi Anglia consideră
acordurile mediteraneene caduce. Dar nu de aceasta e vorba, ci de asigurările date
unilateral de Anglia la Ankara, Atena şi Belgrad înainte de începerea conflictului
etiopian, asigurări de care nimeni nu avea cunoştinţă de altfel la Ministerul de
Externe italian. Aceste asigurări singure sunt menţinute ceea ce e indiscutabil
dreptul Angliei să facă.
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Această explicaţie lămureşte o chestiune care, în alt fel, era de neînţeles.
Ambasadorul Angliei a sugerat, de altfel că, chiar aceste asigurări unilaterale ar
putea fi revocate, dacă Guvernul italian prin reprezenţii săi diplomatici la Ankara,
Atena şi Belgrad ar face Guvernelor respective declaraţii liniştitoare asupra
intenţiilor paşnice ale Italiei.
Cum Ministerul de Externe italian şi-a luat angajamentul să facă asemenea
demersuri, sunt reale posibilităţi ca chestiunea acordurilor mediteraneene să capete
o soluţie satisfăcătoare. Aceasta va fi, fără îndoială, tardivă.
Între timp, atitudinea italiană nu va fi împiedicat semnarea unei Convenţii
la Montreux şi va fi zădărnicit în forma ei primitivă întrunirea puterilor locarniene
la Bruxelles. Totodată, Acordul austro-german din 11 iulie a.c., va fi adăugat un
element nou deşi nu neaşteptat, politicii europene.
Acordul austro-german (11 iulie 1936). Din rapoartele mele telegrafice
precedente s-a putut urmări desfăşurarea negocierilor de la Viena dintre cancelarul
Schuschnigg şi domnul von Papen. După informaţii din izvor german, acestea
duseseră deja la o destindere între Germania şi Austria, dar nu erau încă aproape de
o încheiere. Cele două chestiuni care împiedicau încă o soluţie erau Restaurarea
Habsburgilor şi problema Partidului Naţional Socialist austriac. Cancelarul austriac
o considera pe cea dintâi ca o chestiune internă austriacă în timp ce Berlinul o
socotea ca o problemă „extrem de serioasă‖, interesând Germania şi neputând fi
socotită ca o chestiune internă austriacă decât dacă ar fi făcut obiectul unui
plebiscit. În ce priveşte Partidul Naţional Socialist austriac, Berlinul, înainte de
încheierea acordului, considera ca o „trădare‖ să renunţe la camarazii nazişti din
Austria.
La Palatul Chigi, de asemenea, semnarea unui acord nu se socotea atât de
apropiată. Italienii au susţinut întodeauna că au fost ţinuţi la curent de austrieci
despre mersul negocierilor şi că, la Rocca della Caminate, şeful Guvernului italian
şi-ar fi dat asentimentul cancelarului Schuschingg pentru încheierea unui acord cu
Germania, dar cu două trei zile înainte de semnătură cercurile politice italiene
declarau că informaţiile despre încheierea unui acord nu corespund „cu starea
actuală a lucrurilor‖.
Este un fapt că cercurile diplomatice germane din Roma după propria lor
mărturisire, n-au aflat decât din ziare despre semnarea acordului şi că Palatul Chigi
el însuşi n-a fost informat decât în preziua încheierii.
Se impune concluzia că domnul Hitler a ţinut să precipite încheierea
înţelegerii austro-germane, în primul rând pentru a da un răspuns în fapt
chestionarului englez şi a tulbura astfel opinia publică engleză în ajunul reuniunii
proiectate la Bruxelles pentru 20 iulie, a statelor locarniene, în al doilea rând,
pentru a profita de tensiunea existentă încă între Roma, Londra şi Paris, căci
aceasta dispărută, existau toate probabilităţile că Italia ar fi opus mai multă
rezistenţă unei politici germane de înţelegere cu Austria al cărei rezultat era să
micşoreze influenţa italiană la Viena.
Din aceste preliminarii ale acordului, o primă concluzie se impune:
iniţiativa unei repezi încheieri a înţelegerii austro-germane din 11 iulie aparţine
Berlinului.
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O scurtă analiză a acordului şi analizarea primelor sale rezultate confirmă
această deducţie.
Acordul austro-german din 11 iulie 1936 calificat de „gentleman’s
agreement” de comunicatul oficial bilateral, publicat cu acest prilej, comportă trei
clauze esenţiale:
1. Conform declaraţiilor făcute de Führer, în 21 mai 1935, Guvernul
german „recunoaşte deplina suveranitate a statului federal austriac‖.
2. Guvernul german consideră aşezarea politică existentă în Austria ca o
chestiune internă a acesteia – inclusiv problema naţional-socialismului
austriac – şi se angajează să nu exercite faţă de ea nici direct, nici
indirect, nici un fel de ingerinţă.
Această clauză are un caracter bilateral, dar este evident că această
reciprocitate e un simplu act de curtoazie contractuală.
3. Guvernul austriac îşi va adapta politica generală, ca şi cea particulară
faţă de Reich, constatării fundamentale că Austria este un stat german.
Cei doi semnatari declară că, prin acordul acesta, nu sunt atinse nici
protocoalele romane din 1934, nici Protocoalele adiţionale de la Roma din 1936. În
fine, ei se obliga a crea printr-o serie de măsuri adecvate bazele indispensabile
executării acordului.
Discuţiile de până astăzi au dus deja la unele acorduri concrete. Altele vor
urma în curând, în vederea normalizării totale a raporturilor între Reich şi Austria.
Un acord de presă va permite intrarea ziarelor hitleriste, până acum
prohibite, în Austria. Polemicele de presă între cele două ţari vor înceta. Germania
a deschide graniţele turismului german în Austria. Cetăţenii germani şi
automobilele lor vor putea purta emblemele naţional-socialiste. Preferinţe vamale
vor intensifica raporturile economice între cele două ţări. Guvernul administraţia şi
armata austriacă nu vor mai exclude elementele naţional-socialiste. Un prim efect
al acordului a fost intrarea în Guvernul din Viena a domnului Glaise von
Horstenau, nazist deghizat, şi a domnului Guido Schmitt, pangermanist notoriu, cel
dintâi ca ministru fără portofoliu, cel de-al doilea ca subsecretar de stat la
Ministerul Afacerilor Străine. O operă de epurare a început deja în cadrele armatei.
Amnistia naziştilor condamnaţi este în pregătire şi efectele ei sunt vizibile cu
anticipare: dr. Anton Rintelen, fost ministru la Roma, condamnat pentru complot
contra statului federal, trece de la închisoare într-o clinică la câteva zile după
încheierea acordului.
Simpla lectură a acordului din 11 iulie arată până la evidenţă că prin el se
realizează un Anschluss simbolic, o uniune morală.
Rasismul nu cunoaşte frontiere teritoriale. Faptul că Austria va avea pe
harta Europei o culoare diferită de a Reich-ului e un detaliu trecător şi fără
consecinţe politice reale. Elementul esenţia, decisiv al actului din 11 iulie este
recunoaşterea din partea Austriei că este un stat german şi că îşi va conforma
politica faţă de Reich acestui fapt fundamental.
Declaraţia Reich-ului că recunoaşte „deplina suveranitate‖ a Statului
federal este deja o formulă goală de conţinut. Nu este vorba în obligaţia – de altfel
fără nici o garanţie – a Germaniei nici de independenţă politică, nici de integritate
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teritorială, ci numai de suveranitate, care e perfect compatibilă cu Anschlussul.
În fine, declaraţia de neimixtiune a Germaniei dacă poate însemna sfârşitul
unei ingerinţe ostile, este începutul unei durabile imixtiuni amicale, infinit mai
fecundă în consecinţe politice.
Acest vizibil succes al politicii hitleriste la Viena este prezentat la Roma ca
un succes italian, datorat medierii domnului Mussolini care, în întrevederea sa cu
domnul Schuschnigg la Rocca della Caminate la începutul lui iunie, ar fi împins pe
cancelarul austriac la o înţelegere cu Germania. Acordul de la Viena, după
prezentarea oficială italiană, este o contribuţie decisivă la echilibrul şi ordinea
europeană, în vederea unei colaborări generale, politice şi economice.
Graţie Ducelui, conflictul austro-german ajunge la o dezlegare amicale,
prin recunoaşterea suveranităţii austriece şi prin suprimarea chestiunii nazismului
austriac. Politica italiană la Viena rămâne neschimbată prin faptul că Protocoalele
romane sunt menţinute.
N-a existat nici o mediere italiană afirmă dimpotrivă cercurile germane
cele mai autorizate din Roma. Este adevărat că Ducele, încă din ianuarie 1936, a
afirmat că ar vedea favorabil o înţelegere germano-austriacă, dar la atât se
mărgineşte intervenţia sa în această chestiune. Problema a fost tratată „în familie‖,
între două popoare germane. Rezolvarea ei nu schimbă raporturile italo-germane,
care rămân strâns legate în cadrul aceluiaşi paralelism de acţiune pe care cele două
ţări l-au practicat în ultimele luni, fără însă ca între ele să existe până în prezent
nici un fel de legătură contractuală. Protocoalele de la Roma sunt menţinute, dar
Germania nu va adera la ele. Ea ţine să-şi păstreze libertatea de acţiune.
Confruntarea tezei italiene cu cea germană, ca şi explozia de bucurie a
presei hitleriste faţă de un acord, care formal este o renunţare la Anschluss, ne arată
că acordul aparent între Roma şi Berlin acoperă în fond o divergenţă.
Comparaţia acţiunii diplomatice italiene din ultimii doi ani în Europa
Centrală cu recenta acţiune diplomatică germană ne dovedeşte, de asemenea, că
politica austriacă a Italiei este complet dezaxată.
Într-adevăr, motivul politic al Protocoalelor din 1934 şi al Protocoalelor
adiţionale din 1936 era să strângă legăturile dintre Roma, Viena şi Budapesta şi să
scoată Austria şi Ungaria din sfera de atracţie a Berlinului printr-o tutelă politică şi
economică italiană. Instrumente de acţiune colectivă, ele pot continua să fie încă de
folos pentru Austria şi Ungaria, dar rămân inutile pentru Italia afară de ipoteza unui
bloc politic şi economic al întregii Europe Centrale cu Italia. O asemenea
perspectivă este dezminţită şi la Roma şi la Berlin, care se declară refractare
politicii de blocuri. În plus, în cercurile autorizate germane din Roma se declară
categoric, pe de o parte, că Germania nu va adera la Protocoalele din Roma [şi], pe
de altă parte, că nu există nici un fel de alianţă între Germania şi Italia şi că cea
dintâi doreşte să-şi păstreze libertatea de mişcare, cancelarul Hitler rămânând
partizan convins al sistemului de acorduri bilaterale.
Acordul de la Viena este într-o poziţie şi mai flagrantă cu celălalt act
diplomatic menit să garanteze independenţa Austriei: procesul verbal franco-italian
semnat de domnii Mussolini şi Laval la Roma, în 7 ianuarie 1935. Acest instrument
diplomatic implică o Germanie ostilă. Independenţa Austriei trebuia asigurată fără
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Germania sau contra Germaniei, prin soluţionarea multilaterală a unui pact de
neimixtiune şi consultare,eventual de asistenţă mutuală, încheiat în cadrul Pactului
Societăţii Naţiunilor.
Acordul din 11 iulie e realizat dimpotrivă, între două state germane
prietene, care nu au nevoie de nici o intervenţie din afară. E o soluţie bilaterală,
care lasă fără obiect procesul-verbal Mussolini-Laval.
Până în prezent, chestiunea Austriei pentru Roma era redusă la dilema:
Anschluss sau Restauraţie. Instrumentele diplomatice create spre a-l evita pe cel
dintâi nedovedindu-se destul de eficace, domnul Mussolini o consideră pe cea de-a
doua ca o soluţie posibilă, ca un rău necesar, cu toată repulsia sa personală pentru
Habsburgi. Şi în această privinţă, politica italiană va trebui să sufere o schimbare
radicală: Restauraţia Habsburgilor este aruncată pe ultimul plan al actualităţii
politice. Palatul Chigi nu va mai avea posibilitatea să susţină în interesul Austriei
un legitimism la care cancelarul Schuschnigg renunţă el însuşi prin acordul cu
Germania.
Care au fost motivele determinante ale părţilor interesate pentru a încheia
Acordul de la Viena sau a consimţi la încheierea lui? Pentru cancelarul
Schuschnigg, explicaţia este destul de simplă. Faţă de ostilitatea Reich-ului, el nu
putea să înfrunte şi presiunea naţional-socialismului german şi a celui austriac
decât în ipoteza că Austria ar fi fost sprijinită contra Germaniei de Franţa şi Italia
împreună. Divergenţa – prin faptul domnului Mussolini din vară – dintre aceste
două ţări, ostilitatea constantă arătată la Roma faţă de posibilităţile Micii Înţelegeri
de a contribui la pacea bazinului dunărean, în fine, apropierea schiţată între Roma
şi Berlin, împingea fatal pe cancelarul federal la pacea cu Germania. Se ajunge
astfel la constatarea paradoxală că orientarea Austriei spre Germania şi realizarea
Anschlussului simbolic din 11 iulie se datorează politicii romane, al cărui obiectiv
era tocmai să ţină Austria strâns legată de Italia.
Motivele acţiunii diplomatice germane nu au nevoie de o amplă
documentare: unirea celor două state germane printr-un acord amical nu putea
întâmpina nici o opoziţie, căci era o acţiune de pace şi de destindere şi rezolva
bilateral una din cele mai spinoase probleme ale politicii europene. Era un nou
succes al sistemului pacific de pacte în doi preconizat de Führer. Era un răspuns de
fapt la chestionarul englez. Era o ingenioasă satisfacţie şi în acelaşi timp o abilă
lovitură dată politicii italiene la Viena.
Mai greu sunt de precizat motivele aşa-zisei medieri italiene şi
consimţământul italian la actul de la Viena. Având nevoie de pace în Austria în
timpul conflictului din Africa Orientală, domnul Mussolini a primit cu uşurare
ideea unei înţelegeri austro-germane care îi părea greu realizabilă într-un timp
scurt. Având nevoie de a impresiona Londra şi Parisul, a început o politică de
apropiere de Germania care a înlesnit acordul de la Viena.
Examinarea acestui acord pe de o parte şi perplexitatea cercurilor politice
oficiale italiene pe de alta, când se văd puse în faţa consecinţelor lui concrete ne
dovedesc mai degrabă că ne aflăm în faţa unei erori de calcul politic şi că
conducătorii politici ai Italiei sunt obligaţi să facă figură bună faţă de faptul
împlinit.
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Va fi de văzut în ce măsură – dat fiind obiectivul său de a menţine încă
Austria în orbita Romei – domnul Mussolini va fi obligat să-şi mărească intimitatea
cu Germania sau să-şi reia politica anterioară conflictului italo-etiopian. Şeful
Guvernului italian continuă să fie serios preocupat de primejdia germană. Acţiunea
sa diplomatică se îndrumă totuşi, aparent, în direcţia Germaniei. Politica italiană de
astăzi se află la un punct critic. Ea nu oferă încă destule elemente pozitive şi
prezintă, dimpotrivă, prea multe elemente de ordin tactic sau de ordin personal,
spre a permite în momentul de faţă deducţii logice pentru viitor. Ultimul interviu al
şefului Guvernului italian, acordat domnului Kinckerbocker pentru presa Hearst,
nu ne aduce nici el nici o contribuţie nouă în această privinţă, iar la Palatul Chigi se
declară că trebuie aşteptate rezultatele concrete ale acordului din 11 iulie pentru ca
să se poată defini cu mai multă precizie orientarea diplomatică a Italiei în Europa
Centrală şi Bazinul dunărean.
Lugoşianu
[Note marginale:]
Domnului ministru Titulescu, prin curier, semnalând capitolul cu Acordul austrogerman. Am semnalat acelaşi capitol domnului subsecrecretar de stat la începere
(sic!); prin curier, Legaţiei de la Berlin capitolul Acordul austro-german. 23 iulie
1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 8 (General, 1936), f. 183-215
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 113, din 21 iulie 1936, ora 19.30
Înreg. la nr. 40 447, din 22 iulie 1936
Varşovia
Cercurile Ministerului Afacerilor Străine consideră:
1. Mandatul dat Poloniei de Consiliul Societăţii Naţiunilor în chestiunea
Danzig se limitează la conflictul dintre comandantul vasului german şi
înaltul comisar la Danzig. La executarea acestui mandat, Polonia a
angajat conversaţii cu Berlinul care sunt în curs după ce au suferit o
întârziere din cauza concediului domnului von Neurath.
2. Măsurile restrictive faţă de drepturile constituţionale recent luate de
preşedintele Senatului din Danzig şi care tind la desfiinţarea opoziţiei
trebuie să fie examinate de înaltul comisar. Acesta trebuie să ia
atitudine şi să facă pe lângă Consiliul Societăţii Naţiunilor demersurile
pe care le va crede necesare.
Ministerul Afacerilor Străine nu ştie deocamdată care au fost reacţiile
înaltului comisar. Dacă chestiunea îi va fi supusă, Consiliul va avea să
ia măsuri dacă crede că Constituţia a fost violată şi mai ales dacă are
mijloace să impună respectul Constituţiei.
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3. Ceea ce pare sigur este că Partidul Naţional-Socialist din Danzig pare
decis să nu mai îngăduie funcţionarea şi chiar existenţa partidelor de
opoziţie. În această luptă, Polonia nu poate lua cu hotărâre parte
opoziţiei fiind că atunci ar trebui să fie şi decisă a impune voinţa sa şi,
în acest caz, Polonia se întreabă de la sine, ce concurs va avea de la
Societatea Naţiunilor.
Pe de altă parte, Polonia constată că ea a avut raporturile cele mai
neomeneşti în Danzig pe vremea când actuala opoziţie de acolo
constituia majoritatea şi Guvernul, pe când cu naţional-socialiştii a
putut ameliora raporturile şi regla unele chestiuni.
Interlocutorul meu şi-a exprimat, de asemenea, părerea că actuala
Constituţie din Danzig, fiind făcută după modelul celei de la Weimar,
inspirată de principiile democratice şi liberale, nu mai corespunde
actualei situaţii de fapt din Danzig deşi nu este probabil ca la noile
alegeri libere naţional-socialiştii să aibă majoritate.
Dacă însă se stabileşte în Danzig un regim naţional-socialist, nu credeţi
că în mod fatal el va pune chestiunea unei revizuiri a statutului? am
întrebat eu.
Mi s-a răspuns că deocamdată Polonia trebuie să se încreadă în
asigurările care i s-au dat şi de la Danzig şi de la Berlin că această
chestiune nu va fi pusă şi că interesele poloneze vor fi respectate.
Dacă totuşi ea va fi pusă, Germania ştie deja că Polonia o consideră ca
foarte gravă şi că interesele ei esenţiale ar fi angajate.
În rezumat, Polonia voieşte să se descarce cât mai mult pe Societatea
Naţiunilor şi ar fi, evident, fericită a găsi un sprijin internaţional în
aceste momente grele.
4. În privinţa reformei Societăţii Naţiunilor, în aceleaşi cercuri, evoluţia
pe care o semnalez într-o telegramă anterioară pare a fi completă. Ele
se declară azi contrarii unei modificări şi chiar unei interpretări prin
noile rezoluţii. Ministerul Afacerilor Străine a observat că o modificare
a Pactului este exclusă din cauza divergenţelor radicale a tezelor
prezente şi trebuie evitată fiind că toate propunerile ce s-ar face ar fi
neprielnice intereselor lor şi ale noastre deschizând calea revizuirii
Tratatelor. Este mai bine ca o discuţie nici să nu fie întreprinsă, ea n-ar
duce decât la slăbirea Societăţii Naţiunilor şi la agravarea riscurilor
noastre. Din aceste cauze se poate ca Polonia nici să nu răspundă
memorandumului trimis Guvernelor de Secretariat.
Excelenţa Voastră vede calea făcută de Beck, care acum câteva luni
vorbea public de nevoia unei modificări a Societăţii Naţiunilor.
Vişoianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; ministrului Titulescu, la Montreux; spre informare, prin curier,
Legaţiei de la Geneva. 22.07.1936. Mihail Arion.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 165-168
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76
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 909, din 21 iulie 1936, ora 23.55
Înreg. la nr. 40 718, din 22 iulie 1936
Roma
În cursul unei vizite ce mi-a făcut azi, ambasadorul Germaniei mi-a
confirmat informaţiile trimise prin rapoartele precedente în chestiunea Acordului
austro-german şi constatatoare a raporturilor dintre Reich şi Italia. Reţin însă
următoarele:
1) Ambasadorul Germaniei a insistat asupra faptului că Germania este
contra unei politici de blocuri şi alianţe. Reich-ul urmăreşte o
colaborare generală şi nu va recurge la o politică de diviziune în
blocuri a Europei decât în ultimă instanţă.
2) Acordurile concrete pentru dezvoltarea înţelegerii austro-germane nu
se vor realzia decât progresând, îndeosebi în privinţa reluării
turismului german în Austria.
3) Ambasadorul Germaniei dezminte zvonul unei întâlniri între Hitler şi
Mussolini.
4) Ambasadorul Germaniei s-a interesat stăruitor despre raporturile
româno-sovietice cu vizibila preocupare a unui acord militar pentru
tranzitul trupelor sovietice prin România spre Cehoslovacia.
Pe de altă parte, ţin să vă semnalez chestiunea semnificativă pe care
ambasadorul Germaniei a pus-o colegului meu cehoslovac după încheierea
acordului din 2 iunie. L-a întrebat anume, de unde crede că ar trebui să vină
iniţiativa în ipoteza unui pact între Cehoslovacia şi Germania.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; ministrului Titulescu, la Montreux.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 252-253
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77
PROIECTUL PROTOCOLULUI PRIVIND TRATATUL DE ASISTENŢĂ
MUTUALĂ ROMÂNO-SOVIETIC, PARAFAT DE CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI, NICOLAE
TITULESCU, ŞI COMISARUL POPORULUI PENTRU AFACERILE
STRĂINE AL UNIUNII SOVIETICE, MAKSIM M. LITVINOV1
1) Assitance mutuelle dans le cadre de la SDN (comme p[ar]. ex[emple]. celle
du traité Tchecoslovaque, ou français) pas contre un pays spécialement visé
mais général contre tout agresseur éuropéen2.
2) Entrée en action de chacun des deux pays seulement quand la France sera
entrée en action3.
3) Le Gouvernement de l‘URSS reconnait qu‘en vertu de ces différentes
obligations d‘assistance, les troupes soviétiques ne puorront jamais
franchir le Dniester sans que une demande formelle du Gouvernement
Royal de Roumanie à cet effet, de même que le Gouvernement Royal de
Roumanie reconnaît que les troupes roumaines ne purront jamais franchir
le Dniester vers l‘URSS, sans une demande formelle du Gouvernement de
l‘URSS4.
4) A la demande de le Gouvernement Royal de Roumanie, les troupes
soviétiques devront se retirer immédiatement du territoire roumain à l‘Est
du Dniester, de même que à la demande de Gouvernement de l‘URSS, les
troupes roumaines devront se retirer immédiatement du territoire de
l‘URSS à l‘Ouest du Dniester5.
[Montreux], 21 juilliet 1936
AMAE, Fond 71/Nicolae Titulescu. Documente, vol. 6 (1936-1941), f. 2452
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 387, din 22 iulie 1936, ora 22.30
Înreg. la nr. 38 081, din 28 iulie 1936
Ankara
1

Documentul a mai fost publicat în vol. Relaţii româno-sovietice. Documente... l. c., p. 79.
Accepté M[aksim].L[itvinov].; accepté Tit[ulescu] (n. a.).
3
Pas accepté M[aksim].L[itvinov].; ne puis signer une convention sas l‘article deux Titulescu (n. a.).
4
Accepté M[aksim].L[itvinov].; accepté Tit[ulescu] (n. a.).
5
Accepté M[aksim].L[itvinov].; accepté Tit[ulescu] (n. a.).
2
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Am văzut pe ministrul Afacerilor Străine interimar care mi-a împărtăşit
bucuria Guvernului turc faţă de semnarea Convenţiei de la Montreux. Mi-a
exprimat marea apreciere a Turciei pentru atitudinea României şi intervenţiile
Excelenţei Voastre1, precum şi pentru atitudinea celorlalte state amice. A menţionat
cu satisfacţie retragerea rezervei bulgare privitoare la pactele de asistenţă mutuală
„Am devenit o naţiune tare‖, mi-a spus Domnia Sa, adăugând că regimul obţinut
este o garanţie nu numai pentru Turcia, dar şi pentru riveranii Mării Negre a căror
interese el nu le-a pierdut din vedere. Mi-a comunicat apoi că Adunarea Naţională
Turcă va ratifica noua Convenţie în sesiunea extraordinară convocată pentru 30
iulie. Este posibil ca preşedintele Republicii turceşti să pronunţe un discurs politic
cu ocazia ratificării. Se va proceda imediat la punerea în aplicare a planului de
fortificare elaborat în detaliu şi pentru care creditele au fost în bună parte acordate.
Consiliul de Miniştri se va ocupa chiar mâine de această chestiune.
La întrebarea mea dacă Turcia înţelege să fortifice efectiv şi Bosforul pe
lângă Dardanele, Ministrul mi-a răspuns afirmativ, explicându-mi că Bosforul face
parte din întregul sistem de apărare a Strâmtorilor şi că obligaţia de a fortifica
derivă din însăşi logica Convenţiei. Într-adevăr, a spus el, Turcia, care este obligată
1

„Intervenţiile lui N. Titulescu la Conferinţa de la Montreux în problema regimului Strâmtorilor,
Montreux, 20 iulie 1936.
Domnule preşedinte, domnilor, nefiind prezent în momentul în care textul noii Convenţii a
Strâmtorilor a fost admis în unanimitate, să-mi fie îngăduit în această clipă solemnă a semnării, la
care am ţinut să particip personal, să aduc un omagiu tuturor delegaţiilor care au lucrat la elaborarea
acestui instrument diplomatic, care va marca o dată importantă în viaţa internaţională.
Să-mi fie permis de a cita mai întâi delegaţia Regatului Unit, care a ştiut încă o dată să dea dovadă de
grijă faţă de interesul general, de simţ practc şi să-şi manifeste dorinţa de a izbuti, care caracterizează
poporul britanic. Dar nu aş putea cita Regatul Unit fără a mă gândi în acelaşi timp la Franţa şi
Uniunea Sovietică, ale căror delegaţii au arătat o înţelegere generoasă şi spirit de conciliere, ceea ce
au asigurat reuşita înţelegerii. Aş vrea, de asemenea, să aduc un omagiu tuturor acelora care, fără
excepţie, au colaborat la acordul de la Montreux şi al căror rol nu a fost întotdeauna uşor. Dar să-mi
fie îngăduit să declar azi, când sunt autorizat de Augustul meu Suveran, Majestatea Sa Regele Carol al
II-lea, şi de Guvernul regal al României, să-mi dau adeziunea la noua Convenţie a Strâmtorilor, să
afirm în faţa conferinţei că principalul motiv care a determinat această adeziune este încrederea
noastră nelimitată în loialitatea Turciei.
Din redactarea textelor, din declaraţiile Excelenţei Sale Rüstü Aras şi acela ale altor delegaţii la
conferinţă rezultă ca toate interesele României, mai ales acelea care decurg din tratatele de asistenţă
existente, vor fi întotdeauna respectate. Avem certitudinea că identitatea scopurilor urmărite de
acţiunile noastre politice în interesul păcii va facilita respectarea intereselor româneşti prin încheierea
de acorduri de securitate suplimentare.
Dacă ţara mea a acordat o încredere nelimitată loialităţii Turciei, ea nu face decât să execute
testamentul domnitorului Ştefan cel Mare, care, în secolul al XVI-lea, spunea pe patul său de moarte:
«Dacă veţi fi vreodată nevoiţi să cădeţi la învoială cu vreunul din duşmanii voştrii, alegeţi-i pe turci,
pentru că ei sunt cei mai cinstiţi». Ne este cu atât mai uşor să cădem de acord astăzi cu Turcia, dat
fiindcă ea nu este duşmana noastră, ci, dimpotrivă, o prietenă pe a cărei fidelitate punem temei.
Ţin să exprim în acest moment Republicii turce, Excelenţei Sale, preşedintelui Republicii, domnul
Atatürk, Excelenţei Sale, preşedintelui Consiliului, domnul Inönü, Excelenţei Sale, domnul Rüstü
Aras, sentimentele de încredere ce ne însufleţesc în clipa când semnăm acest acord. Dacă vă veţi
gândi şi la afecţiunea pe care v-o port, scumpe Rüstü Aras, veţi şti care este poziţia României‖,
Nicolae Titulescu. Documente Diplomatice..., l. c., documentul nr. 472, p. 802-803.
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să permită trecerea în Marea Neagră a 30 000 tone vase, este firesc că nu ar viza pe
riverani deoarece Rusia şi România sunt prietene, iar Bulgaria nu are flotă.
Ministrul a adăugat că fortificarea Bosforului e mult mai redusă decât a
Dardanelelor.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; ministrului Titulescu, la Montreux.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 318-319
79
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 388, din 22 iulie 1936, ora 22.30
Înreg. la nr. 38 081, din 28 iulie 1936
Ankara
Ministrul Afacerilor Străine interimar mi-a declarat azi că problema
acordurilor de asistenţă în Mediterană a fost clarificată în modul următor: Anglia şi
Turcia şi-au notificat reciproc că, în perioada de incertitudine urmând ridicarea
sancţiunilor, menţin fiecare, în mod unilateral, asigurările date în decembrie.
Aceasta însemnă că fiecare stat consideră dezlegat în orice moment pe celălalt. Ca
răspuns la recenta notă italiană şi la declaraţiile ambasadorului Italiei, Guvernul
turc i-a remis ieri o notă şi o declaraţie anexă. Nota comunică hotărârea de mai sus
a Guvernului turc, precizând că Turcia consideră ipotetică şi neprobabilă
eventualitatea în vederea căreia asigurările au fost date. Declaraţia arată că
menţinerea unilaterală a asigurărilor este justificată din punct de vedere juridic,
politic şi moral în perioada de incertitudine.
Luând act de asigurările ambasadorului Italiei, Guvernul turc exprimă
dorinţa ca ele să constituie „un fericit preludiu‖ pentru dezvoltarea relaţiilor în
încredere şi pace. Ministrul mi-a adăugat că Iugoslavia nu şi-a clarificat încă
atitudinea şi că Guvernul turc lucrează la Belgrad pentru ca ea să adopte aceiaşi
poziţie.
În ceea ce priveşte Grecia, el regretă că ea s-a grăbit să iasă din acorduri.
În concluzie, se poate observa că raporturile turco-engleze au redevenit
cordiale în urma acestor declaraţii şi a concesiilor Angliei la Montreux. Relaţiile
turco-italiene se găsesc însă la punct mort. Turcia nu vorbeşte decât de „preludiul‖
unei normalizări şi pare hotărâtă să se menţină pe acest teren cât timp Italia nu dă
dovezi concrete, din care prima ar fi adeziunea la Convenţia Strâmtorilor. De partea
sa, Italia pare decisă să rămână rezervată până la completa anularea acordurilor.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Marele Stat Major; ministrul Titulescu, la Montreux.
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80
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 196/16, din 22 iulie 1936
Praga
Punctul de vedere al Cehoslovaciei asupra Acordului austro-german
Domnule Ministru,
Am onoarea a transmite mai jos, în traducere, textul articolului publicat de
ziarul „Prager Presse‖, din 14 iulie a.c., cu privire la Acordul austro-german. Aflu
că acest articol este scris de domnul Beneš, preşedintele republicii.
„Politica externă cehoslovacă socotea pentru sine totdeauna ca un pasiv
neînţelegerile dintre Austria şi Germania şi lucrul acesta forma continuu un punct
de gâlceavă în Europa Centrală, care oferea, oarecum, posibilităţile unui conflict
general. De aceea, politica externă cehoslovacă nu se bucură niciodată în faţa unui
asemenea conflict şi evită tot ce ar putea folosi la provocarea acestui conflic.
Cehoslovacia aşteaptă liniştită desfăşurarea evenimentelor, care, după cum se ştie
în astfel de împrejurări, urmează să ducă la o înţelegere‖.
Republica Cehoslovacă a fost totdeauna pentru asigurarea independenţei
austriece şi era conştientă de faptul că cu greu se va ajunge la aceasta fără
consimţământul şi colaborarea Germaniei. De aceea, se înţelege de la sine că
combinaţiile în care se situa Austria contra Germaniei nu puteau folosi la nimic
celei dintâi. Cehoslovacia ştia, totuşi, că între Germania, Austria şi restul Europei
se va ajunge la o înţelegere pentru respectarea şi menţinerea independenţei
austriece.
Acordul austro-german e primul pas pe această cale şi de aceea, alături de
câteva prejudicii, poate aduce Cehoslovaciei o serie întreagă de foloase. Înainte de
toate, acordul acesta corespunde unor interese şi trebuinţe cehoslovace, printre care
s-a înlăturat, pentru un timp anumit, primejdia Anschlussului şi cea Habsburgică. În
urma acestui fapt, coboară în Europa Centrală liniştea, siguranţă şi o înaltă
posibilitate pentru menţinerea păcii. De aceea, la noi, ca şi în restul Europei, în
cazul când doi parteneri nu vor găsi de cuviinţă să respecte asigurarea dată, va
încolţi cu siguranţă teama unui conflict european. Fără îndoială că, atunci când
acordul încheiat va fi respectat cu statornicie, se va ajunge la realizarea unei
înţelegeri în Europa Centrală şi va deveni posibilă colaborarea Germaniei cu state
din această parte a Europei. Cehoslovacia a conceput totdeauna colaborarea în
Europa Centrală alături de Germania. Se ştie că, fostul ministru de Externe al
Cehoslovaciei, dr. Edvard Beneš, ca şi actualul ministru, dr. Kamil Krofta, au
128

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

lămurit de mai multe ori că între Cehoslovacia şi Germania nu există nici o
neînţelegere directă şi că greutăţile în ceea ce priveşte Anschlussul constau în
primejdia unei repercusiuni europene. Când însă pe acest front stăpâneşte liniştea,
legăturile între Cehoslovacia şi Germania se pot desfăşura în voie. Punctul acesta e
valabil şi pentru eventualitatea unor negocieri în vederea unui nou Locarno. Din
cunoscutele manifestări ale cancelarului Hitler se vede că Germania vrea să se
înţeleagă nu numai cu Europa Apuseană, ci şi cu vecinii din răsărit şi, mai ales, cu
Austria şi Cehoslovacia. Acordul dintre Germania şi Austria nu conţine numai
principiul recunoaşterii independenţei austriece, ci şi obligaţia din partea
Germaniei de a nu se amesteca în treburile ei interne. Principiu neamestecului e
valabil pentru toţi vecinii Germaniei. Neamestecul amintit înseamnă sfârşitul
propagandei în vederea Anschlussului, de asemenea, a propagandei naţionalsocialismului şi statului totalitar, precum şi sfârşitul iredentismului naţionalsocialist în vecinătatea Germaniei. Prin urmare, cum îşi va ţine obligaţiile, nu
numai prin mijlocirea acordului acestuia, ci şi prin respectul de mai târziu, va reieşi
sensul acestui acord, şi întreaga politică germană din Europa. Obligaţia aceasta
solemnă va deveni în chip esenţial dacă regimul actual german e în stare să se
înţeleagă cu restul Europei.
Punctul de vedere al Cehoslovaciei faţă de acest acord e neutru, calm şi
pozitiv. Amână aprecierea definitivă până la aplicarea acordului, însă vede lucrurile
reala, aşa cum sunt. Se pare că Austria a câştigat garanţii depline, or, lucrul acesta e
îmbucurător pentru Cehoslovacia. Pe de altă parte, Cehoslovacia îşi dă seama
foarte bine că lucrurile ar putea să ia altă întorsătură şi că, deci, trebuie să observe
cu atenţie desfăşurarea evenimentelor din Europa Centrală. Repetăm însă că în
acordul dintre Berlin şi Viena, întrezărim deocamdată o importantă urzeală a
situaţiei internaţionale. În orice caz, înţelegerea austro-germană trebuie socotită ca
un eveniment însemnat. Cehoslovacia contează pe acest fapt şi stă alături din calea
ştirilor alarmante din ultimul timp în legătură cu Anschlussul şi cu un atac german
contra Austriei. De asemenea, în faţa ştirilor despre o apropiată Restaurare a
Habsburgilor, îşi menţine aceeaşi atitudine de linişte şi rezervă absolută.
Evenimentele vor confirma acest punct de vedere şi presupunerile noastre. Aşa
fiind, orice s-ar întâmpla în viitor, Cehoslovacia acceptă această situaţie cu
precauţie, prudenţă şi atenţie, după cum îi dictează conştiinţa statului, de a se
înţelege şi întreţine legături de colaborare cu vecinii, iar chestiunile privitoare la
Austria şi Europa Centrală de a le considera de natură să intereseze întreaga
Europă, pentru ca alături de celelalte state să ajute la luminarea viitorului‖.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Emandi
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 4 (General, 1936), f. 202-206
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81
DIRECTORUL DIRECŢIEI AFACERILOR STRĂINE DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, ALEXANDRU CRETZIANU,
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN,
NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
ŞI MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU
T. nr. 37 096, din 23 iulie 1936
Bucureşti
Domnule Ministru,
Pentru ştiinţa dumneavoastră am onoarea a vă comunica următoarele:
Legaţia noastră din Geneva ne informează că în chestiunea Danzig sunt de
aşteptat evenimente grave. În şedinţa din 4 iulie a Consiliului, preşedintele
Senatului din Danzig, convocat în afacerea incidentului cauzat de comandantul
vasului „Leipzig‖, şi-a permis pe un ton insolent să atace nu numai pe înaltul
comisar la Danzig, dar şi tutela Societăţii Naţiunilor şi să ceară ca, cu ocazia
revizuirii Pactului, să se suprime actualul Statut.
Preşedintele Eden, reacţionând la aceste insolenţe pe un ton ferm, dar prea
curtenitor pentru a impresiona pe domnul Greiser. Aceasta în replică a afirmat că
vorbeşte nu numai în numele populaţiei din Danzig, dar în numele întregului popor
german, că acesta este primul pas făcut în public, dar că poporul german aşteaptă
hotărârea care va permite preşedintelui Senatului din Danzig să nu mai apară la
Geneva.
Consiliul, declarându-se solidar cu preşedintele Eden şi exprimând
încrederea sa în Înaltul Comisar la Danzig, a admis rezoluţia propusă care
încredinţează Guvernului polonez demersurile diplomatice pentru rezolvarea
incidentului cu vizita vasului german.
După aceasta, a urmat o şedinţă secretă, în care membrii Consiliului nu şiau ascuns gravitatea situaţiei şi posibilitatea unor apropiate complicaţii. La cererea
domnului Eden s-a decis ca un Comitet de trei compus din reprezentanţii Marii
Britanii, Franţei şi Portugaliei, să urmărească e aproape evenimentele, putând fi
nevoie ca Consiliul să fie convocat dintr-o zi pe alta. Temându-se de incidente la
Danzig, domnul Leater, să nu se întoarcă imediat la post. În zilele ce vor urma,
domnul Beck va lua informaţii prin reprezentantul Poloniei asupra situaţiei în
Danzig şi va face demersuri în privinţa securităţii înaltului comisar acel oraş.
Este de notat că la ieşirea delegaţiei Danzigului din sala de şedinţe publice,
a avut loc un incident. Tribuna presei manifestând prin râsete şi exclamaţii în
timpul nemaipomenitei insolenţe a lui Greiser, acesta ieşind a dat cu tifla spre acea
tribună. Gazetarii protestând, preşedintele Eden a declarat că nu a văzut gestul –
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cum, în realitate, nu-l vedea –, dar că este preferabil în interesul demnităţii acestei
Adunări să fie ignorat.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Director,
(ss) Al. Cretzianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 235 (Copii după rapoarte, iulie 1936), f. 191-192
82
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 587, din 23 iulie 1936
Înreg. la nr. 42 734, din 1936
Viena
Domnule Ministru,
La un dejun [oferit] cu prilejul încheierii Acordului austro-german, de
Asociaţia corespondenţilor de ziare anglo-saxoni din Viena (Anglo-American Press
Association) ministrul Germaniei a rostit o cuvântare mulţumind „puţinilor‖ care
au crezut în sinceritatea eforturilor sale de împăciuire şi care l-au ajutat prin
publicistică în îndeplinirea grelei sale misiuni. Domnul von Pappen a declarat că a
fost „o hotărâre măreaţă şi cuminte a celor doi bărbaţi de stat ce conduc Austria şi
Germania de a restabili pacea în această parte a lumii‖. Reprezentantul Reich-ului
continuă apoi, zicând: „În unele ţări lumea se obişnuise a considera tensiunea între
Germania şi Austria ca un element indispensabil pentru echilibrul politic. Aceleaşi
cercuri au criticat acordul recent. Adevăraţii prieteni ai păcii, însă, sun fericiţi că
două state, care niciodată nu ar fi trebuit să se separe, au găsit iarăşi drumul unul
spre altul‖ „unii sunt de părere că acordul încheiat constituie un avertisment plin de
primejdii al imperialismului german în Europa Centrală! Ei cred că va fi punctul de
plecare pentru o nouă campanie de cuceriri. Acelora le răspund: mă bucur că vă
înşelaţi. Din nenumăratele telegrame ce am primit din Austria şi din Reich, am
putut constata ce răspuns a avut în inimile întregului popor german şi de aici şi de
dincolo. Încheierea acordului. Sunt fericit de a putea constata că metoda
negocierilor bilaterale s-a adeverit mai folositoare decât sistemul siguranţei
colective. Oare face parte din atât de preamărita securitate colectivă şi din pacea
europeană indivizibilă preconizată de Soviete, ca postul de radio din Moscova să
facă apel la populaţia spaniolă de a se împotrivi în modul cel mai hotărât mişcării
militare ce are actualmente loc?‖.
Continuând, reprezentantul Germaniei se declară convins că ceea ce ar
sluji, mai ales, cauza păcii ce se va discuta iarăşi zilele acestea la Londra, ar fi dacă
toate puterile s-ar putea învoi să asigure securitatea numai în acele regiuni unde
într-adevăr posedă interese reale. A face mai mult decât aceasta înseamnă de a păşi
la alianţe nenaturale.
Domnul von Pappen şi-a încheiat cuvântarea, care a stârnit aici oarecare
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vâlvă din pricina pasajului referitor la inadmisibila ingerinţă a Sovietelor în
războiul civil din Spania, făcând un călduros apel corespondenţilor englezi şi
americani prezenţi de a contribui prin munca lor ca aportul real pe care Germania îl
aduce cauzei păcii să fie apreciat din opinia publică din ţările lor respective.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.
Brediceanu
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 5 (General), f. 280-292
83
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA
VIENA, ION STÎRCEA, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 669, din 23 iulie 1936
Viena
Felul cum Legaţia Statelor Unite de aici priveşte situaţia din Europa Centrală în
urma încheierii Acordului austro-german din 11 iulie a.c.
Domnule Ministru,
Având prilejul de a vorbi mai îndelungat cu un coleg de la Legaţia Statelor
Unite de aici despre problemele politice la ordinea zilei, am putut constata că suscitatul oficiu diplomatic împărtăşeşte vederile Legaţiei noastre în privinţa
însemnătăţii şi consecinţelor probabile ale acordului austro-german recent încheiat.
Legaţia americană consideră data de 11 iulie 1936 ca fiind o zi de mare
importanţă ce încheie o epocă şi deschide una nouă cea a lentei alunecări a Austriei
înspre Germania. Este, desigur, prematur a se vorbi de un bloc austro-german, dar
în tot cazul, situaţia în care Austria se va găsi peste o vreme oarecare va fi una de
mare dependenţă faţa de Berlin. Indiferent de multiplele greutăţi ce foarte probabil
se vor ivi pe calea apropierii între Viena şi Berlin, şi cu toate rezistenţele
Guvernului austriac şi cu toate cele posibile în viitor ale Italiei, interlocutorul meu,
(precum pretinde în complet acord cu Ministrul său) se declară convins că influenţa
Reich-ului ce se va resimţi în toate domeniile vieţii de aici, va deveni cu timpul atât
de puternică, încât Austria va fi, într-un viitor nu prea îndepărtat o aliată „vasală‖ a
Germaniei.
Acest fel de a privi lucrurile prezintă oarecare interes, deoarece Legaţia
Statelor Unite s-a arătat mai întotdeauna bine informată şi cu multă judecată în ce
priveşte Austria şi, în genere, Europa Centrală.
Ca o consecinţă imediată şi firească a Acordului austro-german în
domeniul politicii externe europene, colegul meu american mi-a declarat că, după
informaţii bune deţinute de Legaţia americană de aici şi, ceea ce-i mai cu seamă
interesant, de Ambasadele americane din Paris şi din Berlin, ne putem aştepta la o
tot crescândă presiune diplomatică a Reich-ului asupra Cehoslovaciei. Bazându-se
pe temeiuri serioase, Legaţia Americii consideră că, în urma încheierii acordului
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dintre cele două ţări germane, punctul cel mai nevralgic al Europei Centrale, pe
care îl prezenta până acum fără îndoială Austria, îl constituie în prezent
Cehoslovacia. Prietenul meu american mi-a zis că, după informaţiile sus-citate,
Germania ar vrea să încerce să clarifice definitiv într-un sens sau într-altul,
raporturile sale cu Praga, într-un viitor nu prea îndepărtat (1-2 ani).
Se va strădui mai întâi, şi aceasta chiar cu foarte multă răbdare, să
întrebuinţeze metoda persuasiunii, adică va încerca să convingă Cehoslovacia să
încheie un acord menit să lichideze profundul antagonism dintre germanii sudeţi şi
cehi; căutând să obţină pe această cale o foarte considerabilă îmbunătăţire a
situaţiei acestor germani minoritari.
Recenta lege pentru apărarea statului cehoslovac, care supune unui regim
special o foarte mare întindere a teritoriului aceste ţări, tocmai părţile periferice,
locuite aproape exclusiv de germani, a indispus grav pe aceştia din urmă, care de
acum înainte depind de facto şi pentru chestiuni de ordin cu totul secundar de
autorităţile militare cehoslovace, ceea ce o consideră ca intolerabil.
Pe de altă parte, Berlin îşi va depune toate sforţările în vederea atragerii
Cehoslovaciei în orbita sa politică şi economică. Ceea ce Reich-ul ar urmări în
fond, ar fi detaşarea Cehoslovaciei din sistemul politic din care face actualmente
parte şi alipirea acestei republici la un sistem politic german. În schimb, Germania
ar garanta integritatea teritorială a aceste ţări şi ar respecta viaţa naţională
cehoslovacă. Dar acordarea unui statut special pentru germanii din Cehoslovacia şi
desfacerea legăturilor intime ce unesc Praga cu Moscova, sunt considerate de
Berlin ca condiţii „sine qua non” pentru sprijinul şi prietenia pe care Germania e
gata să le ofere Cehoslovaciei.
Reich-ul ar încerca, în fond, să dobândească poziţia de putere protectoare a
Cehoslovaciei şi să procedeze la ştirbirea influenţei franceze la Praga, dar mai ales
la completa eliminare a înrâuririi sovietice, privită ca o directă ameninţare pentru
Germania.
Această ameninţare ar fi considerată de Berlin ca atât de mare
(Cehoslovacia ca avanpost şi mai ales ca bază aeriană a armatei sovietice), încât,
dacă procedeul expus mai sus nu i-ar reuşi, ar fi decis să atace Cehoslovacia,
(aceasta constituind, în mintea germanilor, aproape o măsură de auto-apărare)
urmând ca nu numai dânsa, dar şi Polonia şi Ungaria să beneficieze din punct de
vedere teritorial de pe urma dezmembrării proiectate.
Bineînţeles, Reich-ul, al cărui ţel ar fi dominaţia economică în Bazinul
dunărean şi în sud-estul european, ar prefera să-şi atingă scopul fără să fie nevoit a
recurge la vreun act de agresiune militară, ci, din contră, asociind „pour ainsi dire‖
Cehoslovacia la acest plan de penetraţie economică.
Ceea ce ar conveni mai ales Germaniei ar fi o alianţă strânsă cu
Cehoslovacia, un fel de asociaţie de interese permanentă. Ar fi soluţia ideală a
problemei pentru Germania.
În cazul însă în care Cehoslovacia ar respinge aceste oferte ale Germaniei
şi, spre a putea rezista mai bine unui eventual atac german, s-ar apropia şi mai mult
de Moscova, atunci, atât conducerea nazistă, cât şi cercurile militare germane ar fi
perfect de acord în a considera că aceasta ar constitui un adevărat pericol pentru
133

Institutul Diplomatic Român

Reich, neputând fi tolerat în nici un caz şi justificând chiar o agresiune faţă de
Praga.
Ceea ce, după părerea americanilor ar da o oarecare consistenţă acestor
planuri imputate Germaniei ar fi cererea categorică a cancelarului Hitler ca armata
germană să fie complet pregătită pentru orice eventualitate, deja în toamna anului
1937. Dar Marele Stat Major german (care răspândeşte ştirea că oştirea nu va fi cu
totul gata decât în 1939, ceea ce dă de gândit că ea va fi deja cam cu un an mai
devreme, deci în 1938) ar fi foarte nemulţumit de această dorinţă a cancelarului
Hitler deoarece ar considera un termen de încă doi ani ca fiind absolut trebuincios
pentru a ajunge la o pregătire desăvârşită din toate punctele de vedere.
Aceste informaţii de ordin militar ar proveni, după cum interlocutorul meu
m-a asigurat, de a Ataşatul militar al unei mari puteri acreditat la Berlin,
personalitate serioasă, întotdeauna bine informată. Cu toate străduinţele mele, mi-a
fost imposibil să aflu naţionalitatea ofiţerului în chestiune.
Mi-am permis a aduce cele de mai sus la cunoştinţa Excelenţei Voastre, ca
putând eventual să o intereseze oarecum, mai cu seamă din pricina izvorului de
unde aceste afirmaţii provin şi deoarece nu mi se pare lipsit de interes felul cum
Legaţia Statelor Unite de aici priveşte situaţia actuală din Europa Centrală, precum
şi unele eventualităţi politice viitoare în această parte a continentului.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Stîrcea
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 35 (Relaţii cu alte state, 1920-1938),
f. 324-328
84
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 751, din 24 iulie, 1936, ora 14.20
Înreg. la nr. 41 328, din 25 iulie 1936
Paris
Confidenţial.
Transmisă domnului ministru Titulescu.
Întrunirea anglo-franceză-belgiană de ieri, în Londra, care, finalmente,
după lungi şi laborioase convorbiri de punere a ei la cale, era vădit că nu va putea
da nimic care să contrabalanseze şi efectul repetatelor succese diplomatice ale
Germaniei şi să dea de gândit Italiei, pornită pe un drum tot mai divergent de acel
dorit de Paris, a decepţionat totuşi.
Comunicatul tripartit este o mărturisire a neputinţei celor trei locarnieni,
rămaşi, teoretic, de o parte, ba este chiar o afirmare a neputinţei celor trei, fără de
prezenţa Germaniei şi Italiei.
Anglia, care demult este în divergenţă cu Franţa asupra prieteniei şi a razei
de acţiune comună pentru menţinerea păcii, vrea să se cantoneze în o infidelitate
limitată şi anume aceea a vestului. Astfel, ea nu ar indispune Germania, ba ar
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mulţumi-o, lăsându-i indirect mână liberă în estul Europei şi totodată ar câştiga
timp pentru înarmarea ei.
Belgia, la rândul ei, şi aceasta este tot mai vizibil, nu mai urmează orbeşte
Franţa, ci se axează tot mai mult spre Londra, aşa cum am semnalat de mult. De
altfel, recentele declaraţii ale ministrului Afacerilor Străine belgian nu pot lăsa nici
un dubiu.
Dezamăgirea Franţei, ba chiar un presentiment amar, nu au uşurat
convorbirile întâlnirii de la Londra. Aceasta nu scăpat Germaniei şi nici Italiei, care
îşi duc jocul pretutindeni în Europa, pentru a clătina şi alte popoare, înmărmurite
de inactivitatea pe tărâmul diplomatic al ţărilor în care ele îşi puseseră toată
nădejdea.
Cesianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame, mai-august
1936), f. 388-389
85
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 494, din 24 iulie 1936, ora 15.04
Înreg. la nr. 41 331, din 25 iulie 1936
Londra
Am fost invitat a merge să văd azi pe ministrul Afacerilor Străine francez,
care mi-a comunicat:
1) Guvernul francez a fost în tot timpul de acord cu cel britanic asupra
fondului chestiunilor de discutat. Dificultăţile care s-au ivit au fost
neînţelegeri de formă, Guvernul britanic dorind a menaja, eventual,
sensibilităţile Germaniei şi Italiei.
2) Scrisoarea de garanţie dată de Guvernul britanic celor francez şi
belgian la 1 aprilie rămâne în vigoare, cele trei Guverne considerând că
se află încă în perioada de conciliere.
3) Cele trei Guverne au hotărât a invita Germania şi Italia la o Conferinţă
a puterilor locarniene a cărei dată şi loc urmează a se fixa prin canalul
diplomatic, după înţelegerea cu Guvernele german şi italian;
4) S-a hotărât în principiu ca discuţiile între puterile locarniene să fie
extinse la aranjamentul european general când vor fi convocate toate
Puterile interesate.
Domnul Delbos mi-a mai spus că Franţa a declarat că se opune la idea
creării unui Directorat al marilor puteri şi că Guvernul britanic este de acord.
În ceea ce priveşte chestiunea Danzig, ministrul Afacerilor Străine francez
mi-a spus că Guvernul britanic este extrem de nemulţumit de atitudinea Germaniei,
dar pentru a se evita noi susceptibilităţi germane, a cerut ca Comitetul de trei să nu
fie sesizat încă şi ca chestiunea să fie lăsată a fi discutată între Polonia şi Germania.
Transmisă domnului ministru Titulescu.
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Laptew
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9 (Telegrame, 1935-1937), 123-124
86
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 396-3, din 24 iulie 1936
Înreg. la nr. 41 606, din iulie 1936
Ankara
Întoarcerea domnului Tewfik Rüstü Aras de la Montreux şi declaraţiile sale
Domnule Ministru,
Astăzi s-a înapoiat de la Montreux delegaţia turcă în frunte cu domnul
Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine. Primirea a fost extrem de
călduroasă, domnul Aras fiind ovaţionat de public. La sosire au fost de faţă
reprezentanţii autorităţilor civile şi militare, precum şi şefii misiunilor diplomatice
prezenţi la Istanbul. Domnul Tewfik Aras va fi primit după amiază de preşedintele
Republicii, spre a-i face o expunere asupra negocierilor de la Montreux.
În urma succesului Conferinţei, situaţia Ministrului de Externe, împotriva
căruia, în motivele dificile ale Conferinţei se îndreptaseră unele critici, s-a întărit
din nou pe deplin. Domnia Sa va pleca mâine la Ankara, spre a face o expunere
Consiliului de Miniştri şi a pregăti ratificarea Convenţiei.
Înainte de plecarea din Montreux şi cu prilejul trecerii sale prin Belgrad şi
Sofia, domnul Tewfik Rüstü Aras a făcut presei mai multe declaraţii demne de
interes. Socotesc indicat să le reproduc astfel cum au apărut în ziarele turceşti. La
Montreux, o primă declaraţie a ministrului Afacerilor Străine către presa iugoslavă
spune:
„Încheind Conferinţa, am descoperit un nou mod de lucru în reuniunile
internaţionale. Am profitat cu toţii de concursului fiecăruia şi am demonstrat lumii
că problemele cele mai arzătoare pot fi rezolvate pe calea concilierii şi a bunei
dorinţe. Înţelegerea Balcanică a dat la Montreux dovezi strălucite, prezentând un
front unic. Atitudinea Iugoslaviei a fost aceea pe care puteam să o aşteptăm din
partea unei ţări legate de noi printr-o amiciţie indisolubilă. Adresez un salut frăţesc
conducătorilor marii noastre prietene, Iugoslavia, şi mulţumesc din toată inima
naţiunii iugoslave‖.
Pe de altă parte, un cordial schimb de telegrame a avut loc între domnii
Stoiadinović şi Tewfik Rüstü Aras. Trecând prin Belgrad, ministrul Afacerilor
Străine turc a vorbit presei în acelaşi sens, exprimând mulţumiri Iugoslaviei pentru
concursul dar Turciei la Montreux şi arătând că rezultatul Conferinţei este un
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succes nu numai pentru Turcia, dar şi pentru întreaga Înţelegere Balcanică. Întrebat
dacă Italia va semna Convenţia, domnul Tewfik Rüstü Aras a declarat că nu are
cunoştinţă, dar că Turcia aşteaptă cu plăcere adeziunea Italiei. A arătat, în fine, că
Guvernul sovietic va ratifica Convenţia în aceeaşi zi ca şi Turcia şi că delegaţia
britanică ar fi fost din prima zi de acord cu punctul de vedere al ziarului „Pravda‖,
domnul Aras i-a declarat: „Sunt deosebit de satisfăcut de declaraţia amicului meu
Stoiadinović, adresată mie, îndată după semnarea Convenţiei‖.
La Sofia, domnul Tewfik Rüstü Aras a avut o lungă întrevedere cu domnul
Kiosseivanov. Pentru presa bulgară, ministrul turc a făcut următoarea declaraţie:
„Cea mai importantă ştire ce v-o aduc de la Montreux este că o chestiune
de o importanţă internaţională şi, esenţialmente, turcă, cum este aceea a
Strâmtorilor, a fost definitiv reglementată în mod satisfăcător. Conferinţa s-a
desfăşurat normal. Dificultăţile ivite erau naturale. După cum aţi citit în ziare,
chestiunea Strâmtorilor a fost definitiv rezolvată pentru noi. Ea nu mai comporta
restricţii sau condiţii. De aceea avem dreptul să ne bucurăm în mod deosebit‖.
„Suntem foarte satisfăcuţi de linia de conduită urmată de Bulgaria la
Conferinţă. Relaţiile dintre cele două ţări nu au fost niciodată atât de cordiale cum
sunt astăzi. Delegaţii statelor Înţelegerii Balcanice au profitat în acelaşi timp de
ocazia ce li s-a oferit în şedinţa din 18 iulie a Conferinţei, pentru a proclama
sentimentele lor de amiciţie cordială pentru Bulgaria. Ele au declarat în cursul
Conferinţei că Turcia, Iugoslavia, Grecia şi România vor lucra de comun acord,
mână în mână cu Bulgaria, pentru pacea în Balcani, apărând-o prin toate
mijloacele. Astfel, Bulgaria, deşi nu a aderat la Pactul Balcanic a realizat la
Montreux un fel de Pact Balcanic moral, adică a constituit un front general. Politica
externă a Bulgariei, urmată cu seriozitate de eminentul dumneavoastră Suveran şi
de primul ministru, a fost primită cu satisfacţie de toate statele balcanice.
Conferinţa de la Montreux ne-a relevat aceasta într-o formă manifestă: „Faptul este
promiţător pentru viitor. Această atmosferă de intimă cordialitate va contribui, de
asemenea, să rezolve chestiunile rămase în suspensie de mai mulţi ani între
Bulgaria şi Grecia. De altfel, tratative au fost începute în acest scop între cele două
ţari. Încheierea acestor tratative cu un moment mai devreme, va întări încrederea şi
amiciţia între ţările balcanice‖.
Pe de altă parte, după o telegramă din Budapesta a Agenţiei Anatolia,
domnul Tewfik Rüstü Aras a acordat la Montreux un interviu corespondentului
ziarelui ungar „Nemzeti Ujsag‖ în care a declarat: „Consider drept prima mea
datorie să obţin adeziunea Italiei la Acordul de la Montreux. Este mulţumitor că în
timpul Conferinţei multă înţelegere a fost arătată cu privire la cererile Turciei.
Rezultatele Conferinţei sunt cu totul satisfăcătoare. Turcia nu putea să mai suporte
a avea într-o parte a teritoriului libertate de acţiune restrânsă‖.
Cu privire la raporturile între Ungaria şi Turcia, domnul Tewfik Rüstü Aras
a constatat că ele nu lasă nici de dorit şi că amiciţia celor două popoare este sinceră
şi profundă.
Despre relaţiile turco-bulgare, Domnia Sa a declarat că Turcia poate foarte
bine să colaboreze cu Bulgaria şi că cercul de prieteni al Turciei se îmbogăţeşte cu
Bulgaria fără ca Turcia să fie nevoită a renunţă la vechile ei prietenii. Amiciţia
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Bulgariei, a încheiat domnul Aras, constituie un câştig important al Conferinţei de
la Montreux.
Este de prisos să insist asupra caracterului semnificativ al acestor
declaraţii.
Filotti
AMAE, Fond 71/România, vol. 235 (Copii după rapoarte,iulie 1936), f. 330-333
87
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VIRGIL ZABOROVSCHI,
CĂTRE MINSTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 2 222, din 24 iulie 1936
Înreg. la nr. 41 932, din 1936
Sofia
Domnule Ministru,
Ieri, după-amiază, a trecut prin gara Sofia, venind cu Simplonul, din
Montreux, delegaţia turcă de la Conferinţa Strâmtorilor, în frunte cu domnul Rüstü
Aras.
Cu acelaşi tren a sosit şi domnul ministru plenipotenţiar Nikolaev, secretar
general al Ministerului bulgar al Afacerilor Străine şi fost preşedinte al delegaţiei
bulgare la Conferinţa de la Montreux.
Domnul Kiosseivanov întâmpinase pe ministrul de Externe şi delegaţia
turcă la staţia de frontieră Dragoman, iar în gara Sofia îi aşteptau generalul Panov,
adjutant regal, domnul Sarafov, secretar general a.i. al Ministerului Afacerilor
Străine, domnul Petrov Ciomakov, şeful Protocolului, domnul Diamantopulos,
ministrul Greciei, domnul Jurisić-Sturm, ministrul Iugoslaviei, domnul Masaryk,
însărcinatul cehoslovac cu afacerile1, domnul Berker, ministrul Turciei, cu întreg
personalul Legaţiei şi reprezentanţi ai coloniei turce precum şi subsemnatul.
Ministrul de Externe al Turciei, viu felicitat, a mulţumit tuturor şi, în
special, diplomaţilor pentru colaborarea statelor respective la Conferinţă, subliniind
mai ales, „marea sa satisfacţie pentru atitudinea de adevărată bună vecină şi
prietenă a Bulgariei, atitudine care a consolidat amiciţia turco-bulgară şi va
contribui mult la întărirea şi desăvârşirea solidarităţii balcanice‖.
După aceasta, Domnia Sa şi domnul Kiosseivanov s-au retras în salonul de
primire al gării, unde au continuat convorbirea de o oră, ce avuseseră de la
Dragoman la Sofia, încă vreo 20 de minute.
Domnul Nikolaev, apropiindu-se în acest timp de grupul format de domnii
Diamantopulos, Jurisić şi de mine, ne-a spus următoarele: „În urma Conferinţei de
la Montreux, care ne-a apropiat definitiv de Turcia şi date fiind legăturile amicale
ce ave cu Iugoslavia, mai rămâne să curăţim terenul dinspre România şi Grecia, şi
1

Diplomatul român comite o eroare. Jan Masaryk, la acea vreme, era ministrul Cehoslovaciei la
Londra (n. ed.).
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eu credc că aceasta se va face destul de uşor şi de repede. Pot să vă anunţ astfel că,
foarte probabil, vom începe în curând noi negocieri cu Atena‖.
Rămânând apoi singur cu mine, domnul Nikolaev mi-a încredinţat cele ce
urmează: „Am avut ocazia să vorbesc la Montreux cu domnul ministru Săvel
Rădulescu, căruia i-am declarat, între altele, că, în ce mă priveşte, vreau să lucrez
nu numai pentru apropierea de România, dar şi pentru o adevărată prietenie cu ţara
dumneavoastră Printr-o reală încredere şi curtoazie reciprocă, acest lucru va fi,
desigur, realizabil‖.
În aceiaşi seară, între orele 19.15 şi 21.00, am avut o convorbire cu domnul
prim-ministru Kiosseivanov, care a atins şi aceste chestiuni pe care am onoarea a le
raporta pe altă cale.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Zaborovschi
AMAE, Fond 71/Bulgaria. Relaţii cu România, vol. 74 (1936-1937), f. 86-87
88
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 965, din 25 iulie 1936, ora 19.40
Înreg. la nr. 41 625, din 25 iulie 1936
Roma
Roma a primit cu satisfacţie comunicatul Conferinţei de la Londra din 23
iulie. El este prezentat ca o tranzacţie între teza franceză, care tinde la restabilirea
poziţiei diplomatice de la Locarno, compromisă, şi cea engleză, care ţine a evita un
aspect exclusiv renan.
De aceea, comunicatul menţionează acordul din 19 martie, dar precizează
că obiectivul principal este consolidarea păcii printr-un aranjament general,
destinat a evita divizarea Europei în blocuri opuse. Absenţii au avut dreptate la
Londra, căci aceasta este chiar teza lui Mussolini, care susţine participarea
Germaniei pe picior de egalitate la viitoarea conferinţă şi încadrarea noului
Locarno într-un acord general, tocmai spre a se evita formarea de blocuri ostile. De
aceea, dacă viitoarea reuniune locarniană izbuteşte, Roma doreşte convocarea unei
conferinţe mai vaste, pentru un regulament general. Aceasta va influenţa de altfel
cu anticipare într-un sens favorabil întâlnirii în cinci. Şefii de misiune francez,
englez şi belgian au transmis ieri lui Ciano invitaţia la conferinţă. Se aşteaptă aici
un răspuns afirmativ, cu rezerva probabilă a dispariţiei totale a parasancţiunilor în
Mediterană.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame, mai-august
1936), f. 398-399
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89
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA,
CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 2 055, din 25 iulie 1936
Înreg. la nr. 43 106, din 1936
Atena
Adânc confidenţial.
Ştiri din Roma. Convorbire cu ministrul Italiei
Domnule Ministru,
Ministrul Italiei – care s-a întors de la Roma, unde a petrecut câteva zile –
a venit azi dimineaţă să mă vadă.
Domnul Boscarelli mi-a spus că în Italia întreagă domneşte un entuziasm şi
o încredere în viitor cum rar se poate vedea.
Fulgerătoarea cucerire a imperiului etiopian – care a dezminţit socotelile
tuturor teoreticienilor militari din lume – şi înfruntarea fără şovăire, vreme de mai
bine de o jumătate de an a sancţiunilor economice şi financiare îndreptate
împotriva Italiei de peste 50 de ţări au oţelit întreg poporul italian şi i-au dat
dovada tăriei şi măreţiei sale. O adevărată renaştere s-a înfăptuit în el şi i s-a
înrădăcinat credinţa că, pe viitor, Italia va fi chemată a juca un rol de frunte.
*
De altfel, înţelegerea austro-germană – întocmită sub ocrotirea Ducelui –
ar fi întâia dovadă. Prin această înţelegere, anexiunea Austriei de către Germania e
înlăturată pentru o vreme îndelungată, iar Italia nu va mai avea mereu grija
garanţiei de la Brenner.
*
Legăturile dintre Roma şi Berlin sunt adânc strânse, aşa că Italia nu se mai
află zi singuratică în Europa. Când va veni dar vremea a se cerceta îndeaproape
marile chestiuni europene, celelalte mari puteri vor avea a ţine socoteală de
legăturile italo-germane şi nu vor trebui să uite că, ori în ce clipă, Italia poate fi
alături şi strâns legată de Germania.
*
Printre aceste mari chestiuni europene, Roma pune şi aceea a revizuirii
teritoriale, căci vremea a făcut dovadă că care-care schimbări trebuie făcute în
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Europa.
Prietenia ce mă leagă de colegul meu mi-a dat voie a-l întreba dacă, odată
populaţiile germane din centrul şi răsăritul Europei înghiţite a doua oară de
Germania, nu-i e teamă, oare, Italiei a vedea germanismul aruncându-şi privirile şi
spre graniţa Brennerului şi spre Trieste?
Întrebarea mea a rămas însă fără răspuns...
*
Ura poporului italian împotriva ţărilor care, prin măsurile luate împotriva
sa, au căutat a împiedica visul său de a cuceri Etiopia, e, bineînţeles, încă adânc
înrădăcinată în sufletul său.
Dar nemulţumirea diriguitorilor de la Palazzo Veneţia şi Palazzo Chigi se
îndreaptă, mai ales, împotriva Franţei şi a Turciei.
În privinţa Angliei, se ştia de la început că ea se va împotrivi cu îndârjire
soluţiei italiene în Africa, dar Roma cu greu va putea ierta Franţei faptul că a călcat
în picioare făgăduielile şi îndatoririle luate de către domnul Laval şi că, dând cu
totul uitării prietenia sa faţă de Italia, a urmat în chip orbeşte acţiunea duşmănoasă
antiitaliană a Angliei.
Iar în privinţa Turciei, izvorul nemulţumirii ar fi faptul că la Ankara ar
domni dorinţa ca problemele mediteraneene să fie delegate fără conlucrarea Italiei.
Binevoiţi vă rog, domnule Ministru, a primi asigurarea înaltei mele
consideraţii.
Langa-Răşcanu
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 8 (General, 1936), f. 217-218
90
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VIRGIL ZABOROVSCHI,
CĂTRE MINSTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 2 240, din 25 iulie 1936
Sofia
Domnule Ministru,
Fiind primit de domnul Kiosseivanov în chestiunea domnului deputat
Şerbănescu (vezi în ultim loc telegrama nr. 2 239, din 24 crt.1) în zilele de 22 şi 23
crt., am avut cu aceste ocazii convorbiri îndelungate cu Domnia Sa asupra politicii
interne şi externe a Bulgariei. De ambele dăţi, primul ministru bulgar mi-a vorbit
deschis şi cordial.
Prima convorbire a avut ca obiect aproape exclusiv politica internă a
Bulgariei iar a doua fiind după trecerea domnului Rüstü Aras prin Sofia, asupra
căreia am raportat cu nr. 2 222, din 24 crt.2, a avut ca obiect Conferinţa de la
1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Vezi documentul nr. 87.
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Montreux, politica externă bulgară şi relaţiile cu România. Mă voi mărgini în acest
raport la chestiunile de politică internă.
Vorbindu-i, prima dată, despre zvonul care circulă în Sofia că, în urma
agitaţiei domnului Ţankov şi a nemulţumirii surde a celorlalte partide ale ţării în
general, Domnia Sa, temându-se de o nouă criză, ar fi rugat pe Suveran să se
întoarcă mai curând din Italia, domnul Kiosseivanov mi-a spus: „Nu e nici vorba de
o grăbire a întoarcerii Regelui. Domnul Ţankov supraestimează prezenţa celor doi
ţancovişti în cabinetul meu. Cabinetele dinaintea mea au avut şi ele câte doi
aderenţi ai Domniei Sale şi, în ce mă priveşte, nu mă gândesc deloc să pregătesc
vreun guvern Ţankov. Voi rămâne neutru şi obiectiv până la sfârşit. Fondul
lucrurilor este următorul: Regele vrea să revenim la regimul constituţional şi
parlamentar şi este impresionat de puterea partidului domnului Ţankov şi a celui
agrarian. Scopul a fost, deci, la ultima remaniere, să avem în primul rând
reprezentanţi ai acestor două partide în noul meu cabinet. Agrarienii însă au refuzat
categoric orice colaborare cu domnul Ţankov. Nici cu reprezentanţii celorlalte
partide nu ne-am putut înţelege. Am luat deci doi ţankovişti în Guvern, pe domnul
Kojukarov, care a avut departamentul Căilor Ferate şi în guvernul Toşev şi pe
domnul Mişaikov, la Instrucţiunea Publică. În ce mă priveşte însă, am spus
Suveranului, deschis, că nu văd nici necesitatea de a ne grăbi să revenim la
parlamentarism şi că nu cred nici în forţa reală, nici în autoritatea morală sau
competenţa specială de conducere a partidelor politice. Ţara, am adăugat, nu
doreşte, în general, partidele şi în special nu-l vrea pe domnul Ţankov! Părerile
mele se confirmă acum‖, a continuat primul ministru bulgar. „Într-adevăr, am
sentimentul ca ne-am grăbit, anunţând alegerile pentru octombrie, atât fiindcă
aceasta a adus fierbere în sânul partizanilor cât şi fiindcă din punct de vedere
tehnic, s-ar putea să nu fim gata la acea epocă.
Am putut constata apoi că, într-adevăr, domnul Ţankov nu este deloc dorit
de ţară, care se teme de frământări şi nici de celelalte partide care-l acuză că vrea să
devină dictator. Este probabil chiar că Domnia Sa se agită tocmai de aceea, sperând
să dea impresia că Guvernul actual există prin Domnia Sa şi pentru Domnia Sa şi
că Suveranul l-a şi desemnat ca viitor prim-ministru. Domnul Ţankov a arătat astfel
ca şi alte dăţi, oarecare lipsă de tact şi de abilitate, încercând să pozeze în patron al
Guvernului şi să mă saboteze în propriul meu Cabinet!
În fine – a zis domnul Kiosseivanov – am mai putut constata, în cursul
vizitelor ce am făcut în provincie, atât eu cât şi ceilalţi miniştri, că populaţia este
preocupată aproape exclusiv de chestiuni economice, aşa că suntem decişi să
continuăm cu energie opera noastră pozitivă de reorganizare şi asanare, mai utilă
decât politica‖.
Încredinţându-i că mi se spune, din loc ce pare destul de serios, că
circulaţia funciară ar fi atât de restrânsă încât nu se v mai putea acoperi decât cel
mult ¾ din cheltuielile prevăzute în buget, domnul Kiosseivanov mi-a răspuns că,
din contră, se simte o oarecare ameliorare financiară în ţară şi bugetele lunare se
încheie fără deficit. „Zvonul de mai sus provine, desigur, din cercuri politice, căci
«partizanii» au şi început să tulbure ţara!‖.
„E adevărat, a reluat Domnia Sa, că circulaţia nu a fost niciodată intensă în
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Bulgaria şi tocmai din această cauză am dispus aşa zisele măsuri de ajutorare a
celor slabi economic, prin reducerea preţurilor sării, petrolului, zahărului, şi pâinii,
deocamdată. În acelaşi timp însă, vom activa consumul, prin reducerea unor taxe
vamale, prin construirea de drumuri noi pentru ca ţăranii să-şi poată duce mai uşor
produsele la oraş şi altele. Avem şi un întreg program agrar şi muncitoresc. Lucrăm
la combaterea şomajului şi la o nouă lege a industriei şi comerţului. Recolta este
foarte bună, preţurile respective se ridică simţitor şi comerţul exterior este mai
înviorat ca oricând. Conferinţa directorilor regionali, de acum două zile, a avut ca
concluzie: în toată ţara linişte, recolta bună, populaţia dezgustată de politică şi
partizanism!‖.
Observându-i că, în general, guvernul pune la cale lucruri de durată, ceea
ce nu ar cadra cu un Guvern ce urmează să se dea la o parte după alegeri, domnul
Kiosseivanov mi-a spus foarte deschis: „Am fost totdeauna contra partidelor
politice şi găsesc că oamenii politici îşi atribuie o menire providenţială pe care nu o
au. Voi fi desigur obiectiv faţă de toţi, dar nu în mod pasiv; nu voi uita adică rolul
de arbitru care-mi revine, dat fiind că mă aflu într-un pol de observaţie de und epot
vedea clar cum se dezvoltă lucrurile. După cum se arată până acum domnul Ţankov
nu cred că va câştiga alegerile şi nici nu va putea să-şi apropie alte partide. O
coaliţie puternică se şi desemnează contra Domnia Sa. Această coaliţie va absorbi
în ea mai ales partidele şi curentele de stânga. Dacă însă noul Parlament va alune
prea spre stânga, se poate ca armata să-l dizove. De altfel, nu voi lăsa armata să se
amestece în politică, reveni domnul Kiosseivanov, ci îl va dizolva, bineînţeles,
Regele... atunci este probabil că voi continua să guvernez‖.
Amintindu-i în urmă de comunişti, domnul Kiosseivanov mi-a dat
următoarele lămuriri: „Comuniştii noştri sunt sui generis. Ei au mers până acolo că
mi-au oferit la un moment dat concursul lor în guvernare! Există un fel de Partid
Comunist, zis nelegal, ocult, pe care autorităţile noastre îl urmăresc cu energie.
Există apoi, un partid al lucrătorilor şi, în fine, Partidul Social-Democrat, condus de
domnul Pastuhov. În principiu, toţi comuniştii ar putea da tot cam 30 de deputaţi,
cum au dat la alegerile trecute, (n-au fost însă primiţi în Sobranie). Aceasta însă va
depinde de noua lege electorală. În ce mă priveşte, eu nu sunt pentru menţinerea
reprezentării proporţionale şi, în general, vreau să dau un caracter conservator legii
respective, căci, trebuie să o spun, eu am vederi conservatoare! Vreau astfel să
reduc numărul deputaţilor, să ridic limita de vârstă a alegătorilor, să fac să intre
«competenţele» şi factorii ponderatori (deputaţi de drept) în Parlament. Aş vrea
apoi să rup legătura dintre Parlament şi guvern, să realizez o adevărată separaţie a
puterilor! După mine, ar trebui să fie incompatibilitate între funcţia de ministru şi
mandatul de deputat. Parlamentul să-şi aibă rolul lui iar Guvernul pe al său, fiind
răspunzător numai faţă de Rege. Va fi însă foarte greu să realizez pe deplin aceste
idei deoarece Regele este şi vrea să rămână constituţional. După mine însă, noi nu
mai trăim în timpurile când Regele domnea şi nu guverna. Azi, Suveranul trebuie
să şi guverneze!
Mi se reproşează, pe de altă parte, a continuat domnul Kiosseivanov, că aş
favoriza pe domnul Ţankov, permiţându-i să răspândească broşuri, lăsând presa să
publice declaraţiile sale şi îngăduind banchetele politice pe care le organizează. E
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adevărat că domnul Pastukov a telegrafiat Regelui şi mie în aceste sens, protestând.
Repet însă, nu fac nici o deosebire între diferitele foste partide şi între diferiţii lor
partizani. Legea desfiinţării partidelor este în fiinţă şi unele acte de toleranţă ale
Guvernului faţă de reprezentanţii partidelor politice sunt repartizate, pe cât posibil,
egal. În ce priveşte broşurile – şi nu numai ale domnului Ţankov, ci ale tuturor –
ele sunt distribuite pe sub mână.
Cât despre cele publicate în presă, aştept tocmai pe şeful Cenzurii, ca să-i
fac aspre observaţii. De altfel, în general, cenzurii îi scapă multe. Acesta este
dezavantajul regimului de cenzură: Guvernul este făcut răspunzător şi de ceea ce îi
scapă acesteia, resupunându-se (sic!) că s-a făcut intenţionat şi că e vorba de păreri
oficiale!‖.
La acestea, n-am vrut să arat domnului Kiosseivanov că sunt informat cum
că şeful Cenzurii, domnul Kolev este un aderent al domnului Ţankov şi nici că
însuşi ministrul Justiţiei, domnul Karaghizov, a fost cenzurat când a făcut declaraţii
presei despre Constituţie!
„În ce priveşte banchetele cele două ale domnului Ţankov, a continuat
domnul Kiosseivanov, trebuie să ştiţi că decisesem împreună cu domnul
Krasnovski, ministru de Interne, să împrăştiem primul (cel de la 19 crt.) prin
poliţie, în momentul când domnul Ţankov începuse să ţină discursul său politic, cu
toate că Ministrul de Interne îi spusese că va admite numai un banchet, fără
discursuri. Faptul însă că la banchet se aflau cei doi minişti ţankovişti, domnii
Kojuharov şi Mişaikov a împiedicat această măsură. Aflu tocmai că al doilea
banchet al domnului Ţankov, la care au luat parte vreo 300 de intelectuali, nu a dat
rezultatul dorit. Domnul Ţankov s-a vădit plin de sine însuşi şi de misiunea mistică
ce-şi asumă cu toate că-şi impusese să fie mai prudent la sfaturile date de domnii
Kojuharov şi Mişaikov. Opinia publică însă se teme că venirea la putere a
domnului Ţankov, pe care îl acuză pe nedrept de masacrele din 1923, ar diviza ţara
în două tabere‖.
E adevărat că domnul Ţankov a vrut să provoace înlocuirea prefecţilor şi
subprefecţilor actuali prin oameni ai Domniei Sale. Domnul Krasnovski, însă, pe
care se baza, a refuzat aceasta; dacă se vor face schimbări, ele se vor face numai pe
criterii obiective şi în interesul ordinii şi bunei administrări‖.
Întrebând, în fine, pe domnul prim-minstru, ce guvern susţine eventual
armata, Domnia Sa mi-a răspuns: „Armata, ca şi ţara întreagă, nu doresc, din câte
ştiu eu, decât un guvern neutru‖.
Din cele expuse mai sus, care oglindesc unele păreri intime ale domnului
prim-ministru Kiosseivanov, şi ating, pe alocuri, problemele fundamentale ale
politicii interne şi ale vieţii bulgare în general, dând – mi se pare – un tablou
caracteristic al împrejurărilor politico-sociale din ţara vecină, cred că se pot
desprinde următoarele constatări sau impresii.
Domnul Kiosseivanov continuă a reprezenta, în mod mai mult sau mai
puţin discret, ideea unei guvernări apolitice, neutre, de autoritate şi de lucru, făcând
o deosebire netă între a da ţării un Parlament şi a da ţara din nou pe mâna partidelor
politice, pe când Suveranul pare a socoti că situaţia actuală nu se mai poate
prelungi, fără riscuri şi că este momentul de a se întoarce în portul sigur al
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constituţionalismului şi al parlamentarismului.
De aici apelul pe care, pozitiv, l-a adresat în toate convorbirile avute, pe
timpul ultimei crize guvernamentale, oamenilor politici: „Domnilor, uniţi-vă, ca să
putem reveni, fără tulburări, la normal‖. Cum însă Regele, pentru a nu brusca
armata, s-a legat prin manifestul de la 21 a. tr., să nu admită revenirea intergrală la
trecut, poziţia sa este dificilă, căci ce înseamnă a nu reveni pe deplin la trecut, a
aduce ceva nou, revenind totuşi la constituţionalism şi parlamentarism. De la 21
aprilie anul trecut, nu se vorbeşte decât de aceasta şi, la ordinele guvernului (fie
Toşev, fie Kiosseivanov) presa şi publicistica au înnegrit multă hârtie pe tema: o
înnoire politică!‖. Cum ar fi însă realmente să se facă ne-o spune domnul
Kiosseivanov, o arată pe sub mână domnului Ţankov: dictatură regală deghizată
sau dictatură ţankovistă totalitară?
Regele este deci nevoit să lase pe domnul Kiosseivanov să manevreze (şi
aceasta o face abil şi nu stângaci, ca domnul Toşev) neputând să se adreseze direct
şi hotărât partidelor politice căci acestea, (în afară de domnul Ţankov), vor de fapt
întoarcerea deplină la trecut.
Cum însă singur domnul Ţankov vrea „ceva nou‖ şi cum Regele a
consultat şi mai mulţi specialişti în chestiuni constituţionale, a găsit necesar să stea
mai mult de vorbă cu profesorul şi şeful politic Ţankov, influenţând chiar ca în
guvernul de alegeri actual să intre doi ţankovişti, dintre care domnul Kojuharov
este oarecum apropiat de Suveran.
Domnul Kiosseivanov însă, s-ar părea că a acceptat această alternativă,
întrevăzând că, în acest fel, va putea mări aversiunea şi va provoca unirea tuturor
celorlalte partide contra Domnului Ţankov. Acest lucru s-a şi pus de altfel la cale.
Într-adevăr, sunt informat că partidul agrarian principal al domnului
Ghicev, de care s-au şi aproiat liaceviştii conduşi de domnii Danailov şi Grigore
Vasilov, liberalii conduşi de domnul Smilov şi radicalii profesorului Ghenov ar fi
pe cale să se unească şi cu dizivdenţa agrariană de stânga principală a
„pladnarilor‖, care, la rândul lor au la remorcă, în primul rând, pe oraci (agrarieni
plugari tot de stânga) şi partidul muncitoresc (camuflat comunist).
Pe de altă parte, democraţii domnului Malinov, ca şi social-democraţii
domnului Rastukov, ar evolua şi ei spre pladnari. Şeful acestora, G.M. Dimitrov a şi
avut o întâlnire cu domnul Ghiceev şi în cazul în care cele două aripi de dreapta şi
de stânga ale agrarianismului, urmate fiecare de partidele sau grupările asociate, se
vor coaliza cu deviza: lupta pentru Constituţie şi democraţie şi contra fascismului
ţankovist atunci şi comuniştii „nelegali‖ vor susţine această coaliţie, după cum au
şi anunţat într-o circulară răspândită pe sub mână în toată ţara.
Conflictul Kiosseivanov-Ţankov are, deci, o mare însemnătate. El se
situează la intersecţia curentelor principale politico-sociale ale Bulgariei şi anume:
curentul autoritar-neutru, care se poate baza încă pe armată, pe toţi cei care nu fac
politică şi pe Suveran, atât timp cât nu are altă soluţie; curentul democrat, care
cuprinde în acest moment toate partidele (afară, fireşte, de Partidul Ţankov) – de la
centru până la extrema stângă – unite pentru a salva fundamentul democraţiei în
Bulgaria, Constituţia; curentul de dreapta fascist, adică partidul domnului Ţankov
cu aderenţe între intelectuali, la tineret, pe care partidul a şi început să-l organizeze
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în secţii de asalt după modelul hitlerist şi chiar printre militari.
Dacă însă domnul Kiosseivanov a lăsat câtva timp pe domnul Ţankov să se
manifeste, aceasta nu a fost din slăbiciune sau neglijenţă, ci fiindcă vedea că
profesorul nu face decât să se compromita şi să precipite cristalizarea configuraţiei
politice, ceea ce este necesar primului ministru bulgar.
Astfel, în ultimul timp, domnul Ţankov a lansat, printre ai săi, o broşură în
care, contrar declaraţiilor anterioare sau chiar simultane, că va rămâne democrat şi
că va admite trei grupări sociale în ţară: dreapta Domniei Sale, partidul
muncitoresc şi agrarian. El se declară „Vodač (Führer)‖ de ordine mistică-totalitară,
conducător absolut şi indiscutabil al „marii naţiuni, a cărei victorie va fi spre binele
şi satisfacţia „Vodač‖-ului prea iubit şi a colaboratorilor săi, a Bulgariei şi a
poporului bulgar, precum şi a celui care încarnează idealurile istorice ale poporului
bulgar, martirizat, dar demn de a trăi şi progresa!‖.
Această broşură şi impresia provocată artificială de domnul Ţankov că
Regele şi domnul Kiosseivanov pregătesc un guvern ţankovist, a reanimat acţiunea
celorlalte partide, care au început şi ele cu broşuri, apeluri, banchete etc şi au
accelerat tendinţele de apropiere între ele.
Pe de altă parte, este probabil ca această ieşire fascistă a lui Ţankov va da
de gândit şi Suveranului (menţionat la sfârşit, după cum se vede) şi va uşura atât
concentrarea partidelor care se desemnează, cât şi – mai sigur – manevrele
domnului Kiosseivanov între cele două fronturi.
1. În orice caz, am avut impresia, în cursul conversaţie expuse mai sus că,
deocamdată, domnul Kiosseivanov este înclinat să facă greutăţi în
alegerile viitoare domnului Ţankov convins că, dacă se pune
chestiunea ca Bulgaria să aibă totuşi, şi după alegeri un regim autoritar,
atunci este preferabil să-l conducă Domnia Sa decât domnul Ţankov
care, dezlănţuind o mişcare fascistă ar împărţi ţara în două tabere
ireconciliabile şi ar pune astfel din nou în discuţie fundamentele
Statului.
Aflu tocmai că, imediat după întrevederea ce am avut la primul
ministru bulgar, şeful Cenzurii a fost destituit, şi ordine severe s-au dat
presei, (în special organelor simpatice domnului Ţankov, „Utro‖,
„Zora‖, „Slovo‖)
ca să
înceteze
orice favorizare
a
ţankovismului...experienţa se terminase! De altfel, şi domnul Ţankov
bate mult în retragere.
2. Mi se pare foarte important faptul – de care am fost relativ surprins –
că domnul Kiosseivanov se gândeşte la Armată ca la o rezervă
eventuală, care ar putea interveni din nou în luptele politice, fie direct,
fie dând un veto la nevoie, cum a şi făcut-o în prealabil asociaţia foarte
puternică a ofiţerilor de rezervă, pronunţându-se de curând contra
domnului Ţankov, contra politicii în general şi chiar contra alegerilor.
Mărturisirea de mai sus i-a scăpat domnului Kiosseivanov sub impresia
agitaţiei domnului Ţankov şi atacurilor democraţiei care îl cred înţeles
cu acesta, dar am simţit că e vorvba de un gând serios şi anume:dacă
alegerile vor da un rezultat prea favorabil fie dreptei fie stângii
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ameninţând astfel echilibrul social, Domnia Sa va căuta să-l convingă
pe Suveran, dacă n-a şi făcut-o, să lase ca Armata să dea un veto noi
guvernări.
3. Situaţia politică internă este, deci, mai complexă decât s-ar părea în
Bulgaria. Domnul Kiosseivanov, care a reuşit, cu zel şi abilitate să
degajeze foarte mult pe Rege şi să facă să apară în faţa opiniei publice
numai rolul său de suprem arbitru (care, însă, personal, doreşte
normalizarea şi deplina repacificare a ţării) nu înţelege să rămână deloc
pasiv sau măcar absolut neutru faţă de problemele ce se pun şi de
acţiunile ce se desemnează. Domnia Sa, cum a spus-o, nu crede nici în
forţa, nici în necesitatea reală a partidelor şi urmăreşte ca, folosindu-se
de alunecarea dreptei spre fascism şi a democraţiei prea spre stânga, să
le pună în imposibilitate de a lua guvernul ca atare, adică prin locul
normal al alegerilor, lucru care, în eventualitatea de mai sus n-ar putea
conveni nici Suveranului, nici armatei, nici elementelor neutre şi
ponderate ale populaţiei (cele mai numeroase, după Domnia Sa), ci
eventual, numai prin voia Regelui, cu asentimentul Domniei Sale, al
armatei şi al opiniei publice largi. În felul acestora, viitorul guvern ar fi
îngrădit de autoritatea indiscutabilă a şefului statului şi de echilibrul
social.
4. Domnul Kiosseivanov pare a-şi rezerva şi o utilizare eventuală a
partidelor de centru (democrat-burgheze) ca basculă. Domnia Sa mi-a
încredinţat că fusese tentat de ideea şi solicitat din afară să creeze
însuşi şi să conducă un „Centru‖ luând şi toate elementele bune
neînregimentate, dar că a renunţat la acestea, vrând să rămână în afara
luptei partidelor. De fapt, să rămână, după Rege, arbitrul situaţiei şi
deasupra partidelor.
Aflu acum că se vorbeşte din nou cu insistenţă de o grupare politică de
centru care să susţină un al treilea guvern Kiosseivanov. Deocamdată,
Domnia Sa, care se poate baza pe mai toţi miniştrii ar dori să se scape
de cei doi ţankovişti.
5. În ultima analiză, primul ministru, convins că jocul natural al
concepţiilor, al ambiţiilor şi intereselor politice va determina, încă de
pe acum soarta partidelor politice, este mai atent;la acest joc decât la
redactarea legii electorale şi la pregătirea alegerilor.
Astfel, Domnia Sa caută orientări pe tabloul configuraţiei politice,
înainte de a se decide a da însuşi orientări definitive.
Am impresia deci, că, dacă vreo lovitură neprevăzută nu-l va
împiedica, domnul Kiosseivanov nu va decide regimul alegerilor şi nu
va fixa data acestora decât după ce va vedea clar conturată această
configuraţie a partidelor şi curentelor politice ale Bulgariei căci atunci
numai va şti Domnia Sa, hotărât, cum să facă legea electorală şi cum să
conducă alegerile.
Dacă aceasta va necesita amânarea la o dată mai mult sau mai puţin
îndepărtată a alegerilor, nu se poate preciza. În orice caz, de amânare
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se vorbeşte în public iar Guvernul subliniază că chestiunea nici nu se
pune deoarece data precisă nici n-a fost fixată încă prin decret regal.
6. În orice caz, între domnul Ţankov, care vrea să facă fascism într-o ţară
în care este necesar ca Suveranul să-şi păstreze toată autoritatea şi
puterea de acţiune directă şi eficace şi în care stânga extemă – pe care
anunţă Domnia Sa că o va combate – deşi relativ numeroasă nu ar
putea juca un rol efectiv la conducere în nici un caz; între domnul
Ghicev, care are numărul,dar n-are spiritul şi care este târât fără rost tot
mai spre stânga şi între ceilalţi şefi de partide – oameni uneori distinşi
ca Burov, Kalfov, Malinov, Muşanov, Smilov, Ghenov etc. –, care n-au
numărul şi nici darul de a se înnoi, domnul Kiosseivanov nu face mari
deosebiri. El ar vrea ca, lăsându-i să pătrundă într-un Parlament cu rol,
de fapt, apolitic, să le bareze drumul spre cârmuire formând un Guvern
neutru de autoritate sau – dacă nu se poate – determinând un guvern de
echilibru sau de compromis politic, îngrădind în orice caz puterea de
acţiune a partidelor pentru a conserva şi mări în măsură pe cea a
Suveranului.
7. Indiferent însă de ceea ce va reuşi să realizeze domnul Kiosseivanov
sau de ce se va mai întâmpla în domeniul politicii interne bulgare,
declaraţiile şi constatările de mai sus au şi o valoare imanentă. Ele ne
arată că, din toate avatarurile şi paradoxurile politice bulgare, se poate
observa cum se desprind în acest moment tendinţe clare de polarizare
în jurul a trei concepte: regim neutru, obiectiv, competent; regim
totalitar, fascist, de exaltare mistică naţională; regim democratic pe
baza vechii Constituţii.
Ori, toate aceste concepte nu numai că se exclud principal şi se combat
între ele, dar fiecare în parte prezintă insuficienţe şi contradicţii
intrinsece care îl fac incapabil să se impună, să dureze şi să reuşească
pe deplin îń acţiunea lui pentru ţără.
Astfel, regimul neutru de autoritate, chiar dacă ar fi excelent, nu ştie
cum să iasă din situaţia paradoxală în care s-a pus însuşi (e drept,
nevoit de împrejurări) declarând că nu el este regimul normal, deci
durabil. Încercarea domnului Kiosseivanov de a ieşi din această
situaţie printr-un compromis, nu poate fi o soluţie. Formula Domniei
Sale: alegerile nu deschid în mod necesar drumul spre guvernare, nu
este destul de solidă.
În ce priveşte fascismul, el este lipsit aici de exaltarea necesară, iar
domnul Ţankov, profesor universitar şi academician distins, de bună
cultură germană, om politic şi conducător bun, nu prezintă nici ca
înfăţişare, nici ca vârstă, nici ca talent sau vibrare sufletescă însuşirile
necesare unui „Führer‖ de ordine mistică. Ideile, fiinţa şi acţiunile
Domniei Sale nu par a avea deloc acea fortă irezistibilă, imensă, de
contagiune şi propagare, care caracterizează fascismul în sine. Poporul
bulgar, din contră, nu numai că nu pare a avea dispoziţii sau afinităţi
pentru astfel de idei, dar mai mult se teme că o mişcare fascistă ar
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diviza şi tulbura ţara în mod foarte grav.
În fine, democraţia, care ar avea cele mai multe şanse de reuşită şi pe
care se pare că Suveranul ar accepta-o mai bucuros – unită, dar
purificată de elementele extremiste – nu are puterea de a se înnoi şi,
deci, a ajuta pe Suveran să fie consecvent (deci să-şi păstreze
prestigiul), conciliind restaurarea Constituţiei şi parlamentarismului cu
formula de la 21 aprilie, anul trecut; întoarcerea la trecut, aşa cum a
fost, nu se poate!
Mai grav este însă faptul că în toate acestea se observă o oarecare
superficialitate, o lipsă de maturitate, care nu scapă, desigur, nici
opiniei publice bulgare, sănătoase, căci nici regimul de autoritate nu
are baze solide, nici fascismul domnului Ţankov nu este destul de
serios şi nici „democraţia‖ nu este destul de sinceră şi de curată
deoarece a rămas interesată, oportunistă şi „partizanistă‖.
Faţă de toate acestea, se vede tot mai clar ce importanţă şi necesitate
ineluctabilă prezintă rolul Suveranului şi cât este de regretabil că el s-a
legat de un manifest, de fapt guvernamental, în acel 21 aprilie 1935!
S-ar părea, deci, Suveranul are mai repede nevoie de un „om‖ decât de
un nou regim; un om, fie politic, fie apolitic, care să scoată pe deplin
autoritatea sa din impas.
Problema ar fi prin urmare, în acest moment, dacă după şi în afară de
domnul Kiosseivanov, Regele va găsi un alt om. Domnul Ţankov crede
că Domnia Sa va fi acel om!
În concluzie, soluţia domnului Kiosseivanov, pentru a se ieşi din
actuala situaţie paradoxală am văzut că este sau prelungirea regimului
de autoritate prin tărăgănarea lucrurilor, sau un compromis între
parlamentarism şi regimul de autoritate. Soluţia „sinceră‖ a domnului
Ţankov este un nou regim de autoritate după modelul german şi italian,
iar aceea a „democraţiei‖ este restabilirea regimului constituţional şi
parlamentar dinainte de „catastrofa‖ de la 19 mai 1934 – adică, cum
spun adeversarii, întoarcerea la starea de lucruri care a provocat acea
catastrofă.
Întrebarea este dacă Suveranul se va decide ferm, înainte sau după
alegeri, pentru una din cele trei soluţii ori, în cazul în care alegerile nu
i-ar impune o soluţie ineluctabilă – ar prefera să păstreze atitudinea de
„cunctator‖ abil.
În aşteptare însă, aflu că în ultimul moment ar fi reapărut în sânul
guvernului un plan mai vechi,(pe care domnul ministru Vasile Stoica
l-a semnalat, la timpul său) şi anume de a se amâna alegerile
legislative, punându-se la cale mai întâi alegeri comunale, pe motivul
că poporul nu are interes pentru politică, ci pentru chestiunile lui locale
şi economice.
Aceasta, desigur, pentru a se câştiga timp.
Amărăciunea – dacă nu şi reacţia efectivă – a tuturor partidelor şi a
tuturor democraţiilor fie „partizani‖ fie nu, va fi foarte mare, în acest
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caz.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Zaborovschi
AMAE, Fond 71/România, vol. 235 (Copii după rapoarte, iulie 1936), f. 344-360
91
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VIRGIL ZABOROVSCHI,
CĂTRE MINSTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 2 241, din 25 iulie 1936
Sofia
Confidenţial.
Domnule Ministru,
În urmare la raportul meu nr. 2 240, din 25 iulie a.c.1, am onoarea a expune
Excelenţei Voastre cele ce mi-a declarat domnul Kiosseivanov, prim-ministru şi
ministru de Externe bulgar – în cursul celor două convorbiri ce am avut cu Domnia
Sa în chestiunea domnului deputat Şerbănescu – relativ la politica externă şi la
relaţiile cu România.
A doua convorbire, având loc la 23 crt., între orele 7½ şi 9 seara, adică
după trecerea domnului Rüstü Aras prin Sofia, despre care am raportat cu nr. 2 222,
din 2 crt.2, domnul Kiosseivanov mi-a încredinţat următoarele:
„Atitudinea delegaţiei bulgare la Conferinţa de la Montreux a fost o
aplicare a regulii de politică externă pe care mi-am impus-o de la început şi pe care
am enunţat-o în mai multe rânduri astfel: Bulgaria, deşi nu a aderat şi nu aderă la
Pactul Balcanic, va lucra totdeauna ca şi cum ar face parte din Pactul Balcanic!
Am fost bucuros să pot dovedi deplina sinceritate a acestui principiu de
conduită şi, de aceea, am recomandat delegaţiei noastre o atitudine absolut
consecventă în acest sens, dându-i indicaţii să acţioneze, totdeauna – chiar cu
sacrificii din partea noastră – de comun acord cu celelalte state balcanice. Scopul
meu este, şi sper că oricine ar fi în locul meu ar gândi la fel, căci este vorba aici de
politica poporului bulgar - să contribui la realizarea unei cât mai strânse şi mai
profunde solidarităţi balcanice. Într-adevăr, interesul Bulgariei, ca şi al tuturor
statelor balcanice, este de a se ajunge la o deplină independenţă de acţiune în
politica externă atâta fiecărui stat balcanic în parte cât şi a tuturor statelor balcanice
împreună. Ce vrem noi, în special, este ca nici o mare putere sau un acord de mari
puteri să nu mai poată influenţa asupra noastră pentru ca să ne manevreze,
eventual, contra celorlalţi. De aceea, în afară de devotamentul nostru faţă de SN şi
de atenţia ce avem în faţă de acţiunea marilor Puteri în general, noi nu voim şi nici
nu putem face decât o politică balcanică. Sunt convins ca această politică, dusă cu
adevărată încredere reciprocă şi în spirit de adevărată amiciţie între noi, pentru a
înlesni soluţionarea tuturor chestiunilor dintre statele balcanice.
1
2

Vezi documentul nr. 90.
Vezi documentul nr. 87.
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Domnul Rüstü Aras a înţeles foarte bine toate acestea şi a fost de acord cu
mine că, in urma atitudinii noastre de la Montreux, amiciţia turco-bulgară se poate
considera ca deplin şi definitiv consolidată. Odată dovada sincerităţii noastre făcută
şi încrederea reciprocă restabilită, restul va merge ca de la sine.
Această politică de sinceră şi deplină amiciţie o vroim cu toate statele
balcanice. Ea va duce la colaborare strânsă, cum s-a văzut şi la Montreux – şi
atunci chestiunile celelalte vor apărea secundare şi se vor rezolva uşor. Repet,
trebuie să restabilim încrederea între noi şi să creem o amiciţie balcanică
constructivă. Pentru aceasta, noi cerem să se aibă încredere deplină în Bulgaria,
care este ferm hotărâtă să nu se abată niciodată de la regula de conduită expusă mai
sus.
Cred că pot afirma, în acest sens, că, dacă Turcia a avut succesul de la
Montreux, aceasta se datorează, în mare parte, şi solidarităţii balcanice, care s-a
manifestat la Conferinţă, solidaritate de la care Bulgaria n-a lipsit nicidecum.
«Balcanii ai balcanicilor» este una din devizele politicii noastre externe şi în
aceasta direcţie, ne veţi găsi totdeauna alături de celelalte state balcanice! Un
început s-a făcut la Montreux şi acesta constituie pentru noi importanţa succesului
conferinţei Strâmtorilor‖.
Făcând observaţia că, în afară de aceasta, presa bulgară a subliniat
importanţa Conferinţei de la Montreux în sensul revizuirii tratatelor, domnul
Kiosseivanov mi-a răspuns:
„Nu se poate tăgădui că la Montreux s-a revizuit un tratat. Important pentru
noi însă este faptul că această revizuire s-a făcut paşnic şi cu acordul tuturor. Presa
noastră, ştiu, a vorbit de articolul 19 din Covenant. E adevărat, poporul bulgar
păstrează o mare speranţă în legătură cu acest articol. Ceea ce scrie presa însă nu
este ce gândim noi. Fiindcă există cenzură, se crede că tot ce publică ziarele este
inspirat de noi sau tolerat cu intenţie. Aceasta nu este exact nici în ce priveşte ziarul
sofiot de limbă franceză, care nu mai este în legătură cu Ministerul de Externe.
Măsura acestei despărţiri am luat-o eu.
„Desigur, totuşi cenzura lasă să treacă uneori şi lucruri care depăşesc sau
contrazic politica Guvenului, în cazul când este vorba de un sentiment al poporului.
Pentru noi conducătorii, însă, articolul 19 are numai o valoare platonică. Nu ne
facem iluzii în această direcţie, dar redresările „legale‖, pe cale de înţelegere
paşnică, nu pot decât să ne bucure. Nu ne gândim, în nici un caz, la recuperări de
teritorii, ci la realizarea amiciţiei şi cooperării între popoare. În această direcţie
voim să avem rolul nostru‖.
Remarcând că tot în acest sens înţelege şi Excelenţa Voastră
„spiritualizarea frontierelor‖ şi realizarea unuia adevărat regim de drept
internaţional prin cooperare (colaborarea constructivă dintre indivizi ca şi dintre
naţiuni creând „dreptul‖), domnul Kiosseivanov s-a oprit mai mult asupra acestor
chestiuni, convorbirea luând un caracter teoretic general.
Am profitat de acesta pentru ca, la un moment dat, să trec la chestiunea
relaţiilor bulgaro-române, insistând mai ales asupra tratamentului foarte rău la care
sunt supuşi locuitorii români din regiunea Vidinului, tratament pe care, omeneşte,
nu mi-l pot explica, dată fiind lealitatea acelei populaţii şi modestia revendicărilor
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lor, în acest moment: să-şi poată vorbi limba şi să se poată ruga în bisericile lor,
româneşte.
Domnul Kiosseivanov mi-a răspuns: „Suntem de cea mai perfectă bună
credinţă şi avem cea mai fermă voinţă să ajungem la încheierea acordului cu
România în chestiuni litigioase cât şi la semnarea convenţiei aeriene. Mă ocup
tocmai cu aceste chestiuni şi cred că vom termina în curând. Mi se raportează
tocmai că domnul Titulescu a recomandat domnului Neicov, în cursul unei
convorbiri la Geneva, să lichidăm cât mai curând. Şi noi ne grăbim!
În ce priveşte convenţia aeriană, am arătat domnului ministru Stoica că este
preferabil să semnăm după ce noi vom fi revizuit convenţia cu Polonia.
Relativ la locuitorii de origine română din regiunea Vidinului, unde am căutat
adesea să înfrânez zelul intempestiv al organelor locale, personal cred ca
tratamentul de care vorbiţi este o reacţie provocată de persecuţia bulgarilor din
Dobrogea prin coloniştii macedoneni. Într-adevăr, pot afirma două lucruri: 1) că
locuitorii români din regiunea Vidinului n-au fost niciodată molestaţi, în trecut; 2)
că locuitorii bulgari din Dobrogea nu s-au plâns de românii din Regat, niciodată!
Noi suntem foarte toleranţi şi ca să vă dau un exemplu, chiar azi am primit pe noul
mare muftiu de la Şumen, cu care însă a trebuit să vorbesc prin interpret, dânsul
neştiind bulgăreşte!‖.
Am trecut din nou la generalităţi şi revenind, în cursul convorbirii,
întâmplător, la chestiunea revizuirii, domnul Kiosseivanov a declarat: „Sunt contra
propagandei revizioniste. Trebuie să facem totul pentru a calma spiritele. Cei care
au pierdut războiul trebuie să privească realitatea în faţă. Ca şi jucătorii corecţi, ei
nu pot cere miza înapoi; nu pot pretinde ca acei care au câştigat să le restituie
teritoriile pierdute. Noi nu ne gândim la teritorii, ci la opera constructivă dinăuntru
şi din afară. Cerem însă încredere şi prietenie, căci fără acestea nu se poate!‖.
Din cele expuse mai sus, cred că se pot desprinde următoarele constatări:
1) Bulgaria este interesată ca solidaritatea balcanică să funcţioneze în mod
eficace, împiedicând influenţele străine în Balcani, deoarece aceasta o
fereşte indirect de a se angaja în vreo direcţie, adică de a ceda eventual la
invitaţia sau injoncţiunile vreunei Puteri sau vreunui grup de puteri.
Politica de solidaritate balcanică constituie deci un fel de zid izolator
pentru Bulgaria. Ea îi poate justifica şi asigura – cel puţin deocamdată –
neutralitatea.
2) Pe de altă parte însă, Bulgaria este interesată ca această solidaritate
balcanică să se manifeste, pe cât posibil independent de Pactul Balcanic. În
felul acesta, Bulgaria poate juca şi ea un rol apreciabil şi cât mai simpatic
în politica internaţională şi poate justifica, în acelaşi timp, neaderarea sa la
acel punct.
De fapt, Bulgaria, aderând la solidaritatea balcanică, bazată pe Pactul
Balcanic, vrea să profite de acesta fără să-l recunoască; ba chiar
combătându-l în mod mai mult sau mai puţin discret, odată cu toate pactele
regionale, pe care nu le admite.
În privinţa aceasta, se spune hotărât aici că Bulgaria consideră superflue
pactele regionale, dată fiind existenţa Pactului SN şi că, în orice caz, nu
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recunoaşte altă definiţie a agresorului decât aceea care reiese din textul
Covenantului.
3) În Bulgaria se consideră, unanim, rezultatul conferinţei de la Montreux
dpre prima revizuire pacifică „legală‖, constituind, principial, un precedent
pentru asemenea revizuiri.
Pe de altă parte însă, Bulgaria nu vrea deloc să fie bănuită că se gândeşte
măcar la revizuiri teritoriale. Singura revizuire la care s-ar putea gândi
acum ar fi numai aceea a clauzelor militare.
4) Guvernul şi opinia bulgară ţin ca atitudinea delegaţiei bulgare la Montreux
să fie considerată drept o chezăşie a bunei sale credinţe şi a voinţei sale
ferme de a colabora cu vecinii şi cred că, de aici, va rezulta consolidarea
amiciţiei turco-bulgare şi creşterea încrederii tuturor faţă de Bulgaria, deci
sporirea şanselor de apropiere cu celelalte state balcanice, adică, în acest
moment, cu România şi Grecia.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Zaborovschi
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 4 (General), f. 307-313
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 753, din 28 iulie 1936, ora 14
Înreg. la nr. 42 333, din 29 iulie 1936
Paris
Confidenţial.
Transmisă domnului ministru Titulescu.
Cardenas, fost ambasador al Spaniei la Paris, a venit azi să mă vadă.
Privitor la situaţia din Spania, Domnia Sa socoteşte că acţiunea lui Franco,
care, evident, este pentru dărâmarea regimului actual net comunist, nu va avea ca
scop final în caz de reuşită o restaurare a monarhiei, ci instalarea unei dictaturi
militare, care după un timp va preda frâiele guvernării unui Guvern civil de mână
forte şi pur naţionalist.
Domnia Sa îmi atrage atenţia asupra faptului că de unde Spania care
aproape că nu posedă aviaţie, de ieri îndeosebi, Guvernul are la dispoziţie un
număr insolit de avioane de bombardament şi vânătoare care luptă concomitent pe
toate fronturile.
Domnia Sa afirmă că aceste avioane nu au fost cedate din stocul armatei
franceze sau a comenzilor franceze în curs de executare, dar au fost livrate de
diverşi fabricanţi francezi cu încuviinţarea tacită a Guvernului, la fel ca şi
armamentul necesar cât şi benzina.
În ceea ce priveşte mişcarea din Catalonia, provincie unde anarhiştii
predomină, ea vine în sprijinul Guvernului de la Madrid, dar cu neta tendinţă de a
ajunge la separatismul dorit de mulţi catalani.
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În concluzie, zice Domnia Sa, concursul pe cale particulară a anumitor
fabricanţi francezi dat la Madrid, este extrem de grav, chiar pentru Franţa, fiindcă
se poate ivi aici o reacţie care poate da loc la complicaţii internaţionale, fiindcă nici
Berlinul, nici Londra nu vor sta impasibile.
De asemenea, adaugă Domnia Sa, este indiscutabil că agenţi ai Moscovei
sunt de îndelungată vreme la Madrid, participând efectiv la actele Guvernului şi cu
încetul, dar cert, l-au atras în orbita bolşevismului.
Cesianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Dosare speciale (1936), vol. 412 (Războiul civil din
Spania), f. 42-43
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 975, din 28 iulie 1936, ora 17.30
Înreg. la nr. 42 335, din 29 iulie 1936
Roma
Confidenţial.
Rezum mai jos o semnificativă conversaţie cu Ciano.
Convenţia austro-germană din 11 iulie a făcut să dispară obstacolul esenţial
din calea raporturilor italo-germane. Ciano are convingerea absolută că, în viitor,
Germania va executa leal convenţia. Deşi Germania nu va adera la Protocoalele de
la Roma, nu există incompatibilitate între acestea şi acordul prezent. Protocoalele
rămân şi azi deschise aderării altor state dunărene. Este adevărat că procesulverbal Mussolini-Laval rămâne fără obiect pentru moment, dar Palazzo Chigi îl
consideră încă în vigoare şi eventual utilizabil în viitor.
Raporturile italo-germane sunt azi excelente, dar între cele două ţări nu
există nici o negociere şi nici un acord concret, ci numai un paralelism de acţiune
bazat pe evoluţia sentimentului public, pe comunitatea de interese şi pe identitatea
de regimuri, care are din ce în ce mai multă importanţă în Europa dominată de
lupta între mistica naţionalistă şi cea bolşevică.
Evoluţia politicii internaţionale a Italiei nu se poate încă desemna. Ea
depinde de atitudinea celorlalte puteri. Deocamdată, Italia va lua parte la reuniunea
locarniană, întrucât prin discursul său, al cărui text a fost în prealabil comunicat la
Roma, Eden a renunţat la asistenţa în Mediterană. Singură Turcia mai menţine
unilateral stipulaţia acordurilor meditaraneene, dar aceasta nu va împiedica
participarea italiană. Germania va lua şi ea parte la reuniune, dacă ea va avea loc pe
picior de egalitate.
Cum nici în Italia, nici în Germania nu urmăresc o politică de blocuri
prietene italo-germane, nu exclude pentru statele dunărene şi, în special, pentru
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România o politică de înţelegere cu Italia. România continuă să intre în obiectivul
politicii italiene.
Anumite izbucniri recente ale amorului propriu italian trebuie considerate
ca un episod şi nu trebuie să lase resentimente.
Este exact că puterea de atracţie a Germaniei este mai mare ca cea a Italiei,
dar au o politică de înţelegere cu Italia a statelor dunărene poate tocmai constitui o
contra-pondere a forţei germane. Ar fi greu Italiei să facă primul pas în acest sens şi
Ciano crede că trebuie aşteptat încă câtva timp desfăşurarea evenimentelor.
Raport urmează prin curier.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; ministrul Titulescu, la Montreux
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 261-263
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 975, din 28 iulie 1936
Înreg. la nr. 42 335, din 1936
Domnule Ministru,
Am onoarea a Vă comunica mai jos rezumatul unei convorbiri pe care am
avut-o ieri cu contele Ciano, ministrul Afacerilor Străine al Italiei.
Convenţia austro-germană, din 11 iulie, este o etapă importantă în politica
Europei Centrale. Ea a făcut să dispară obstacolul esenţial din calea raporturilor
italo-germane ca şi a relaţiilor dintre Reich şi Austria. Destinderea este reală şi va fi
durabilă. De trei săptămâni, Germania execută loial Convenţia, şi Ciano are
„convingerea absolută‖ că, în viitor, va fi la fel. Nu există incompatibilitate între
Convenţia susnumită şi Protocoalele italo-austro-ungare din Roma. Acestea rămân,
ca şi până azi, deschise adeziunii altor state într-o formă şi în condiţii ce rămân de
examinat, deşi Germania nu va adera la ele. Cât priveşte procesul verbal din 7
ianuarie, el rămâne fără obiect pentru moment, prin faptul Convenţiei austrogermane, dar Italia îl consideră ca fiind încă valabil şi destinat eventual a fi utilizat
la un moment dat.
Felul cum i-am pus chestiunea a dat lui Ciano impresia – de altfel
îndreptăţită în mare parte – că ipotezele mele vizează viitorul raporturilor italogermane. Aceste raporturi, mi-a spus ministrul, sunt astăzi cordiale. Nu există nici
o discuţie, nici o negociere, nici o înţelegere sau alianţă. Nici Italia, nici Germania
nu doresc să formeze un bloc. Dar există un indiscutabil paralelism de vederi şi de
acţiune. Gesturi ca cel de a desfiinţa Legaţia din Addis Abeba sunt apreciate de
opinia italiană. În Italia, sentimentul public devine din ce în ce mai favorabil
Germaniei. În Germania un proces identic se desfăşoară faţă de Italia. Identitatea
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de regimuri – de ce să ne-o ascundem? – contează din ce în ce mai mult într-un
continent în care lupta dintre două credinţe, două mistici, lupta ideii naţionale
contra bolşevismului devine elementul hotărâtor al realităţii europene. Războiul
civil din Spania e izbitor în această privinţă. El nu e o luptă între spanioli, ci între
naţionalişti şi comunişti. Politica italiană faţă de Franţa trebuie situată şi ea în
acelaşi cadru.
Desfăşurarea viitoare a politicii europene nu se poate încă desemna. Italia e
contra blocurilor sau alianţelor, dar orientarea ei definitivă depinde de atitudinea
celorlalte Puteri europene.
Pentru moment Italia va accepta să participe la Conferinţa locarniană dacă
se renunţă la acordurile mediteraneene şi dacă Germania este invitată. Or, Reich-ul
a fost invitat, şi însărcinatul cu afaceri englez a dus lui Ciano pasajul discursului
referitor la acordurile mutuale mediteraneene care urma să fie pronunţat de Eden la
27 iulie şi care este satisfăcător, aşa încât cele două condiţii ale participării sunt
îndeplinite.
Singură, Turcia mai persistă în politica acordurilor mediteraneene. Întradevăr, după ce Ismet Inönü a dat lui Galli declaraţia că Turcia renunţă la acorduri
şi că nu are nevoie de asigurările unilaterale ale Angliei, Rüstü Aras a declarat de
curând ambasadorului italian că Turcia menţine unilateral stipulaţiile faţă de
Anglia. Aceasta nu va împiedica însă participarea Italiei la viitoarea Conferinţă
locarniană.
Germania va accepta probabil şi ea să ia parte, dacă reuniunea are loc pe
picior de egalitate.
Ţările din Europa Orientală nu trebuie să se pună în politica lor
internaţională, în ipoteza unui bloc italo-german care nu există. Prietenia dintre
Italia şi Germania nu exclude pentru ţările Micii Înţelegeri şi, în special, pentru
România o politică de înţelegere cu Italia.
România continuă să rămână în obiectivul politicii italiene. Anumite
izbucniri ale amorului propriu italian trebuie considerate episodice. Ele n-au lăsat
resentimente în Italia, cum nu trebuie să lase în România.
Puterea de atracţie a Germaniei este, din punct de vedere mecanic, mai
mare – Ciano o constată –, dar înţelegerea diferitelor ţări din Bazinul dunărean cu
Italia poate constitui o contrapondere puterii germane.
Modificarea situaţiei prin Convenţia din 11 iulie şi prin apropierea italogermană nu exclude, dar, nici dezvoltarea politicii Protocoalelor dunărene, nici a
unei politici de înţelegere în Europa dunăreană. Ar fi greu însă Italiei să facă ea
primul pas în acest sens şi în orice caz, trebuie aşteptată câtva timp încă
desfăşurarea situaţiei actuale.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politica externă), f. 137-139
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95
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 220/16, din 28 iulie 1936
Înreg. la nr. 43 488, din 4 august 1936
Praga
Conferinţa pentru organizarea păcii şi a siguranţei colective. Cuvântarea domnului
Beneš, preşedintele Republicii
Domnule Ministru,
Zilele acestea s-a deschis la Praga Conferinţa internaţională pentru
organizarea păcii, la care participă reprezentanţii câtorva state din centrul şi sudestul Europei. Scopul acestei conferinţe e să pună la punct colaborarea statelor mici
în vederea congresului mondial, care se va ţine în capitala Belgiei la începutul lui
septembrie a.c.. Mişcarea pentru menţinerea păcii mondiale, iniţiată de Lordul
Cecil, devine din ce în ce mai puternică şi se organizează pretutindeni. Până acum
au aderat la această mişcare 33 de naţiuni. La conferinţa de la Praga au sosit şi
oaspeţi din ţările apusene: din Anglia, Franţa, Suedia. Din Iugoslavia participă
deputatul Tomasević şi profesorii universitari Zecević şi Popović. Conferinţa s-a
deschis în sala de consiliu a primăriei oraşului Praga. După urarea de bun sosit a
unui reprezentant al primăriei, a luat cuvântul profesorul Kozak, care a formulat
astfel programul acestei mişcări:
Neîntreruperea legăturilor ce decurg din convenţiile de pace, 2)
Dezarmarea şi limitarea înarmărilor prin convenţii internaţionale, 3) Întărirea Ligii
Naţiunilor în aşa fel ca să poată salva pacea şi 4) Să se creeze în sânul Societăţii
Naţiunilor un instrument capabil să echilibreze situaţia internaţională.
Mai departe, profesorul Kozak a declarat că în Cehoslovacia au aderat la
organizaţia internaţională de pace 97 de asociaţii cu un număr de trei milioane de
membri. În restul lumii stau adunaţi în jurul acestei organizaţii 80 milioane de
oameni.
După conferinţa profesorului Kozak au urmat declaraţiile delegaţiilor
străini printre care amintim: senatorul suedez Oscar Olsson, profesorul universitar
iugoslav Ibrovec.
S-a format apoi o delegaţie, care s-a prezentat în audienţă la Preşedintele
Republicii care a ţinut cu acest prilej următoarea cuvântare: „Vă mulţumesc sincer
pentru faptul de a fi ales capitala noastră drept locul de adunare al conferinţei
Domniei Voastre. Îmi permiteţi să văd în acest lucru un efort pentru pace, pe care
Cehoslovacia îl urmăreşte de la război în educaţia cetăţenilor săi, condus cu energie
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şi consecvenţă, în politica sa internă şi externă şi mai ales în participarea sa la
lucrările Societăţii Naţiunilor, precum şi colaborarea sa la această instituţie.suntem
hotărâţi să continuăm până la extrem cu politica de pace şi facem în acelaşi timp
toate sforţările să ne înţelegem cu vecinii noştri în orice problemă internaţională,
chiar şi cu aceea care sunt foarte depărtaţi de noi.
Daţi-mi voie să mai adaug, a continuat preşedintele Beneš, că ţara noastră a
dus totdeauna o politică de pace constructivă, creatoare. Nu vom ataca pe nimeni,
nu vom fi niciodată instrumentul agresiv al nimănui, nu cerem de la nimeni nimic
şi nu ne atingem de proprietatea şi drepturile nimănui. Totuşi, liniştiţi şi cu sânge
rece, fără panică şi alarmă, cu conştiinţa curată a omului care face totul pentru a se
apăra, ne pregătim să ne apărăm ţara, stăpânirea, civilizaţia, pacea şi liniştea.
Trecem prin clipe grele. Fără să ne lăsăm prinşi de curentul panicii, care se
cuvine să fie combătută în orice vreme, trebuie să recunoaştem că situaţia e foarte
serioasă. Pretutindeni se pune întrebarea dacă nu cumva ne îndreptăm spre război.
Cunoaşteţi părerea mea în această privinţă: sunt convins azi mai mult ca oricând că
pacea poate fi salvată şi că Europa poate ocoli războiul. Şi sunt convins că Europa
îl va ocoli. Şi într-un fel, şi-n altul Cehoslovacia ajută cu contribuţia sa, e pregătită
suficient. Puteţi conta pe ţara noastră în orice împrejurări‖.
Continuând, domnul Beneš a adăugat: „ Am o puternică impresie ca
conflictul nu va izbucni. Ştiu că în Europa Occidentală există o teamă despre soarta
statelor mici şi mijlocii din Europa Centrală şi Răsăriteană. În vremea războiului
aceste state şi-au manifestat dorinţa pentru libertate. Şi dacă în urma războiului
mondial statele acestea s-au eliberat, faptul se datorează credinţei lor de neînvins,
de neîntrecut.
De la această dată naţiunile de mai sus nu fac altceva decât să îşi întărească
voinţa şi conştiinţa forţelor lor. Apoi situaţia europeană e de aşa natură încât nici un
popor din cele care ar încerca să dezlănţuie conflictul, n-ar izbuti să cucerească
scopul propus. Ori, după un război ca cel care se aşteaptă, ar urma o catastrofă,
menită să îngroape totul. Chiar şi atunci când una din părţi ar socoti că lichidează
repede războiul, câştigând victoria, se înşeală, fiindcă primului conflict i-ar urma
altele, fără sfârşit.
De aceea, sunt convins că nu există om de stat care să nu fie conştient de
marea răspundere a colipei de faţă şi cred cu tărie că pacea va fi menţinută şi ca se
va ajunge la anumite înţelegeri viitoare. E nevoie să se lucreze pentru pace. Pentru
salvarea păcii trebuie să lucrăm din toate puterile.
Nu-i uşor de găsit metode eficace pentru a le folosi în vederea succesului
şi, fără îndoială, nu-i suficient să scrii şi să ţii conferinţe frumoase despre pace.
Mulţi dintre cei care vorbesc despre conflictele nenumărate declară că organizarea
din Europa de azi e defectuoasă. Şi ce e mai curios că acest fel de argumente şi-au
găsit ecou chiar la oameni cu influenţă, care n-au, desigur, intenţii agresive. De
asemenea, ştiu că nu-i totul perfect în Europa. Sunt în acelaşi timp pentru metodele
paşnice in raporturile internaţionale şi cred că aceste metode sunt eficace. Totuşi,
nu trebuie să dăm înapoi în faţa obligaţiilor ce decurg din ceea ce se cheamă
siguranţă colectivă.
Sunt mai ales două lucruri ce trebuie urmărite de către prietenii păcii:
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primul lucru constă în a influenţa asupra opiniei publice din toate statele că
menţinerea păcii, chiar şi acolo unde ni se pare fără importanţă, e faptul cel mai
însemnat şi al doilea ca tulburarea păcii în Europa într-un loc care ar părea fără
importanţă, ne-ar putea duce pe toţi în prăpastie.
Necesitatea respectului reciproc. Una din cele mai mari greutăţi în Europa
de azi, care dă foarte mult de lucru şi se prezintă ameninţătoare, e diferenţierea
dintre regimurile politice şi sociale din diferite ţări şi propaganda reciprocă a unuia
contra celuilalt. Fie că voim sau nu, trebuie să avem curajul să o spunem ca dacă nu
se ajunge la respectul reciproc între aceste regimuri, conflictul pare posibil.
Regimul intern din fiecare ţară are rădăcini adânci în condiţiile de viaţă ale acelui
stat şi sunt desigur numai lupte interne care pot aduce însemnate schimbări. De
aceea, nici o intervenţie din afară!‖
Şi mai departe preşedintele Beneš a continuat: „Că fiecare din aceste
regimuri poate să contribuie la menţinerea păcii sau la provocarea războiului, lucrul
se înţelege de la sine, fiindcă fiecare din ele are o concepţie deosebită despre război
şi pace.
O mai bună organizare politică şi economică. În sfârşit mai avem o datorie,
căreia nu i-am dat până acum destulă atenţie. Statele europene ar trebui să
examineze problema dacă nu cumva o mai bună organizare politică şi economică
n-ar răpi adversarilor păcii cele mai puternice argumente. Acestui lucru ar trebui săi închinăm toată puterea noastră de muncă şi energie. În ziua când prin conveniri
reciproce vom reuşi să salvăm pacea, ne aşteaptă o muncă uriaşă pentru realizarea
noilor condiţii economice în colaborarea păcii. Europa se află într-o revoluţie
socială şi economică, pregătindu-şi o nouă structură. La acest lucru gândim toţi şi
toţi lucrăm pentru aceasta. Nu vreau să dau indicaţii, însă fără această colaborare
economică pacea nu ar fi salvată pentru mult timp‖.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Emandi
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 4 (General, 1936), f. 207-213
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 754, din 29 iulie 1936, ora 14.22
Înreg. la nr. 42 506, din 30 iulie 1936
Paris
Confidenţial.
Transmisă domnului ministru Titulescu.
Din lunga întrevedere avută la Senat cu preşedintele Comisiei Afacerilor
Străine a Senatului şi despre care am comunicat ieri telefonic Excelenţei Voastre
principalele părţi, semnalez: ca urmare a campaniei dusă de multe ziare franceze pe
chestiunea cedării de armament Guvernului spaniol şi al cărei ecou va răsuna vineri
în Parlament, Domnia Sa îmi spune că joi dimineaţa, în faţa Comisiei Afacerilor
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Străine a Senatului şi după dejun în faţa celei a Camerei, ministrul Afacerilor
Străine va face declaraţii „asigurătoare‖ că guvernul francez a rămas şi va rămâne
neutru în conflictul sângeros care împarte azi Spania în două tabere.
Fără o afirmare, reiese însă din expunerea Domniei Sale foarte clară, că
este cert că intenţia Guvernului francez fusese de a da o mână de ajutor Madridului,
dar, faţă de emoţia ivită aici şi de interpretările repercusiunilor posibile ce un atare
gest ar fi putut avea în unele ţări chiar prietene, ţări pe care Domnia Sa le-a
semnalat telefonic, de îndată, ministrului Afacerilor Străine, aflat la Londra.
Guvernul a renunţat la intenţia sa care „date fiind legăturile oficiale francospaniole, precedente în cazuri similare şi însăşi dreptul internaţional putea uşor fi
justificată‖ dacă Guvernul francez ar fi persistat. (Rămân întrebarea încă
neclarificată: dar dacă industria privată vinde armament? Desigur, Guvernul poate
impune un veto fie de-a dreptul fie pe baza avizului conform al Ministerului
Afacerilor Străine. Dar mai rămâne convenirea tacită şi contrabanda tolerată ori nu.
Presupuneri gratuite, poate, dar fireşti, pe care timpul la va infirma sau afirma.)
Pentru Domnia Sa, ca şi pentru mulţi alţii, este cert că insurgenţii sunt
susţinuţi băneşte de Germania, poate chiar de Italia. Pericolul ar fi grav dacă,
luându-se ca pretext ajutorul ce ar da Franţa Guvernului spaniol, Germania şi Italia,
de comun acord, ar interveni în favoarea acelora care luptă contra comunismului.
Nu este imposibil ca Germania să nu râvnească la Marocul spaniol, deşi aceasta nar conveni Italiei, care, astfel, blocată între Gibraltar, pe de o parte, şi Suez, pe de
altă parte, ar vedea compromis visul să de hegemonie în Mediterana. Când Tratatul
de la Versailles nu a mai rămas decât fărâmături şi doar mai ţin câteva din Tratatele
de la Neuilly şi de la St. Germain când puterea Germaniei creşte pe zi ce trece şi
nimic nu-i stă în cale, deci mare îngrijorare pentru unii, ce atracţie forţată pentru
alţii, se impune calea unei conferinţe europene generale care să revadă problemele
arzătoare, să repare ce se poate, să asigure barem pentru zece cinsprezece ani
pacea, aşa cum s-a făcut la 1815 şi la 1878, iar nu cu pacte în patru sau cinci sau
chiar şapte, care nu duc fatal la o împărţire în două tabere a Europei. Bine, am
întrebat, dar nu credeţi că revizuirea frontierelor va fi prima chestiune care fatal
s-ar pune şi încă din timp de pace? Nu, căci sunt alte chestiuni care ar putea fi
studiate şi rezolvate. Coloniile, de pildă, un statut economic, o revizuire a
monedelor prea disparate azi şi care toate pot încă amâna chestiunea frontierelor.
Pacea trebuie asigurată şi în orice caz, trebuie dat Angliei posibilitatea răgazului de
care are nevoie pentru a fi înarmată şi a relua locul de frunte pe care azi l-a pierdut.
Măcar dacă acest răgaz ar fi rezultatul planului pe care sumar l-am expus şi încă ar
fi imens, căci situaţia nu va fi atunci ci mai favorabilă.
În ceea ce priveşte pe dumneavoastră, Mica Înţelegere nu pot să nu afirm şi
să nu repet: să rămânem uniţi, crez care este sincer şi incumbă preşedintelui
Consiliului de Miniştri şi ministrului Afacerilor Străine şi tuturor acelora care
judecă, realităţile.
Domnia Sa s-a interesat stăruitor asupra stărilor de la noi. I-am făcut o
expunere care a risipit multe din câte aflase, şi nu totdeauna binevoitoare. Am
relevat şi erorile de acţiune ale Franţei, care nu datează de azi. Ştiu că această
expunere va face obiectul unei convorbiri cu preşedintele Consiliului şi ministrul
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Afacerilor Străine.
Cesianu
AMAE, Fond 71/Dosare speciale (1936), vol. 412 (Războiul civil din Spania), f.
80-84
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 990, din 30 iulie 1936, ora 18.45
Înreg. la nr. 42 755, din 31 iulie 1936
Roma
Strict confidenţial.
Într-un articol de principii asupra comerţului exterior italian, apărut in
numărul din 28 iulie a lui „Giornale d‘Italia‖, Gayda a publicat informaţia că
incidentul de la Geneva a avut efectul de a suspenda printr-o tăietură netă şi totală
cumpărăturile de petrol italiene din România. Câteva ziare italiene, între care
„Corriere de la Serra‖ au reprodus această informaţie e doua zi. După informaţiile
mele, originea aceste veşti trebuie căutată la Subsecretariatul Valutelor.
Am intervenit imediat la Ciano şi i-am arătat că această informaţie nu
corespunde cu nici una din declaraţiile pe care mi le-a făcut şi asigurările date la 4,
11, 28 iulie, că ea este de natură să lase impresia că România este singura ţară
contra căreia se aplică măsuri de retorsiune ca trebuie să pună capăt urgent acestei
situaţii. Ciano mi-a răspuns: „Am fost şi eu surprins de notiţa publicată, căci
dădusem ordin formal. Am făcut anchetă care mi-a dovedit că informaţia vine de la
Subsecretariatul Valutelor. Am chemat pe subsecretarul de stat şi directorii
competenţi pentru ca asemenea prostie să nu se mai repete. Menţin în întregime
declaraţiile făcute şi asigurările date, măsura relativă la petrol este generală şi
dictată de nevoia de reexaminare a raporturilor economice ale Italiei, măsura este
provizorie până când se vor stabili raporturile economice obişnuite‖. În ce priveşte
publicarea unui comunicat sau punerea la punct oficială, m-a rugat stăruitor să nu
insist căci ar însemna să îl pun in conflict cu o administraţie de stat care din eroare
a crezut că dând informaţia lucrează în spiritul politicii fasciste. Dacă însă socotesc
necesar, este de acord să publicăm în presa noastră o informaţie cu următorul
conţinut. „După informaţii sigure putem afirma că zvonurile publicate recent în
presă privitoare la interzicerea totală a cumpărăturilor italiene de petrol în România
nu sunt corespunzătoare realităţii. Este vorba numai de o măsură provizorie şi
generală în vederea reexaminării raporturilor comerciale ale Italiei cu străinătatea‖.
Ne-a rugat însă ca textul să nu fie publicat ca un comunicat oficial, ci ca o
informaţie de presă.
Lugoşianu
[Note marginale:]
Ministrului Titulescu, la Cap Martin.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 63 (Relaţii cu România, 1931-1936), f. 269-270
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98
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 526, din 30 iulie 1936, ora 17.40
Înreg. la nr. 42 765, din 31 iulie 1936
Londra
În legătură cu informaţiile fanteziste apărute în ultimele zile în presă, am
avut o interesantă convorbire cu colegul meu cehoslovac de aici, după o vizită de
două zile a domnului Henlein (şeful minorităţii germane din Cehoslovacia) la
Londra.
Domnul Masaryk mi-a spus că domnul Henlein a văzut la un dejun cu
caracter strict particular pe domnul Eden şi că, de asemenea, a văzut şi pe domnul
Vansittart. Atât ministrul Afacerilor Străine, cât şi subsecretarul de stat permanent
la Foreign Office au afirmat domnului Massaryk că nu au discutat cu domnul
Henlein nici o chestiune de ordin politic. Henlein, pe lângă chestiunile de ordin
economic, a căutat să explice în convorbirile sale oarecare revendicări ale
minorităţii germane. Domnul Massaryk a spus domnului Eden că Domnia Sa nu
poate admite imixtiunea Marii Britanii în treburile interne ale Cehoslovaciei şi că
dacă agitatori ca domnul Henlein găsesc încurajări de la factorii răspunzători
englezi, Domnia Sa va demisiona din postul său de la Londra. Domnii Eden şi
Vansittart au asigurat pe domnul Massaryk că nu s-au dat şi nu se vor da nici un fel
de încurajări. Domnul Massaryk pe de altă parte a asigurat pe domnul Eden că va
căuta să cerceteze în persoană, cu prilejul vacanţei de vară pe care o va petrece în
Cehoslovacia, ce anume concesii s-ar putea face, care ar satisface oarecum unele
din pretenţiile minorităţii germane.
Cu titlu foarte confidenţial şi pentru informarea Excelenţei Voastre,
domnul Massaryk mi-a mai spus că posedă probele cele mai evidente că mişcarea
domnului Henlein este subvenţionată de la Berlin. Domnia Sa îşi propune a aştepta
până în luna septembrie când este posibil ca o cerere a minorităţii germane să fie
adresată Societăţii Naţiunilor şi poate susţinută de unele persoane din Anglia,
pentru a produce atunci dovezile ce posedă de pe acum.
Transmisă domnului ministru Titulescu.
Laptew
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 32 (Minoritatea germană, 19221939), f. 89-90
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99
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 427, din 31 iulie 1936, ora 01.35
Înreg. la nr. 42 911, din 31 iulie 1936
Ankara
Pentru domnul ministru Titulescu.
Am fost primit în audienţă la Tewfik Rüstü Aras, care mi-a exprimat
satisfacţia sa cu neîncetata colaborare amicală cu Excelenţa Voastră la Montreux şi
cu rezultatele obţinute.
Cu privire la chestiunea unui pact franco-turc, ministrul mi-a declarat că
Turcia nu va lua nici o iniţiativa, deoarece nu are vreun interes special. Ea
urmăreşte o destindere în interesul păcii şi doreşte să nu întreprindă nimic ce ar
putea primejdui preocupările sale de neutralitate. De pe acum, angajamentele
Turciei fac dificilă păstrarea neutralităţii în caz de conflict general. Un acord cu
Franţa ar provoca nemulţumirea Germaniei şi Italiei.
De aceea, Turcia ar fi mulţumită să păstreze relaţiile sale amicale cu Franţa
şi să se limiteze la obligaţiile decurgând din Pactul Societăţii Naţiunilor, fără a
contracta noi angajamente.
De altfel, a continuat Tewfik Rüstü Aras, nici Rusia nu pune preţ pe un
pact franco-turc. Amendamentul Litvinov a fost propus numai din consideraţii de
prietenie. Sovietele nu aşteaptă din partea Franţei asistenţă navală la Marea Neagră.
Ministrul recunoaşte că România este mai interesată. Transporturile de
armament destinat ei vor fi, în orice caz, libere, Turcia neutră neavând drept de
vizită.
Ministrul Afacerilor Străine a adăugat că, dacă Franţa ar lua iniţiativa de a
propune Turciei un pact general, aceasta ar examina cu bunăvoinţă propunerea şi ea
să nu fie făcută atunci când un război ar fi iminent. Ea ar face-o mai ales din
consideraţii de amiciţie şi recunoştinţă pentru Franţa şi din solicitudine pentru
interesele aliaţilor balcanici: România şi Iugoslavia.
Despre intrarea Turciei în Pactul franco-sovietic nu poate fi vorba, Turcia
nefiind vecină cu Germania.
În legătură cu aceasta, Tewfik Rüstü Aras mi-a spus că lucrul la care
trebuie să se tindă este un aranjament general al problemelor europene. Ar vedea cu
plăcere ca Excelenţa Voastră, cu autoritatea ce are, să lucreze pentru reuniunea,
după conferinţa celor cinci, a unei conferinţe cu participarea Rusiei, Poloniei şi
Înţelegerii Balcanice. Turcia ar răspunde unei asemenea invitaţii, dar nu voieşte să
ia nici o iniţiativă. Declaraţiile lui Tewfik Rüstü Aras confirmă impresia mea
generală că:
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1) Turcia este pe deplin satisfăcută prin Convenţia de la Montreux şi nu
simte nevoia nici unei noi iniţiative.
2) Preocuparea de neutralitate este dominantă pentru ea în afară de
angajamentele existente.
3) Orientându-se după Anglia, Guvernul turc urmăreşte destinderea cu
Italia. El doreşte pe de altă parte a evita să intre în opoziţie cu
Germania.
Filotti
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame, mai-august
1936), f. 428-430
100
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 428, din 31 iulie 1936, ora 02.15
Înreg. la nr. 42 912, din 31 iulie 1936
Ankara
Tewfik Rustü Aras mi-a comunicat că va anunţa vineri încetarea
asigurărilor unilaterale date Angliei şi care fuseseră menţinute numai pentru a da
contra parte asigurărilor unilaterale engleze. Situaţia în Mediterană va reveni astfel
la normal. Mi-a declarat că între Anglia şi Turcia nu mai există nici un angajament
afară de declaraţiile publice privitoare la dorinţa de colaborare amicală. Turcia este
mulţumită de asigurările primite din partea Italiei şi speră într-o destindere.
Ministrul Afacerilor Străine turc nu crede că Italia are intenţii agresive în Balcani.
El explică politica lui Mussolini în raport cu Franţa şi Germania prin dorinţa de a
păstra neutralitatea. Preocupările Italiei ar fi, deci, după Domnia Sa, asemănătoare
cu ale Turciei.
Filotti
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 323
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 429, din 31 iulie 1936, ora 15.12
Înreg. la nr. 42 965, din 31 iulie 1936
Ankara
În întrevederea mea de ieri, Rüstü Aras s-a arătat foarte mulţumit de
atitudinea amicală a Bulgariei la Montreux, ca şi de asigurările primite la Sofia din
partea domnului Kiosseivanov.
Crede că Bulgaria doreşte o apropiere, în primul rând, de Iugoslavia, dar şi
de ceilalţi vecini. Singurele obstacole ce rămân de înlăturat sunt diferendele
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economice bulgaro-greceşti, despre care se discută în prezent.
Ministrul mi-a spus ca Bulgaria s-a convins că Înţelegerea Balcanică nu are
intenţii agresive faţă de ea. Are impresia că Bulgaria ar fi dispusă să recunoască
frontierele, bineînţeles fără a asuma obligaţiile din Pactul Balcanic şi definirea
agresorilor.
În ceea ce priveşte aluziile revizioniste din declaraţiile bulgare la
Montreux, Rüstü Aras este de părere că ele nu vizează schimbări teritoriale ci
numai reînarmarea. Discuţia acestei chestiuni nu va putea fi evitată conform celor
stabilite la Belgrad. Nu crede însă într-un demers imediat al Bulgariei.
Aceeaşi încredere şi satisfacţie faţă de politica lui Kiosseivanov am
constatat şi la Numan.
Presa turcă a manifestat, de asemenea, recunoştinţă Bulgariei pentru
atitudinea la Montreux.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, domnului ministru Titulescu, la Cap Martin.
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 65 (Relaţii cu Turcia, 1925-1936), f. 359-360
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 764, din 31 iulie 1936, ora 18.45
Înreg. la nr. 42 975, din 1 august 1936
Paris
Confidenţial.
Transmisă domnului ministru Titulescu.
Colegul meu turc, manifestându-mi mulţumirea datorată rezultatelor
obţinute la Conferinţa de la Montreux şi a celor semnate acolo ... [indescifrabil] de
idei decât a conferinţei, a insistat cu vădita fericire asupra rolului preponderent pe
care înţelege Anglia să-l păstreze în Mediterană şi faptul că această mare putere
este azi cu totul alături de Turcia, care, astfel, găseşte un capital de pe urma căruia
va beneficia şi Înţelegerea Balcanică. Vorbind de fortificarea Dardanelelor, Domnia
Sa mi-a spus că drumurile strategice sunt toate terminate, la fel platformele pentru
tunuri, ascunzătorile pentru mitraliere şi locurile de adăpost pentru trupe şi muniţii.
Actualmente se lucrează la terminarea barajelor cu mine submarine şi se caută a se
completa armamentul de coastă care probabil va fi comandat în Anglia ca fiind mai
ieftin ca cel de aici iar condiţiile de plată fiind mult mai lesnicioase. Asemenea,
spune Domnia Sa, drumurile strategice în Turcia sunt aproape terminate, „ceea ce
va fi de un mare sprijin României‖.
Privitor la Soviete, cu ocazia Conferinţei de la Montreux, a găsit că au fost
corecte şi nimic altceva. Prezenţa Angliei începe a-şi produce roadele.
Cesianu
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AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 3 (General, 1935-1936), f. 429

103
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 451, din 31 iulie 1936, ora 22.52
Înreg. la nr. 42 976, din 1 august 1936
Ankara
Ca urmare la telegrama mea în clar nr. 1 4301.
La sfârşitul şedinţei Parlamentului, Tewfik Rüstü Aras mi-a arătat
mulţumirea Guvernului turc de a vedea pe reprezentanţii statelor amice, asistând la
ratificarea Convenţiei Strâmtorilor.
Întrebându-l asupra seminificaţiei pasajului special din discursul său
privitor la articolul 19 al Convenţiei, ministrul Afacerilor Străine mi-a declarat că
întrucât noul regim al Strâmtorilor este datorat încrederii generale în Turcia, a ţinut
să arate că Turcia nu va dezminţi această încredere şi va aplica strict şi corect
dispoziţiile Convenţiei, fără discriminare între state. Ea nu înţelege nici să extindă,
nici să retragă obligaţiile asumate.
În ce priveşte pasajul relativ la insulele Greciei, Tewfik Rüstü Aras mi-a
spus că Grecia, care nu fusese menţionată în protocolul adiţional de la Montreux
privind suprimarea zonelor demilitarizate, a cerut să obţină din partea Turciei
confirmarea formală a dreptului de a întări insulele. Turcia a dat cu plăcere aceste
asigurări, întărindu-le prin votul Parlamentului.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Marele Stat Major; ministrului Titulescu, la Cap Martin.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 326
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE
AL ROMÂNIEI, MIHAIL ARION, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. nr. 42 080, din 31 iulie 1936
Bucureşti
Extra urgent.
Excellence Titulesco.
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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Domnul prim-ministru mă însărcinează să vă comunicăm următoarele:
1) Opinia publică română ar vedea încheierea unui pact de asistenţă
mutuală între Soviete şi ţările limitrofe însă fără noi cu un sentiment de
îngrijorare. S-ar ridica cu acest prilej iarăşi valul de rezerve asupra
atitudinii Rusiei. De aceea, primul ministru aducându-vă la cunoştinţă
acest simţământ îşi îngăduie în acest timp să vă întrebe dacă nu credeţi
oportun ca pactul de asistenţă între Soviete şi Polonia şi noi, hotărât de
Domnia Voastră în momentul semnării recunoaşterii Sovietelor, să fie
încheiat concomitent cu pactul oriental.
Domnul prim-ministru exprimă aici numai un punct de vedere, din
grija politicii interne, îngrijat de a menţine opinia publică a ţării în
permanenţă în spatele acţiunii Domniei Voastre.
2) Întrucât primul ministru lucrează cu Majestatea Sa Regele poimâine şi
va examina situaţia nou creată de evenimentele din Viena, Domnia Sa
vă întreabă dacă nu credeţi oportună luarea unei iniţiative pentru a
examina în comun cu reprezentanţii Micii Înţelegeri situaţia de azi pe
care o va agrava moartea probabilă a mareşalului Hindenburg. Aceasta
numai spre ştiinţa Domniei Sale.
(ss) Mihail Arion
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 2 (9 Conv. R.6), f. 67
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 532/A-2, din 31 iulie 1936
Londra
Discursul asupra politicii externe făcut de domnul Eden în Camera Comunelor
Domnule Ministru,
Dezbaterea asupra politicii externe, care a avut loc în Camera Comunelor
în ziua de 27 iulie curent a dat prilejul ministrului Afacerilor Străine al Marii
Britanii să facă un rezumat complet a problemelor esenţiale de politică
internaţională.
Domnul Eden a vorbit mai întâi despre recenta întâlnire la Londra a
reprezentanţilor puterilor locarniene: Marea Britanie, Franţa, Belgia. Domnia Sa a
insistat asupra grijii avute de cele trei Puteri de a ţine în curent Guvernul german şi
italian cu mersul discuţiilor şi a afirmat convingerea că în momentul de faţă, cu
puţin spirit şi dorinţă sinceră de colaborare, se va putea învinge dificultăţile
existente. Ministrul Afacerilor Străine a vorbit apoi despre Conferinţa de la
Montreux a căror rezultate le găseşte extrem de satisfăcătoare şi a insistat asupra
avantajelor obţinute prin revizuirea pe cale legală şi pacifică a anumitor Tratate,
lucru care dă Europei o pildă de valoare. Mai departe domnul Eden vorbind de
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asistenţa mutuală în Mediterană a anunţat hotărârea Guvernului britanic de a se
pune capăt măsurilor de asistenţă luate în înţelegere cu celelalte Puteri
Mediteraneene, aceste măsuri fiind considerate ca inutile acum după asigurările
date direct de Guvernul italian Guvernului britanic şi Guvernelor iugoslav, grec şi
turc. Domnul Eden a dat apoi Camerei Comunelor câteva informaţii asupra
negocierilor în vederea încheierii Tratatului anglo-egiptean; asupra evenimentelor
din Spania; asupra dificultăţilor în legătură cu statutul oraşului liber Danzig; asupra
reformei Ligii Naţiunilor şi asupra chestiunii Mandatelor.
În ce priveşte reforma Ligii, expunerea domnului Eden a fost făcută mai
mult în linii mari, generale.
A doua zi după dezbaterea în Camera Comunelor, Lordul Halifax, la rândul
său, a explicat în Camera Lorzilor necesitatea unui plan colectiv a cărui obiectiv va
fi prevenirea războiului şi împiedicarea agresiunii. Domnia Sa a adăugat că va fi
esenţial luarea în considerare – asupra acestei chestiuni – a părerilor
Dominioanelor.
Referindu-se la chestiunea de a se şti dacă este datoria Marii Britanii sau
un interes pentru ea de a arăta de pe acum calea care va trebui să fie urmată la
Geneva, Lordul Halifax a spus că Naţiunile vor trebui să încerce să ajungă la un
acord care să fie o soluţie mijlocie.
De fapt, nici expunerea Lordului Halifax nu a fost mult mai precisă ca
aceea a domnului Eden. Atât cât se poate înţelege pentru moment, părerea
Guvernului britanic este să se aducă modificările necesare mai cu deosebire la
Articolul 11 al Pactului, a cărui puteri preventive să fie mult întărite.
Expunerea ministrului Afacerilor Străine a fost primită cu multă satisfacţie
de majoritatea Camerei Comunelor. În unele cercuri parlamentare ea este însă
criticată ca fiind oarecum prea vagă şi lipsind de a defini în mod mai precis politica
care urmează să fie urmată de acum încolo. Se remarca, de asemenea, tonul rece şi
detaşat adoptat de ministrul Afacerilor Străine faţă de Germania.
Cu prilejul aceste dezbateri s-a putut constata odată mai mult slăbiciunea
opoziţiei. Afară de domnul Lloyd-George, a cărui intervenţie nu avea nici un raport
cu probleme actuale, şi afară de Sir Archibal Sinclair – liderul liberalilor din
opoziţie –, care şi-a manifestat părerea de rău că Guvernul britanic nu poate defini
conceptia sa asupra reformei Ligii Naţiunilor, celelalte persoane s-au arătat cu
desăvârşire necunoscătoare ale chestiunilor importante.
Intervenţia lui Sir Austen Chamberlain a fost ascultată şi de data aceasta cu
mult interes. Interpretarea dată de Domnia Sa obligaţiilor ce incumbă Marii Britanii
pe baza Pactului Societăţii Naţiunilor şi pledoaria în favoarea lichidării complete a
chestiunii Abisiniei, înfăţişează în largă măsură tendinţele care se manifestă în
cercurile oficiale. Cât priveşte rechizitoriul împotriva Germaniei, sunt informat că
nu numai nu a fost inspirat, ci chiar a jenat mult guvernul.
De fapt, expunerea lui Sir Austen Chamberlain este considerată în cercurile
politice şi parlamentare ca dezvăluind politica pe care Guvernul britanic nu a vroit
să o definească încă, adică: 1) angajamente precise şi proclamate în unele părţi ale
Europei şi 2) angajamente facultative, depinzând de împrejurări, în toate celelalte
părţi.
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Alătur totodată aici, pentru informarea Excelenţei Voastre, textul expunerii
domnului Eden, în limba engleză şi franceză.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Laptew
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 6 (General, 1936), f. 94-97
106
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA BELGRAD, EUGEN PAPINIU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 873, din 1 august 1936, ora 16.00
Înreg. la nr. 43 130, din 2 august 1936
Belgrad
Am onoarea de a comunica Excelenţei Voastre părerile ministrului ajutor al
Afacerilor Străine în ceea ce priveşte Conferinţa statelor locarniene: „Totul este
nesigur încă în privinţa conferinţei locarniene. Cred că anumite mari puteri nu vor
voi să ne consulte pe noi, statele din estul şi sud-estul european. Ne temem că,
Germania, care va fi foarte dispusă a încheia acorduri multilaterale cu statele de la
vest, să-şi menţină punctul de vedere în ceea ce priveşte statele din estul şi sudestul european, adică să continue aplicarea faţă de aceste state a sistemului
acordurilor bilaterale, contra sistemului indivizibilităţii păcii. Pe de altă parte –
spun aceasta cu toată rezerva – ne temem că Anglia nu va voi să se intereseze mult
de statele Europei Centrale, în sensul de a încheia acorduri de asistenţă mutuală, şi
se va mulţumi, probabil, să se ocupe de ele numai indirect, prin Societatea
Naţiunilor, ceea ce consider insuficient pentru noi. Mai ales azi, în acest moment
foarte serios – a încheiat Domnia Sa – se impune mai mult ca niciodată necesitatea
absolută a solidarităţii statelor Micii Înţelegeri, dacă vom fi stingheriţi fie de
germani, fie de Soviete, fie de Italia‖.
Papiniu
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 4 (General, 1936), f. 200
107
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA BELGRAD, EUGEN PAPINIU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 872, din 1 august 1936, ora 16.10
Înreg. la nr. 43 129, din 2 august 1936
Belgrad
Guvernul iugoslav n-a răspuns şi nu va răspunde cererii secretarului
general al Societăţii Naţiunilor în privinţa reformei Pactului Societăţii Naţiunilor
atâta timp cât nu se va fi pus de acord cu punctul de vedere al Guvernului român şi
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cehoslovac, precum şi al Guvernului turc şi grec.
Această reformă, după ministrul ajutor al Afacerilor Străine, Martinatz,
poate fi exploatată de inamicii noştri, care, în realitate, tind la uşurarea revizuirii
tratatelor, astfel încât guvernele Micii Înţelegeri urmează a examina această
chestiune în spiritul unei depline solidarităţi cu ocazia apropiatei întruniri a
Consiliului Permanent.
Papiniu
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 15 (Conferinţa Consiliului
Permanent al Micii Înţelegeri. 1936), f. 1
108
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 398, din 1 august 1936, ora 19.45
Înreg. la nr. 43 132, din 2 august 1936
Moscova
Directorul politic m-a rugat să-l vizitez. Mi-a deschis dosarul liniei
Moscova-Praga. A ţinut să-mi citească procesul-verbal confidenţial, încheiat la
Moscova, în luna mai anul trecut, între Soviete şi Cehoslovacia, din care rezultă că
asupra tuturor punctelor privitoare la exploatarea liniei ce putea privi România
trebuia să obţină consimţământul nostru prealabil, consimţământ ce cehoslovacii sau angajat să îl solicite. După acest preambul, ce avea de scop să demonstreze că la
nici un moment şi asupra nici unui punct cele două părţi nu s-au gândit să elimine
România, directorul politic mi-a remis o notă în care Comisariatul Afacerilor
Străine solicită intervenţia Legaţiei pentru a obţine de la Guvernul român, cu titlu
provizoriu, permisiunea de survol pentru avionul sovietic pe linia Moscova-Praga.
Din declaraţiile orale [făcute] în completarea notei, rezultă că Sovietele ar dori ca
poarta noastră de intrare să fie cuprinsă între Morghilev şi Jampöl, şi ca avionul să
nu fie obligat decât la o singura aterizare. Dat fiind că aerodromul Iaşi este încă
insuficient pentru avioane de mari dimensiuni, şi le expune la riscuri, Sovietele ar
dori ca aterizarea să aibă loc – atât la ducere, cât şi la întoarcere – numai la Cluj.
Dacă încuviinţăm, zborurile ar putea începe imediat, continuând până în toamnă,
atât cât va permite vremea, posibil până la octombrie, noiembrie. La întrebarea
mea, directorul politic nu mi-a putut preciza frecvenţa zborurilor, aceasta
depinzând de înţelegerea cu Praga, după ce se va fi obţinut învoirea noastră
(presupun că, de la început, serviciul va fi trihebdomadar în fiecare sens).
Plecând de la ideea că, politic, suntem egal interesaţi de deschiderea liniei,
Sovietele solicită un răspuns grabnic. Aştept, deci, instrucţiunile Excelenţei
Voastre. Dacă ne declarăm de acord, presupun că culoarele de pătrundere şi ieşire
de la noi rămân convenţionale ca pentru zborul generalului Alsnis, comunicată în
telegrama Excelenţei Voastre, nr. 34 557, din 28 iunie1. Nu va mai fi, deci, vorba de
1
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o nouă descriere. În ce priveşte regimul definitiv, Sovietele constată că sistemul
negocierilor în doi, numai cu Praga, nu s-a arătat practic şi că nu s-a ajuns încă la
un acord. De aceea, în ceea ce îi priveşte, sunt gata să negocieze fie direct cu noi,
fie (ceea ce consider şi mai practic) să se negocieze în trei. La cererea de precizări
din parte-mi, directorul politic mi-a declarat însă că, în gândul Guvernului sovietic,
obiectul negocierilor trebuie să rămână limitat la linia Moscova-Praga. Nu poate fi
vorba pentru Soviete de a încheia cu noi o convenţie aeriană cu caracter general.
De altfel, Sovietele nu au încheiat astfel de convenţii generale cu nici un stat.
Pentru toate liniile lor aeriene cu străinătatea s-au încheiat întotdeauna numai
convenţii ad-hoc.
Ciuntu
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (1936-mai 1937), f. 219-221
109
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 435-3, din 1 august 1936
Anexe: 21
Ankara
Ratificarea Convenţiei de la Montreux
Domnule Ministru,
După cum am telegrafiat, Marea Adunare Naţională turcă a ratificat, în
şedinţa plenară de ieri, cu unanimitatea celor 367 de deputaţi prezenţi, Legea
pentru ratificarea Convenţiei Strâmtorilor, semnată la 20 iulie, la Montreux.
Potrivit instrucţiunilor Excelenţei Voastre, am asistat la această şedinţă
solemnă. Se mai găseau în loja diplomatică ministrul Greciei, ministrul Ungariei,
însărcinaţii cu afaceri ai Sovietelor, Iugoslaviei, Bulgariei, Suediei şi Iranului.
Prezenţa şefilor de misiune ai statelor Înţelegerii Balcanice a fost foarte remarcată
şi a constituit o binevenită manifestaţie de amiciţie şi solidaritate faţă de
Parlamentul turc.
Proiectul legii de ratificare a Convenţiei de la Montreux, a Protocolului
adiţional şi a celor patru anexe este însoţit de o expunere de motive care face un
scurt istoric al negocierilor şi rezumă dispoziţiile Convenţiei.
Expunerea de motive se termină cu următoarele consideraţii: „Noul regim
al Strâmtorilor este pus pe baze care vor asigura securitatea ţării noastre şi conţine
bazele asigurării păcii atât în Mediterana Orientală, cât şi în Marea Neagră. El
satisface necesităţile vitale ale naţiunii şi asigură îndestul cerinţele armatei‖.
Odată cu proiectul de lege, s-a distribuit deputaţilor o Carte Albă
cuprinzând schimburile de note premergătoare conferinţei, precum şi discursurile
1
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rostite de diferiţii delegaţi în şedinţele de deschidere şi închidere ale Conferinţei.
Proiectul fusese aprobat în ajun de Comisiile Afacerilor Străine şi Apărării
Naţionale, reunite, care l-au recomandat plenului Marii Adunări cu următorul
raport: „Această Convenţie, care autorizează militarizarea celei mai importante
părţi a Patriei-Mame, care recunoaşte integral suveranitatea Turciei, care întăreşte
poziţia pe care aceasta o ocupă în politica internaţională, care sporeşte puterea
noastră din punctul de vedere al apărării naţionale, a fost aprobată cu apreciere şi
recunoştinţă de către Comisie. Proiectul se supune deliberărilor Marii Adunări
Naţionale cu rugămintea de a proceda de urgenţă‖.
Discursul ministrului Tewfik Rüstü Aras
În şedinţa de ratificare, domnul Tewfik Rüstü Aras, ministrul Afacerilor
Străine, a rostit o cuvântare sobră în formă, dar interesantă în fond, al cărei rezumat
l-am telegrafiat ieri, şi pe care o anexez aici în versiunea oficială franceză.
Ministrul a arătat la început că necesitatea revizuirii Convenţiei de la Lausanne a
fost semnalată întâi de preşedintele Atatürk şi de mareşalul Fevzi, şeful Statului
Major al Armatei. În timpul Conferinţei dezarmării, cu ocazia propunerii
Proiectului MacDonald, preşedintele Consiliului, Ismet Inönü, a socotit necesar ca
delegaţia turcă să ridice pentru prima dată chestiunea Strâmtorilor. De atunci,
potrivit instrucţiunilor primului ministru, ministrul Afacerilor Străine turc a folosit
toate prilejurile spre a aminti revendicările turceşti.
Prin acest pasaj, domnul Tewfik Rüstü Aras a ţinut, desigur, să sublinieze
că, în toate fazele chestiunii, nu a lucrat din proprie iniţiativă, ci a executat ordinele
şefului statului şi ale şefului Guvernului, cărora le revine, deci, şi meritul
succesului obţinut.
Ministrul Afacerilor Străine a relevat apoi că esenţiala caracteristică a
Convenţiei este că restabileşte întreaga şi deplina suveranitate a Turciei asupra
acestor teritorii şi că acordă Turciei, pe cale paşnică şi în mod amical, dreptul de a
fortifica Strâmtorile din momentul chiar al semnării Convenţiei.
Pasajul următor, prin care se recunoaşte că Grecia a dobândit şi ea dreptul
de a reînarma Insulele Lemnos şi Samotrace, ce fuseseră demilitarizate prin
Convenţia de la Lausanne, a fost inserat in discurs după cererea Guvernului elen
deoarece Protocolul adiţional al Convenţiei vorbeşte numai de drepturile Turciei,
dar nu şi de ale Greciei. Guvernul de la Atena a socotit necesar să obţină în mod
public, din partea Turciei, această recunoaştere.
Cea mai importantă parte a discursului este aceea în care ministrul de
Externe ţine să definească politica Guvernului turc în sensul că: „Turcia doreşte
pentru amicii săi ceea ce doreşte pentru ea însăşi şi nu doreşte pentru amici şi
pentru nici o putere ceea ce consideră ca injust pentru sine‖, pentru a insista asupra
interpretării stipulaţiilor din alineatul II al articolului 19 al Convenţiei.
Făcând aluzie la diferite comentarii ale presei mondiale privitoare la
articolul 19, domnul Tewfik Rüstü Aras, care nu relevă în discursul său nici o altă
dispoziţie a Convenţiei, insistă asupra acestor dispoziţii şi socoteşte necesar să le
citeze textual. El precizează că „semnificaţia clară a acestor clauze este că Înaltele
Părţi Contractante au încredere în politica paşnică şi în atitudinea corectă a Turciei‖
şi afirmă că „nimeni în lume nu ar trebui să pună la îndoială că vom aplica integral
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toate articolele Convenţiei din Montreux, nu numai faţă de contractanţi, dar şi faţă
de toate statele, fără a stabili nici o distincţie între ele. Tot trecutul Turciei noi stă
ca martor imparţial‖.
Am comunicat Excelenţei Voastre, cu telegrama mea de ieri nr. 1 4211,
explicaţiile pe care domnul Tewfik Rüstü Aras mi le-a dat asupra acestui pasaj.
El a fost, cum e natural, foarte remarcat în cercurile diplomatice şi a dat loc
la următoarele interpretări:
1) Turcia ţine să asigure pe toţi semnatarii şi pe nesemnatari, printre care
se află Italia şi Germania, că, în calitatea ei de paznică a Strâmtorilor,
prin încrederea generală, va aplica dispoziţiile articolului 19 în mod
egal faţă de toţi, fără excepţii, extinderi sau restricţii. Ar fi, cu alte
cuvinte, o indicaţie că Turcia nu înţelege să favorizeze vreun stat în
detrimentul altora.
2) Turcia anunţă pe nesemnatari că stipulaţiile Convenţiei vor juca pe
deplin faţă de ei, în aceleaşi condiţii ca şi pentru semnatari şi că va
executa faţă de toţi obligaţiile ce decurg din Pactul Societăţii
Naţiunilor şi dintr-un pact de asistenţă mutuală ce o angajează.
Discursul, care se încheie prin mulţumiri aduse tuturor puterilor
contractante, ca şi celor neparticipante, care au sprijinit teza turcă (ceea ce ar putea,
de asemenea, constitui o aluzie la Germania), a fost primit cu aclamaţii de
Adunarea Generală.
Un însemnat număr de deputaţi s-au perindat apoi la tribună arătând – după
cum spusese darea de seamă oficioasă – în termeni plini de emoţie, marea
importanţă a rezultatului şi exprimând recunoştinţa lor şi omagiul lor preşedintelui
Atatürk, creatorul acestei opere, şi lui Ismet Inönü, care a executat cu perfectă
precizie directivele lui. Au aduse, de asemenea, mulţumiri, domnului Tewfik Rüstü
Aras, care a ştiut să ducă la succes negocierile de la Montreux.
Unul dintre oratori, deputat de Smyrna, a menţionat cu recunoştinţă numele
Excelenţei Voastre, citându-l ca exemplu al oamenilor de stat care au dovedit
prietenie şi înţelegere Turciei.
Ministrul Afacerilor Străine, luând din nou cuvântul, s-a asociat la omagiile
aduse lui Atatürk şi lui Ismet Inönü şi a exprimat mulţumiri colegilor din delegaţia
de la Montreux şi presei turceşti.
Discursul preşedintelui Consiliului, Ismet Inönü
După votul de ratificare, a luat cuvântul preşedintele Consiliului, aclamat
cu căldură de întreaga Adunare. Discursul Domniei Sale, o frumoasă pagină de
elocinţă patriotică, este caracteristic pentru întreaga gândire patriotică a lui Ismet
Inönü.
Anexând textul integral al cuvântării, ţin totodată să scot în relief ideile
principale.
Pentru preşedintele Consiliului, noua Convenţie este rezultatul şi
consacrarea internaţională a forţei şi prestigiului pe care regimul kemalist le-a
asigurat în atât de scurtă vreme naţiunii turce. Ea dovedeşte înalta încredere pe care
1
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naţiunile o au în politica Turciei. Formula găsită în 1936 pentru Republica turcă, cu
privire la chestiunea Strâmtorilor, ce a fost tratată sub diferite forme de 150 de ani
sub un Imperiu otoman incapabil şi slab consistă „în a încredinţa Strâmtorile
suveranităţii naţiunii turce fără condiţii nici restricţii. S-a înţeles astfel că
suveranitatea Turciei asupra Strâmtorilor este mijlocul cel mai sigur pentru pacea
internaţională‖.
Ismet Inönü a arătat apoi că, dacă Turcia a părăsit Conferinţa cu satisfacţie
este pentru că toţi interesaţii au părăsit-o satisfăcuţi, căci toţi au semnat-o. A notat
cu plăcere că Sovietele, care nu semnaseră în 1923 Convenţia de la Lausanne, au
iscălit alături de Turcia şi a anunţat că Guvernul sovietic a ratificat noua Convenţie
în acelaşi timp cu Turcia. Menţiunea specială făcută numai pentru Soviete este de
reţinut.
După ce aminteşte emoţia şi interesul cu care întreaga naţiune turcă a
urmărit timp de o lună dezbaterile de la Montreux, precum şi bucuria şi mândria cu
care populaţia a primit rezultatul, preşedintele Consiliului a relevat că încrederea
internaţională impune Turciei şi grele răspunderi. „Politica noastră şi spiritul nostru
– a spus el – sunt cu totul altele decât ale Imperiului otoman. În eforturile noastre
pentru egalitate şi pace, noi nu păstrăm niciodată resentimente pentru amintirile
trecute şi nu urmărim niciodată un scop e răzbunare. Pe de altă parte – a continuat
primul ministru – ignorăm o politică având la baza ei teama‖. Accentuând speranţa
sa în posibilitatea înţelegerii paşnice a popoarelor, el spune: „Chiar în momentul
când stăpânim juridic Strâmtorile, fără condiţii şi restricţii, adică în momentul când
am şi armat Strâmtorile, declar că nu voi înceta în politica internaţională de a urma
o cale corect paşnică. Cei ce ţin la această politică nu vor avea decât să câştige din
colaborarea cu noi. Cei ce cred că vom urma o politică diferită de aceasta vor fi,
desigur, deziluzionaţi‖.
Preşedintele Consiliului a asigurat Parlamentul că nici în perioada de
demilitarizare Guvernul turc nu a omis să ia măsurile de apărare necesare. Noul
regim va impune mari cheltuieli, pe care naţiunea turcă [este] gata să le suporte.
Dar lucrul se va face fără impozite noi, graţie prevăzătoarei politici financiare a
Guvernului.
În percepţie, Ismet Inönü a făcut apel la munca şi energia naţiunii. „Trebuie
toţi să considerăm ca o datorie să facem ca Turcia să fie peste 15 ani, de zece ori
mai înălţată, mai puternică şi mai înaintată decât este astăzi. Ne dăm cuvântul că
vom fi strâns uniţi în viaţa noastră naţională şi că, dacă această ţară s-ar găsi, într-o
zi, ameninţată, ne vom arunca cu toţii şi vom fi gata la frontierele ţării‖.
Cuvintele acestea, binefăcătoare pentru orice ureche, nu au la un om de
valoarea lui Ismet Inönü caracterul unor simple fraze. Ele sunt expresia unei
credinţe şi [a] unei voinţe realizatoare.
Punând chestiunea de încredere, Adunarea Naţională a adoptat moţiunea în
unanimitate.
Au fost votate apoi o serie de proiecte de legi în legătură cu aplicarea
Convenţiei de la Montreux, printre care aceea pentru noile taxe sanitare ale vaselor
comerciale în tranzit şi acelea pentru deschiderea unor credite extraordinare pe
seama Ministerului Apărării Naţionale. Voi reveni la aceste legi într-un raport
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separat.
Ordinea de zi fiind epuizată, Marea Adunare Naţională se va întruni din
nou, la 1 noiembrie, în sesiune ordinară.
Filotti
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 3 (General, 1935-1936), f. 430-438
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 437-3, din 1 august 1936
Ankara
Ratificarea Convenţiei Strâmtorilor şi eventuala adeziune a Italiei
Domnule Ministru,
Guvernul turc este preocupat în acest moment de obţinerea cât mai
grabnică a celor şase ratificări de care atârnă, conform articolului 26, intrarea în
vigoare a Convenţiei de la Montreux.
Interesul este dublu:
1. Cu toate că prin protocolul adiţional dreptul de remilitarizare este
acordat Turciei cu efect imediat, iar regimul prevăzut în Convenţie
intră in aplicare cu începere de la 15 august a.c., Guvernul turc doreşte
această aplicare, admisă cu titlu provizoriu, să capete cât mai curând
un caracter definitiv.
2. Adeziunea Italiei la Convenţie, pe care Guvernul turc o doreşte nu din
consideraţii privind validitatea Convenţiei, care nu şi-ar avea locul, dar
din motive de oportunitate politică, nu este posibilă, conform
articolului 27 din Convenţie, decât începând de la intrarea ei în
vigoare. Suprimarea totală a acordurilor mediteraneene şi asigurările
reciproce de amiciţie, lasă să se întrevadă de acum înainte, posibilitatea
adeziunii Italiei.
Până acum, Convenţia se găseşte ratificată de Turcia şi de Uniunea
Sovietică, care a ţinut prin această simultaneitate să manifeste mulţumirea ei şi
prietenia faţă de Turcia.
Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine mi-a declarat că
Guvernul turc speră să obţină în scurt timp şi celelalte patru ratificări necesare
pentru intrarea în vigoare. Într-adevăr, el a primit asigurări din partea Greciei,
Iugoslaviei şi Bulgariei că nu vor întârzia să procedeze la ratificare şi are motive să
creadă că şi Anglia va îndeplini aceste formalităţi.
Domnul Numan-Bey mi-a adăugat că, pe cât ştie, România poate ratifica
Convenţia prin decret regal, votul Parlamentului nefiind necesar pentru Convenţiile
politice.
Am răspuns secretarului general al Ministerului de Externe că am
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,personal, credinţa că Guvernul român doreşte şi el să îndeplinească cât mai curând
formalităţile de ratificare, dar că, probabil, lucrul nu va fi posibil înainte de
întoarcerea Majestăţii Sale Regelui în capitală şi a Excelenţei Voastre din concediu.
Aş fi recunoscător Excelenţei Voastre dacă ar binevoi să mă informeze
asupra intenţiilor sale în privinţa acestei ratificări.
Filotti
AMAE, Fond 71/România, vol. 236 (Copii după rapoarte. August 1936), f. 1-2
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 461-3, din 1 august 1936
Ankara
Chestiuni turco-greceşti în legătură cu Convenţia de la Montreux
Domnule Ministru,
După cum am avut onoarea a informa pe Excelenţa Voastră prin telegrama
mea nr. 1 4511, Guvernul elen a stăruit pe lângă cel turc pentru a obţine, cu ocazia
discuţiei asupra ratificării Convenţiei de la Montreux, o declaraţie publică
recunoscând că, prin abrogarea Convenţiei de la Lausanne, Grecia a obţinut, ca şi
Turcia, dreptul de a proceda la reînarmarea insulelor demilitarizate până acum:
Lemnos şi Samotrace. Guvernul elen a considerat că recunoaşterea implicită ce
decurge din suprimarea Convenţiei de la Lausanne nu este suficientă, cu atât mai
mult, cu cât Protocolul adiţional menţionează numai dreptul Turciei de a reînarma
imediat zona Strâmtorilor.
Neridicând chestiunea la Montreux, spre a nu îngreuna discuţiile, Guvernul
elen a ţinut să completeze aceasta lacună printr-o declaraţie din partea celui mai
interesat dintre state: Turcia. Domnul Tewfik Rüstü Aras a accedat fără dificultate
cererii Legaţiei elene, inserând în discursul său pasajul cunoscut privitor la insulele
greceşti.
O altă chestiune ce a a format atât la Montreux, cât şi la Ankara obiectul
unor negocieri greco-turce, este următoarea:
Abrogarea Convenţiei de la Lausanne şi suprimarea zonelor demilitarizate,
a făcut să nască în sufletul Guvernului de la Atena grija că Turcia ar putea să
considere abrogate însăşi dispoziţiile Tratatului de pace de la Lausanne şi,
îndeosebi, stipulaţiile privind protecţia minorităţilor greceşti. Aprehensiunile sale
priveau în mod mai special soarta populaţiei exclusiv greceşti a Insulelor Imbros şi
Tenedos, aparţinând Turciei, şi care fuseseră până acum demilitarizate. Într-adevăr,
Guvernul elen se temea de reînarmarea acestor două insule ar putea să împingă
Turcia să restrângă libertăţile speciale de care se bucura populaţia greacă a acestor
1
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două insule sau chiar să o evacueze.
Atât domnul Rolitis la Montreux, cât şi ministrul Greciei la Ankara au
intervenit stăruitor pe lângă Turcia spre a obţine asigurări formale în această
privinţă în cadrul Convenţiei Strâmtorilor. Guvernul turc a refuzat însă a da
asemenea garanţii, invocând argumentul că, afară de Convenţia Strâmtorilor, toate
dispoziţiile Tratatului de la Lausanne rămân implicit în vigoare şi nu au nevoie de
confirmare. Astfel fiind, ele consideră că minoritatea greacă nu avea de ce să se
teamă. Abia în ultima şedinţă a Conferinţei de la Montreux, pe cât se pare fără
ştirea Guvernului de la Ankara, delegaţia turcă, cedând stăruinţelor delegaţiei
engleze şi celei australiene, interesate în chestiunea mormintelor de război de la
Dardanele, a făcut o declaraţie care confirmă că dispoziţiile Tratatului de la
Lausanne rămân în vigoare. Această declaraţie este de natură să satisfacă, în
general, şi dorinţele Guvernului grec. În ce priveşte soarta populaţiei Insulelor
Imbros şi Tenedos, Legaţia greacă a trebuit să se mulţumească cu făgăduielile
verbale ale Guvernului turc.
Filotti
AMAE, Fond 71/România, vol. 236 (Copii după rapoarte. August 1936), f. 2-3
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA BELGRAD, EUGEN PAPINIU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 875-2, din 1 august 1936
Belgrad
Confidenţial.
Raport politic pe luna iulie
Domnule Ministru,
(...) Expozeul preşedintelui Consiliului, din 8 iulie, făcut în Comitetul
Central al Partidului Uniunii Radicale Iugoslave, conţine expunerea din punct de
vedere extern a poziţiei Iugoslaviei, care, după Domnia Sa, este „mai puternică
decât oricând‖, afirmaţie bazată pe sprijinul Angliei şi Franţei. Spre a sublinia
sprijinul Angliei, a amintit atât atitudinea binevoitoare a acestei ţări în momentul
aplicării sancţiunilor, dând uşurări speciale exportului în Anglia, cât şi declaraţiile
domnului Eden, că Guvernul englez, „chiar după ridicarea sancţiunilor va continua
să-şi dea garanţia pentru securitatea Iugoslaviei, Greciei şi Turciei‖, gesturi amicale
– a spus Domnia Sa – pe care poporul iugoslav va şti să le aprecieze. Trecând la
Franţa, după ce a menţionat că relaţiile Iugoslaviei cu această ţară sunt „nu mai
puţin cordiale, deşi s-au încercat şi acolo multe lucruri, zvonuri false şi intrigi‖, a
citat recenta declaraţie a domnului Blum, că Franţa consideră securitatea
Iugoslaviei ca a sa proprie. „Dacă – a continuat domnul Stoiadinović – la
declaraţiile domnilor Eden şi Blum adăugăm alianţele noastre cu ţările Micii
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Înţelegeri şi ale Înţelegerii Balcanice, cu 70 milioane de oameni, atunci se poate,
într-adevăr, spune că Iugoslavia este în bună companie şi nu trebuie să se
neliniştească de dezvoltarea situaţiei politice în Europa‖. Oficiosul „Samouprava‖
completează aceste declaraţii prin concluzia că „Prestigiul Micii Înţelegeri şi al
Înţelegerii Balcanice este astăzi incontestabil, în urma atitudinii lor solidare şi
coordonate, în zilele critice de la Montreux, Geneva şi aiurea‖.
Declaraţia liniştitoare a Guvernului italian adresată Guvernului iugoslav,
după ridicarea sancţiunilor economice de Iugoslavia, la 15 iulie, prin care spune că
nu va lua măsuri contra statelor care au aplicat aceste sancţiuni faţă de dânsa, a
produs aici, fireşte, un sentiment de uşurare, şi în această privinţă trebuie
menţionată afirmaţia din presa iugoslavă spunând că „pentru moment, putem
constata cu plăcere că interesele noastre sunt conforme cu cele ale Italiei, în ce
priveşte reluarea relaţiilor comerciale mutuale pe bază de compensaţii‖.
În asemenea împrejurări, declaraţiile domnului Eden în Parlamentul
englez, la 27 iulie, prin care a subliniat că, în urma asigurărilor spontane şi
liniştitoare date de Italia celor trei state mediteraneene după suprimarea
sancţiunilor, Guvernul englez nu mai vede necesitatea pentru menţinerea
asigurărilor navale – faţă de Iugoslavia –, lucru comunicat oficial de Guvernul
englez celui iugoslav, la 27 iulie (cf. telegrama nr. 1 855, din 29 iulie1), n-au putut
fi considerate aici decât ca o urmare firească a lichidării chestiunii sancţiunilor,
limpezind situaţia dintre Italia şi Iugoslavia.
Nu-i mai puţin adevărat însă că, [pe] de altă parte, prin Acordul austrogerman, aproape concomitent cu ridicarea sancţiunilor, această limpezire a
raporturilor italo-iugoslave n-a avut lungă durată căci o nouă situaţie se
desemnează în Europa Centrală, sub îndemnul Italiei, ca o nouă ameninţare.
Cercurile oficiale de aici consideră acest acord, ale cărui detalii secrete nu se
cunosc, ca un lucru periculos pentru Mica Înţelegere şi, în special, pentru
Iugoslavia şi Cehoslovacia în cazul în care va urma o cooperare italo-germană.
Cauza acestei situaţii este atribuită slăbiciunii politice externe a Franţei,
împiedicată de dificultăţile interne de a ţine rolul primordial ce i s-ar cuveni. Mica
Înţelegere – după acele cercuri – trebuie sa aştepte dezvoltarea evenimentelor şi să
fie puternică şi solidară, mai mult ca oricând, dat fiind că, azi, blocul de la Roma
este foarte solid. (cf. telegrama nr. 1 734, din 15 iulie2).
În comentariile presei iugoslave asupra Acordului austro-german, se
subliniază cu oarecare satisfacţie că dânsul înlătură, deocamdată, pericolul unei
restaurări, considerate ca contrare chiar spiritului naţional-socialismului. Se relevă
apoi că „în urma acestui acord, influenţa italiană la Viena nu va mai depinde de
Mussolini, ci de evenimente în afară de sfera de activitate şi de interese a Italiei şi
că, dacă chestiile de politică internă austriacă vor deveni obiectul politicii
internaţionale, situaţia Austriei este fatală‖. Ziarul „Politika‖ conchide comentariile
sale scriind că „Germania a pus piciorul în Austria, şi silueta ei se desenează pe
Brenner‖. În acelaşi sens, ziarul oficios „Vreme‖, din 25 iulie, subliniază că acest
1
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acord nu-i decât „o capitulare a Austriei înaintea Germaniei‖ şi apelează la marile
puteri să nu părăsească pe Austria după ce au declarat, până de curând, că
integritatea Austriei este condiţia fundamentală a păcii europene (cf. raportul nr.
1 836, din 26 iulie1).
La aceste comentarii, ziarul guvernamental „Samouprava‖, din 17 iulie,
adaugă o notă optimistă, scriind că este prematur a-şi da cu părerea asupra
Acordului austro-german deoarece venirea la putere a Guvernului Blum şi noul
Acord franco-englez, care înseamnă unitatea perfectă de vederi asupra tuturor
chestiilor europene, micşorează simţitor şansele de succes atât ale legitimiştilor
austrieci, cât şi ale naţionaliştilor integrali germani; mai mult, o nouă primejdie
există pentru Italia ca Societatea Naţiunilor să se amestece în raporturile austrogermane‖.
În privinţa Conferinţei statelor locarniene, cercurile oficiale se arată
pesimiste, temându-se ca anumite puteri să nu vrea să consulte statele din est şi
sud-est şi ca Germania să continue a aplica faţă de aceste state acorduri bilaterale,
contra principiului indivizibilităţii păcii. De asemenea, aici se crede că Anglia nu
va mai dori să încheie acorduri de asistenţă mutuală cu statele din Europa Centrală
(cf. telegrama nr. 1 873, din 1 august2).
În privinţa cererii Secretariatului Ligii Naţiunilor pentru reforma Pactului,
Guvernul iugoslav n-a răspuns şi nici n-are de gând să răspundă înainte de a se
pune de acord cu Guvernele român, cehoslovac, turc şi grec, temându-se că această
reformă să poată fi exploatată de inamicii celor două Înţelegeri3, care tind, în
realitate, la uşurarea revizuirii (cf. telegrama nr. 1 872, din 1 august4).
Acordul Strâmtorilor care – după declaraţii oficiale ale presei oficioase
iugoslave – s-a efectuat graţie mijlocirii Iugoslaviei între România şi Turcia şi a
Franţei între Rusia şi Anglia – este considerat aici ca dând rezultate strălucite, ca un
succes atât al Turciei, devenită stăpână absolută în casa ei, cât şi al Înţelegerii
Balcanice deoarece el a realizat o nouă afirmare a legăturilor între ţările partizane
ale securităţii colective, care pot înregistra adeziunea Angliei la acest principiu ca
un succes; în fine, acordul este considerat ca „întărirea şi apărarea punctului cel
mai sensibil al Turciei şi, poate, şi al Peninsulei Balcanice‖.
Noul Guvern bulgar este considerat aici ca o reconstrucţie a precedentului
Guvern căci domnul Kiosseivanov se bucură de întreaga încredere a Coroanei, el
fiind considerat de presa iugoslavă ca „un om de stat care sigur este, printre toate
personalităţile bulgare, singurul capabil de a reuni toate elementele constructive
prin calităţile sale personale şi tactul său, învăţate la şcoala Occidentului‖. Nu se
crede aici ca noul Guvern bulgar să facă schimbări în orientarea sa externă şi, în
special, în privinţa relaţiilor bulgaro-iugoslave. Presa iugoslavă arată satisfacţie că
„noul Guvern va tinde la amiciţia cu Iugoslavia precum a fost caracteristica
1
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precedentului Guvern al domnului Kiosseivanov‖. Aceste presupuneri sunt
coroborate de noile declaraţii ale domnului Kiosseivanov ziarului „Vreme‖ după
reorganizarea Guvernului său, în care a accentuat, între altele, că „politica de
apropiere dintre Bulgaria şi Iugoslavia este adânc ancorată în inimile ambelor
popoare; că ea va fi nu numai continuată de noul Guvern, dar va fi cultivată cu cel
mai mare entuziasm, ca gaj al păcii în Balcani şi a păcii generale‖.
Aici trebuie menţionate şi cuvintele preşedintelui Consiliului, domnul
Stoiadinović, într-un interviu dat domnului Leon Savadjian şi reprodus în „Le
Courrier de Nice‖, din 21 iulie: „Mişcarea de apropiere bulgaro-iugoslavă măreşte
elementele de securitate pacifică a Peninsulei Balcanice şi salut această apropiere
nu numai ca o evoluţie logică a raporturilor între ambele popoare, ci şi ca o
puternică contribuţie la opera de luminare definitivă a relaţiilor dintre Bulgaria şi
vecinii ei‖.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Papiniu
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 26 (Politică internă, 1936), f. 195-205
113
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI LA
COPENHAGA, MARCEL ROMANESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 2 279, din 1 august 1936
Înreg. la nr. 48 599, din 4 august 1936
Copenhaga
Raport lunar pe luna iulie
Domnule Ministru,
(...) Ridicarea sancţiunilor împotriva Italiei a fost considerată în ţările
scandinave ca încheierea unei politici colective eronate, ceea ce rezultă şi din
atitudinea grupului „neutru‖ la Geneva, (cf. rapoartele nr. 2 199 şi 2 2341). Dacă
sancţiunile n-au stânjenit decât într-o infimă măsură economia daneză, producând
oarecare pagube pescarilor din Feroe, în schimb, Norvegia s-a bucurat, în special,
de perspectiva redeschiderii pieţei italiene.
Alături cu atitudinea de rezervă faţă de orice iniţiativă europeană implicând
constrângerea chiar economică a eventualului agresor, se desprinde tendinţa
stabilirii unei coeziuni mai intime între ţările nordice. Manifestaţiile de solidaritate
nordică la Reikjavik, prilejuite de vizita domnului Stauning, îndată după călătoria
Regelui în Islanda, cât şi faptul că preşedintele Consiliului danez s-a prevalat de
dispoziţiile Pactului de Uniune din 1918 ca să justifice făgăduiala de a găsi, prin
1
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acordurile comerciale semnate de Guvernul din Copenhaga, noi debuşeuri Islandei,
denotă preocuparea persistentă de a împiedica Islanda ca, din necesităţi economice,
să se înstrăineze de grupul statelor nordice. (cf. rapoartele nr. 2 197 şi 2 2691).
Sporul mandatelor social-democrate în ultimele alegeri parlamentare din
Finlanda a fost salutat aici ca o dovadă că această ţară tinde să se orienteze după
tradiţiile democratice scandinave (cf. rapoartele nr. 2 196 şi 2 2402).
În cuprinsul acestei politici democratice şi paşnice, trebuie menţionată şi
atitudinea Guvernului danez în problema apărării, care se mărgineşte la întreţinerea
în bună stare a forţelor militare actuale, cu vagi tendinţe de colaborare a unităţilor
navale cu forţele de apărare suedeze. (cf. rapoartele nr. 2 242 şi 2 2683).
Ceea ce domină însă politica externa daneză e preocuparea [pentru găsirea]
debuşeelor comerciale. În raportul lunar nr. 2 1904 (p. 8), semnalasem presiunile
făcute de Anglia şi Germania asupra Danemarcei, în vederea compensării
exportului sporit al celei din urmă prin import din primele două ţări. Anglia
obţinând la 19 iunie făgăduieli formale în acest sens, Germania a cerut la rându-i
avantaje corespunzătoare, refuzând Danemarcei contingente suplimentare atâta
vreme cât prin cumpărări din Germania nu se vor reduce datoriile comerciale
germane în Danemarca. Aceste negocieri s-au încheiat provizoriu la 15 iulie prin
angajamentul luat de Guvernul danez de a elibera un stoc mai mare de permise
valutare speciale, pe termen scurt, pentru comenzile ce s-ar face Reich-ului.
Paralel cu aceste presiuni economice, se remarcă în Nordslesvig o nouă
ofensivă nazistă, concentrată mai ales în acapararea pământurilor, prin
supralicitarea preţurilor oferite de Comisia oficială de parcelare a terenurilor
agricole (cf. raport nr. 2 2515). Creşterea numărului şcolilor particulare germane,
dar, mai ales, a cifrei elevilor din aceste şcoli, arată o muncă tenace şi metodică,
faţă de care diversele societăţi daneze din regiune au constituit un front comun,
preconizat de domnul Kaper, primarul Copenhagei.
Îngrijorarea daneză faţă de o Germanie militaristă a sporit în cursul ultimei
luni. Profesorul Bertil Ohlin a demonstrat că ameliorarea stiuaţiei economice
germane se reazemă pe înarmări sporite. („Politiken‖, din 22 iulie). Întărirea
Insulelor Helgoland şi Borkum face parte din acelaşi program politic nazist, bazat
pe intimidarea vecinilor. Cercurile guvernamentale daneze au urmarit, apoi, cu
deosebită nervozitate, evoluţia situaţiei din Danzig, unde loviturile succesive ale
domnului Greiser au dat impresia că, după suprimarea partidelor de opoziţie, s-ar
urmări suprimarea drepturilor polone, în vederea unui Anschluss cu Germania, (cf.
rapoartelor nr. 2 249 şi 2 2556).
Alte puncte de îngrijorare s-au întrevăzut în recentul acord germanoaustriac, în penetraţia economică a Reich-ului în Balcani, cât şi în amestecul
mascat germano-italian în evenimentele sângeroase din Spania. Aceste
1
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aprehensiuni au fost agravate de declaraţiile pesimiste ale Lordului Rothermere,
care, în admiraţia sa oarbă pentru Hitler şi Mussolini, preconizează o politică
britanică de renunţare tolstoiană (cf. rapoartele nr. 2 243-2 2561).
Nu trebuie însă omise puţinele puncte luminoase care, într-o atmosferă atât
de nesigură, au fost semnalate aici cu neprefăcută bucurie. Astfel, s-a notat aici
sprijinul paşnic ce a însufleţit soluţionarea problemei Strâmtorilor prin Acordul din
Montreaux, invitaţia lansată Germaniei de Conferinţa locarniană în trei, ţinută la
Londra, la 23 iulie, şi reluarea Planului Briand de uniune europeană.
În ce priveşte politica internaţională generală, Danemarca urmează, ca şi în
trecut, linia britanică. Astfel, Guvernul danez a acceptat de curând propunerea
engleză de a discuta posibilitatea adeziunii sale la Acordul naval anglo-francoamerican, din 25 martie 1936, relativ la limitarea tonajului şi înarmarea diferitelor
tipuri de unităţi navale. În acest scop, comandorul Hammerich a fost delegat de
Marina daneză să negocieze chestiunea cu experţii englezi în luna septembrie, la
Londra.
Romanescu
[Note marginale:]
Direcţia Politică; Direcţia Economică. 5 august 1936.
AMAE, Fond 71/Danemarca, vol. 2 (General, 1936), f. 116-126
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 438-3, din 2 august 1936
Ankara
Confidenţial.
Domnule Ministru,
După cum am menţionat in raportul meu nr. 1 435, din 1 august curent2,
ministrul Ungariei la Ankara, probabil, în baza instrucţiunilor primite de la
Budapesta, a asistat la şedinţa Parlamentului turc în care a avut loc ratificarea
Convenţiei de la Montreux. În intenţia sa, prezenţa la această şedinţă solemnă a
avut dublul scop de a manifesta prietenia Ungariei pentru Turcia şi interesele
Ungariei în chestiunea Strâmtorilor.
Din conversaţiile unor colegi cu diplomatul ungur, rezultă că Guvernul de
la Budapesta este foarte atent faţă de ştirile despre eventualitatea încheierii unui
pact franco-turc, care ar da Franţei beneficiul excepţiei, prevăzut în articolul 19,
alineatul II, al Convenţiei de la Montreux. Motivele sunt uşor de înţeles:
posibilitatea pe care Franţa ar avea-o în acest caz de a da asistenţă României,
1
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nelinişteşte Ungaria.
Deşi toţi diplomaţii străini au părăsit Ankara după şedinţa de ratificare,
domnul de Mariassy a rămas în capitala Turciei spre a avea o nouă întrevedere cu
domnul Tewfik Rüstü Aras. Date fiind informaţiile ce preced, înclin să cred că
ministrul Ungariei va căuta să cunoască intenţiile Guvernului turc în privinţa ideii
unui acord cu Franţa.
Filotti
[Note marginale:]
Direcţia Cabinetului: prin curier, domnului ministru Titulescu; domnului preşedinte
al Consiliului; Direcţia Politică: prin curier, Legaţiei României de la Budapesta,
domnului Grigorcea, personal şi confidenţial. 5 august 1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 85 (Relaţii cu România, 1930-1936), f. 376-377
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA MADRID, CONSTANTIN ZĂNESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 445, din 3 august 1936, ora 12.15
Înreg. la nr. 43 372, din 4 august 1936
Madrid
Cu toate protestele energice ale corpului diplomatic, avem certitudinea că,
de la izbucnirea revoluţiei, telegramele cifrate expediate n-au fost transmise la
destinaţie.
Convorbirile telefonice cu străinătatea nu sunt admise decât în limba
spaniolă sau limba franceză şi, ca atare, controlate. Tot astfel, telegramele cifrate
transmise de diferite Guverne misiunilor respective, n-au fost în majoritate
distribuite, decât după şase-şapte zile. Ieri seara, ministrul Afacerilor Străine ne-a
dat asigurări că a luat măsuri severe pentru încetarea acestei stări de lucruri,
datorată imixtiunii elementelor anarhiste, sindicaliste şi comuniste în controlul
diferitelor organe administrative.
Pentru moment, Madridul este sub teroarea maselor extremiste, care au fost
înarmate în primele zile de Guvern, şi care procedează la sechestrări, confiscări,
arestări şi executări în mod sumar, fără nici un control. S-au tras mai multe focuri
de armă asupra Legaţiei Poloniei şi Legaţiei Columbiei, mai mulţi militari înarmaţi
au pătruns în localul Ambasadei [statului] Chile, voind să percheziţioneze, sub
motiv că ar exista arme ascunse, şi numai datorită opoziţiei energice a
ambasadorului chilian, percheziţia nu s-a efectuat; un alt grup a încercat să
pătrundă la Legaţia Turciei, sub pretext că s-ar fi tras focuri de armă (din localul
Legaţiei, s-au tras mai multe focuri de armă asupra automobilului secretarului
Legaţiei Egiptului, care a fost rănit în picior). Mai mulţi supuşi străini au fost
omorâţi la Madrid şi în provincii.
La reclamaţiile corpului diplomatic, Guvernul, prezentând scuze pentru
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diferitele cazuri expuse mai sus, a arătat că nu este responsabil de cele petrecute,
întrucât faptele au fost săvârşite de elemente care scapă de sub controlul
autorităţilor.
Până în prezent, nici colonia română din Madrid, nici această Legaţie nu au
avut nimic de suferit, deşi Legaţia noastră este situată la mai puţin de 200 de metri
de cazarma „Montana‖, care a fost bombardată de trupele Guvernului. Parte din
români sunt stabiliţi în Barcelona sau pe vapoare italiene care transportă gratuit pe
străinii aflaţi în acel port.
Îmi este greu de a face vreun pronostic fundat asupra luptelor în curs, aici
elemente de apreciere nu sunt decât informaţiile unilaterale date de Guvern.
Impresia mea este însă că războiul civil va mai dura, afară numai dacă vreunul
dintre beligeranţi n-ar căpăta sprijin din afară.
Oricare ar fi rezultatul acestui război civil, nu încape îndoială că Guvernul
actual nu se va mai putea menţine, trebuind să cedeze locul unei dictaturi roşii sau
unei dictaturi militare.
Faţă de gravitatea evenimentelor, corpul diplomatic se întruneşte zilnic sub
preşedinţia ambasadorului chilian, decanul ad-interim al corpului diplomatic,
luându-se toate măsurile necesare pentru apărarea vieţii şi avutului coloniilor
respective. În acest scop, s-a creat un secretariat permanent, din care face parte şi
ataşatul nostru comercial, care controlează toate reclamaţiile şi doleanţele
supuşilor.
Rog pe Excelenţă Voastră să binevoiască a confirma primirea acestei
telegrame.
Zănescu
AMAE, Fond 71/Dosare speciale (1936), vol. 412 (Războiul civil din
Spania), f. 52-54
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 668, din 3 august 1936, ora 15.15
Înreg. la nr. 43 579, din 4 august 1936
Berlin
Din comunicatele oficiale ale Guvernului german şi italian, Excelenţa
Voastră a văzut că aceste două Guverne au acceptat invitaţia celorlalte trei puteri
locarniene, de a lua parte la o conferinţă internaţională. Colegii mei francez, englez
şi belgian îmi dau următoarele precizări: domnul von Neurath i-a primit separat şi
succesiv, făcându-le o declaraţie aproape stereotipă. Deşi se afirmă că Germania
acceptă „nu numai în principiu‖, dar că „acceptă efectiv invitaţia‖, ministrul
Afacerilor Străine al Reich-ului a supus imediat această invitaţie condiţiei
suspensive „de a negocia în prealabil programul conferinţei şi unele principii,
conferinţa urmând a se reuni numai după ce o serie de chestiuni vor fi puse la
punct‖.
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La întrebarea dacă aceste negocieri prealabile ar urma să fie duse de
delegaţii sau comisii, von Neurath a răspuns că preferă calea obişnuită diplomatică.
După terminarea declaraţiilor oficiale, unul dintre colegii mei, încercând a avea
oarecare precizări asupra dispoziţiilor domnului von Neurath a câştigat impresia că
paragraful 5 din ultima notă a celor trei puteri locarniene, care cuprinde într-o
formulă generală şi problema relaţiilor Germaniei cu vecinii săi din Răsărit, va
întâmpina aceeaşi rezistenţă din partea Reich-ului ca şi până acum. Cred, în acelaşi
timp, că hotărârea oarecum bruscă a Guvernului german, care a lăsat să se înţeleagă
că nu va răspunde decât după Olimpiadă1, a fost determinată de intervenţia
stăruitoare a Italiei, care doreşte să dea Angliei dovada unei atitudini mai
conciliante, această nouă atitudine părând a fi datorată situaţiei sale economice din
ce în ce mai precare.
Comnen
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame. Mai-august
1936), f. 443-444
117
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 768, din 3 august 1936, ora 20.48
Înreg. la nr. 43 367, din 4 august 1936
Paris
Transmisă domnului ministru Titulescu.
Sugestia Guvernului francez [făcută] Guvernelor englez şi italian, adică
marilor puteri cele mai apropiate şi mai interesate în desfăşurarea evenimentelor
din Spania, ele fiind puteri mediteraneene, sau cu interese în Mediterană, sugestie
făcută sâmbătă seara, şi anume a conveni a rămâne neutre faţă de războiul civil
care a împărţit Spania în două, nu a prilejuit, până în această clipă, aşa cum îmi
comunică Quai d‘Orsay, nici un răspuns, iar ambasadorii Franţei de la Londra şi
Roma nu au comunicat încă nici o impresie. Singurul fapt care dă o indicaţie este
reacţia presei engleze, care, în mare parte, este favorabilă propunerii franceze.
Se crede, de asemenea, că Roma va aştepta să afle atitudinea Londrei (între
timp, Roma, probabil consultându-se cu Berlinul, care, pe cale diplomatică, a fost
informat de Paris de propunerea făcută celor două capitale sus-numite).
Cesianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. C.; Direcţia Politică: „Buletin‖. 4 august 1936.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 16

1

Este vorba despre Jocurile Olimpice de la Berlin, din anul 1936.
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118
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 770, din 3 august 1936, ora 20.39
Înreg. la nr. 43 368, din 4 august 1936
Paris
Confidenţial.
Transmisă domnului ministru Titulescu.
Privitor la Convenţia în cinci, azi, Germania a acceptat să participe, se
lucrează la Quai d‘Orsay la punerea la punct a programului, aşa cum îl înţelege
Guvernul francez, lucrare în vederea căreia se fac sondaje pe cale diplomatică, pe
lângă Guvernele celorlalte ţări. Aceasta va cere câteva săptămâni, mi se spune la
Quai d‘Orsay, unde, şi cu dreptate, se consideră că acceptarea Germaniei este un
mare pas pentru menţinerea liniştii europene. Îngrijorarea de acum câtăva vreme,
care cuprinsese lumea de aici, şi pe care o constatam la unii colegi (turc, grec etc.),
şi anume posibilitatea unei tensiuni, atât gravă ca consecinţe, între Praga şi Berlin,
pare a se fi domolit de când cu mai sus arătata acceptare. Într-adevăr, conferinţa în
cinci, susceptibilă şi probabil chiar a fi extinsă şi altor ţări nu mai puţin interesate
în rezolvarea unor probleme de care depinde liniştea Europei, conferinţă a cărei
întrunire va avea loc la toamnă, dă un răgaz care poate fi şi acum întrebuinţat. La
acest fapt important, se adaugă şi acele trecute pe planul prim al preocupărilor,
îngrijorările în privinţa găsirii unei satisfacţii imediate în legăturile cu războiul din
Spania.
Ca o concluzie a acestei telegrame şi a acelei nr. 3 7681 de azi, constat o
uşurare morală la Quai d‘Orsay, unde se crede că iniţiativa Franţei nu pare a fi
sortită eşecului, ci, din contră, poate servi la o apropiere atât de dorită aici cu
înfrigurare de Guvern, menită să menţină pacea.
Cesianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame. Mai-august
1936), f. 445-446
119
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 720, din 5 august 1936, ora 17.45
Înreg. la nr. 43 846, din 6 august 1936
Haga

1

Vezi documentul nr. 117.
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Am avut o lungă convorbire cu ministrul Afacerilor Străine. Domnia Sa şia manifestat scepticismul asupra rezultatului viitoarei întruniri a celor cinci puteri
locarniene. Deşi consideră comunicatul de la Londra ca intenţionat confuz şi
susceptibil de mai multe interpretări, totuşi, crede că nu s-ar putea ajunge la un
acord definitiv înainte de întrunirea unei conferinţe la care să ia parte şi celelalte
state legate de Franţa prin pacte bilaterale de securitate. Aceste state vor trebui să
aprecieze actualul lor regim de securitate şi să se supună la verdictul eventual
depărtat ce ar rezulta din preliminare dintre Franţa, Anglia, Belgia, Germania şi
Italia. Interlocutorul meu m-a lăsat să înţeleg că această conferinţă ar putea avea un
cadru şi mai larg prin invitarea şi altor state nelegate până azi prin pacte speciale de
securitate.
În ce priveşte Olanda, ministrul Afacerilor Străine mi-a declarat că ea se
menţine la politica tradiţională a securităţii colective, în cadrul Societăţii
Naţiunilor, şi că nu va participa la nici un pact regional de securitate, fie el
multilateral sau bilateral.
Asupra revizuirii Pactului Societăţii Naţiunilor, ministrul Afacerilor Străine
crede că nu se va putea realiza nimic la viitoarea Adunare. Chiar dacă s-ar cădea de
acord asupra unor anumite modificări este sigur că, în situaţia de astăzi, aceste
modificări vor obţine un număr redus de ratificări, ceea ce va contribui şi mai mult
la micşorarea autorităţii Societăţi Naţiunilor.
Referindu-se în special la articolul 11, Domnia Sa şi-a exprimat temerea că
o modificare a acestui articol ar putea da loc la interminabile şi grave dificultăţi în
aplicarea principiilor Pactului.
Până acum, nu a început nici o negociere între ţările din grupul nordic
asupra unui răspuns comun de dat secretarului general al Societăţii Naţiunilor.
Am impresia că, de la ultima Adunare Extraordinară a Societăţii Naţiunilor,
s-a produs o schimbare în atitudinea Guvernului olandez. Sub rezerva unei
eventuale înţelegeri cu celelalte ţări nordice, Olanda preferă astăzi să nu se aducă
nici o modificare Pactului.
Ministrul Afacerilor Străine consideră recenta Conferinţă de la Montreux
ca una din multiplele manifestări ale înţelegerii anglo-sovietice contra Japoniei.
Interlocutorul meu a fost impresionat de declaraţiile Excelenţei Voastre din ziarul
„Le Temps‖ referitoare 1a Comisia Europeană a Dunării. Domnia Sa mi-a declarat
că: „Drept să vă spun că nu mi-am închipuit că Dunărea să se găsească sub regimul
a două comisii internaţionale, având competenţe atât de diferite. Nu văd motivul
pentru care, prin tratatele de pace, nu s-a creat un regim internaţional unitar [al]
acestui fluviu. Deşi nu sunt specialist, totuşi nu cred că vărsarea Dunării în Marea
Neagră să dea loc la dificultăţi tehnice care să nu existe şi pentru alte fluvii şi care
dificultăţi, spre deosebire de celelalte fluvii cu regim internaţional, să impună
funcţionarea unei a doua comisii‖.
Comunic aceste impresii, împărtăşite mie în mod cu totul personal, pentru
ca să puteţi aprecia ce efect au avut declaraţiile Excelenţei Voastre asupra
oamenilor politici care sunt în măsură să exprime o opinie cu totul obiectivă,
deoarece reprezintă ţări fără interes direct în această chestiune.
Pella
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[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Cap Martin; Direcţia Politică: prin
curier, Legaţiei României de la Geneva, spre informare.
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame. Mai-august
1936), f. 468-470
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
MIHAIL ARION, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE,
NICOLAE TITULESCU
T. nr. 43 780, din 5 august 1936
Bucureşti
Excellence Titulesco. Cap Martin.
Însărcinatul cu afaceri al Franţei mi-a dat ieri seară următoarele informaţii
pentru a explica în chip oficios şi confidenţial demersul făcut de Franţa la Londra şi
Roma: „Guvernul francez a observat până azi cu stricteţe linia de conduită
cunoscută, pe care o adoptase faţă de Spania, privitor la exportul de arme, muniţii
şi material de război.
Serioase preocupări au fost, totuşi, pricinuite de faptul că insurgenţii
primesc furnituri de război de provenienţă străină; dacă asistenţa ce se dă din
diverse părţi forţelor încăierate în Peninsulă ar trebui să ia proporţii tot mai mari,
aceasta ar putea să producă complicaţii de natură a vătăma situaţiei internaţionale.
Ambasadorii Franţei la Londra şi Roma au împărtăşit aceste preocupări
Guvernelor Angliei şi Italiei, întrebându-le dacă, în virtutea principiului în mod
spontan reamintit acum câteva zile de Franţa, ele ar privi în chip favorabil o
înţelegere fondată pe reguli comune de neimixtiune, înţelegere a puterilor
mediteraneene cele mai interesate, ce ar trebui în urmă întinsă, cât mai curând
posibil, şi celorlalte puteri.
Până ce se va cădea de acord în această privinţă, furniturile de război care
au fost deja făcute pricinuiesc dificultăţi Guvernului francez, de a opune un refuz
de principiu cererilor unui Guvern regulat necunoscut. Guvernul francez trebuie,
deci, să-şi rezerve în această privinţă, o libertate de apreciere care trece peste
regulile precedente ce-şi fixase.
Arion
[Note marginale:]
Direcţia Cabinetului: de cifrat. Arhiva Secretariat General. 5 august 1936.
AMAE, Fond 71/Dosare speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 22-23
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121
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 371, din 6 august 1936, ora 13.59
Înreg. la nr. 44 242, din 7 august 1936
Budapesta
Ziarul „Pester Lloyd‖, sub titlul Domnul Titulescu, avangardistul revizuirii
tratatelor, se ocupă de eforturile făcute în vederea scăpării României de Comisia
Europeană a Dunării. Articolul prezintă caracterul unei discrete polemici
diplomatice. Autorul pune în opoziţie presa ungară şi cea iugoslavă, care, în timpul
din urmă, nu se mai ocupă în mod amplu cu chestiunea revizuirii, cu presa
cehoslovacă şi cea română care nu încetează un moment cu evidenţa acestei
chestiuni. Articolul ţine a constata că acţiunea Turciei cu privire la Strâmtori şi
iniţiativa danubiană a ministrului Afacerilor Străine constituie elemente
revizioniste. Autorul accentuează însă şi părerile contrare ale ministru1ui Afacerilor
Străine şi vede un element de îngrijorare în faptul că domnul Titulescu ar vorbi
prea mult şi prea ostentativ de menţinerea păcii. Articolul se termină cu fraza „Nu
abandonăm însă orice speranţă. Felul de a gândi al ministrului Afacerilor Străine
român în materie de politică şi cu privire la dreptul internaţional dă la iveală mai
multe elemente din care se poate întrevedea o evoluţie. Se poate că ne vom putea
întâlni intr-o bună zi pe acest plan‖.
Căpităneanu
[Note marginale:]
Domnului Titulescu, la Cap Martin, adăugând: „Am semnalat acest articol
domnului Dragu, care va raporta telegrafic ... [indescifrabil] în această chestiune‖;
„De semnalat lui Dragu în vederea măsurilor de luat. Va telegrafia în această
chestiune domnului ministru‖. Mihail Arion. 8 august 1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 95
122
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA ROMA, VICTOR BRABEŢIANU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 038, din 6 august 1936, ora 17.00
Înreg. la nr. 44 004, din 7 august 1936
Roma
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Răspuns la telegrama Dvs., nr. 43 3321.
În urma notei înmânate subsecretarului de stat ieri, directorul economic mia comunicat azi verbal următoarele: Guvernul italian negociază, actualmente,
numai un acord provizoriu. El este dispus a începe oricând negocieri cu noi la
Roma, pentru încheierea unui modus vivendi valabil până în ianuarie viitor.
Guvernul italian doreşte însă ca acordul provizoriu să privească totalitatea
schimburilor şi plăţilor şi să ţină seama de condiţiile speciale în care se găseşte
Italia după sancţiuni.
Am impresia că negocierile vor fi lungi şi anevoioase.
Brabeţianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons., împreună cu telegrama 43 332; domnului Titulescu, la Cap
Martin; Direcţia Economică: spre a informa Ministerul Industriei şi Comerţului. 7
august 1936. Mihail Arion.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 63 (Relaţii cu România, 1931-1936), f. 276
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 671, din 6 august 1936, ora 17.00
Înreg. la nr. 43 998, din 7 august 1936
Berlin
A se comunica şi Majestăţii Sale Regelui.
Evenimentele din Spania iau proporţie tot mai alarmantă. Von Neurath, pe
care l-am văzut azi, mi-a spus că consideră situaţia ca extrem de gravă. Cabinetul
francez, solicitându-i a participa la o declaraţie de neimixtiune, Domnia Sa a
răspuns că Germania este favorabilă unei neutralităţi complete, cu condiţia ca ea să
fie reală, iar nu platonică.
În acest scop, Guvernul german ar fi dispus să participe la orice acţiune şi
măsuri de control, mergând chiar până la blocus. Pentru ca acţiunea să fie însă
eficace, poporul german consideră indispensabilă „universalitatea‖, adică
participarea la această acţiune a tuturor marilor puteri şi, în special, a Sovietelor, pe
care pretindea a avea motive să le considere ca răspunzătoare de anarhia din
Spania. Până la luarea unei hotărâri internaţionale, dat fiind că mai multe mii de
germani, la Madrid şi Barcelona, se găsesc în primejdie de moarte şi că ştirile
primite în cursul nopţii dovedesc că situaţia se agravează din oră în oră, Guvernul
german a dat ordin mai multor vase de război germane să plece neîntârziat spre
apele Spaniei.
Există temerea că această iniţiativă să nu o imite şi alţii, fapt ce ar
complica şi mai mult situaţia internaţională.
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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La despărţire, ministrul Afacerilor Străine al Reich-ului mi-a repetat din
nou, cu multă insistenţă, că consideră situaţia ca extrem de serioasă.
Ambasadorul Franţei, la rândul său, are informaţii tot atât de îngrijorătoare
şi îşi exprimă temerea sa, să nu asistăm la ce s-a produs altă dată, cu prilejul la
succesiunea tronului Spaniei.
Ca simptom important, justificând aceste aprehensiuni, semnalez o noua
teză ce pare a câştiga tot mai mult teren în cercurile conducătoare germane cu
privire la Maroc: se susţine că la Algesiras, în realitate, Spania şi, implicit, şi Franţa
nu au obţinut teritorii marocane decât cu titlu de mandat european, ori Spania,
dovedindu-se incapabilă a exercita acest mandat, este locul de a revizui situaţia.
Se întrezăreşte astfel intenţia Germaniei în aceste împrejurări de a realiza
în detrimentul Spaniei unul din dezideratele sale coloniale.
De asemenea, sunt informat că Germania ar fi sondat Guvernul italian,
dacă ar fi dispus a sprijini o eventuală acţiune a sa în acest sens.
În momentul în care închei această telegramă, mi se confirmă ştirea că
Guvernul german a luat dispoziţii pentru accelerarea lucrărilor de fortificaţii la
frontiera occidentală, sporind în acelaşi timp şi garnizoanele din punctele mai
principale de la frontieră.
Comnen
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 5 (General), f. 286
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 236, din 6 august 1936
Înreg. la nr. 43 992, din 7 august 1936
Cap Martin
Răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 43 1291.
Rog comunicaţi Legaţiei României din Belgrad următoarele: „Comunicaţi
domnului Martinatz că sunt de acord cu ideea ca Mica Înţelegere şi Înţelegerea
Balcanică să dea un răspuns unic la chestiunea reformei Pactului Societăţii
Naţiunilor şi, pentru mine, apropiata întrunire a Micii Înţelegeri este cel mai bun
prilej pentru a se fixa punctul de vedere asupra soluţiei. Guvernul iugoslav poate să
fie asigurat că Guvernul român nu va intra în modificări de acelea care să deschidă
larg uşa pretenţiilor adversarilor noştri. Discursurile mele la Societatea Naţiunilor,
în cursul lunilor iunie şi iulie, o dovedesc cu prisosinţă. Nu diversitate, nici ipoteza
unei totale lipse de răspuns. Dar nu voiesc să mă leg în această direcţie căci
englezii voiesc, sub pretext de a întări Pactul Societăţii Naţiunilor, să nu facă, în
realitate, nimic şi să lase lucrurile în starea lor actuală. Vom reuşi dacă suntem uniţi
şi dacă ne consultăm unii pe alţii‖.
Titulescu
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 8 (Telegrame, 1934-1936), f. 149
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. nr. 1 598/A-2, din 6 august 1936
Înreg. la nr. 45 157, din 12 august 1936
Londra
Chestiunea Declaraţiei de neintervenţie în afacerile spaniole
Domnule Ministru,
Demersul francez sugerând o declaraţie comună anglo-franco-italiană de
neintervenţie în afacerile din Spania a fost efectuat la Foreign Office în ziua de
sâmbătă 1 august. Sugestiile franceze, cunoscute Excelenţei Voastre, preconizau, pe
de o parte, o neingerinţă politică a celor trei puteri în treburile spaniole şi, pe de
altă parte, stabilirea unui embargo asupra armelor şi muniţiilor destinate Spaniei.
Motivul pentru care Guvernul francez a fost îndemnat de a face acest
demers se datoreşte, mai ales, atitudinii observată săptămâna trecută de Guvernul
britanic. Acesta lăsase a înţelege Guvernului francez că o acţiune de susţinere prea
măreaţă a acestuia în favoarea Guvernului regulat spaniol ar fi privită cu
nemulţumire de opinia publica britanică şi, inclusiv, susceptibil de a provoca
complicaţii internaţionale. Mi se spune că, timp de o săptămână, premierul francez
a încercat, cu riscul de a-şi crea mari dificultăţi în sânul propriului său Cabinet, să
evite luarea de măsuri pentru ajutorarea Frontului Popular spaniol. Măsurile de
ajutorare luate de Guvernul hitlerist şi fascist în favoarea rebelilor au determinat
însă pe domnul Blum să păşească la demersul de sâmbătă, singurul susceptibil de a
da oarecare satisfacţie Frontului Popular francez, emoţionat de atitudinea germanoitaliană, Guvernul francez spera astfel să dovedească Guvernului şi opiniei publice
britanice dorinţa sa de a colabora eu, Marea Britanie, la o declaraţie de strictă
neutralitate în afacerile spaniole.
Cercurile oficiale de aici nu au pus însă o prea mare grabă pentru a
răspunde iniţiativei franceze. Demersul fiind efectuat sâmbătă, toţi miniştrii
britanici erau in vacanţă. Până luni seara, nimic nu indica că Cabinetul britanic
luase demersul francez foarte în serios. A trebuit ca, marţi, ambasadorul Franţei să
facă un nou demers la Foreign Office, insistând pentru a demonstra toată
seriozitatea chestiunii pentru ca Lord Halifax, care înlocuieşte în momentul de faţă
pe domnul Eden la Foreign Office, să se întoarcă la Londra şi, după consultare cu
domnul Baldwin, să remită marţi după amiază un răspuns Ambasadei Franţei.
Răspunsul britanic a fost pe de întregul favorabil sugestiilor franceze, propunând
însă extinderea declaraţiei de neutralitate şi Germaniei şi Portugaliei. Singura
rezervă formulată de britanici a fost relativă la furniturile de aviaţie civilă, nici o
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lege neexistând în Marea Britanie care să permită interzicerea acestor furnituri.
În zilele următoare, Guvernul britanic a sprijinit demersul francez la Roma
şi la Lisabona. Răspunsurile primite până acum de la Berlin şi de la Roma precum
şi declaraţiile făcute de Guvernul din Moscova cu privire la observarea neutralităţii
în chestiunile spaniole nu sunt considerate ca nesatisfăcătoare. Prin atitudinea
adoptată, aceste Guverne lasă însă uşa deschisa oricărei violări ulterioare a
declaraţiei, dacă aceasta va putea fi realizată. Într-adevăr, Berlinul şi Roma au cerut
ca Franţa şi Rusia să respecte în chip absolut neutralitatea, menţionând sprijinul
furnizat până acum de Frontul Popular francez şi de Internaţionala a III-a
Guvernului spaniol. Pe de altă parte, Moscova condiţionează neutralitatea sa de
încetarea oricărui sprijin acordat rebelilor de către fascişti şi hitlerişti. Este evident
că, dacă declaraţia este adoptată sub rezerva observării ei din partea celorlalte
puteri, fiecare putere va putea întotdeauna să violeze la orice moment declaraţia
sub pretextul nerespectării ei de către o a treia putere. Astfel par să meargă lucrurile
până în momentul de faţă.
În ceea ce priveşte atitudinea britanică se poate afirma că dintre toate
puterile, Marea Britanie este cea mai hotărâtă şi cea mai dispusă să subscrie şi să
respecte o declaraţie de neutralitate. Deşi s-ar putea spune că opinia publică şi,
poate, chiar Guvernul consideră cu simpatie cauza rebelilor, totuşi, mintea britanică
nu poate concepe un sprijin deschis de acordat unor revoluţionari împotriva unui
Guvern regulat. De aceea, fără a-şi ascunde teama faţă de evenimentele din Spania
şi aprehensiunea faţă de actele Guvernului regulat, se poate spune că Guvernul
britanic nu concepe altă atitudine decât aceea a neutralităţii.
În ceea ce priveşte negocierile ce urmează cu privire la stabilirea
declaraţiei, este probabil ca Guvernul britanic să împingă Guvernul francez a
accepta rezervele şi condiţiile formulate de Berlin şi Roma chiar dacă acestea tind
să facă din declaraţie o neutralitate iluzorie, aceasta numai în scopul de a menţine o
atmosfera de colaborare care să nu compromită viitoarea conferinţă locarniană,
principal obiect de preocupare al cercurilor britanice.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Laptew
[Note marginale:]
Direcţia Cabinetului: copie, prin curier, pentru ministrul Titulescu.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 31-35
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 161, din 7 august 1936, ora 14.00
Înreg. la nr. 44 241, din 7 august 1936
Atena
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Preşedintele Consiliului de Miniştri m-a primit într-o lungă audienţă.
Mai întâi, el m-a rugat a asigura pe Excelenţa Voastră că noua guvernare va
strânge şi mai adânc Grecia de aliaţii ei balcanici şi o va face mai puternică.
El mi-a arătat cât de primejdioasă a fost mişcarea revoluţionară, ce
comuniştii ajutaţi de elemente politice au organizat spre a răsturna regimul legal al
ţării. Generalul Metaxas mi-a vorbit, apoi, îndelung de atacurile zilnice ale şefilor
de partide, ce au îngreunat acţiunea sa guvernamentală.
În zilele trecute, noi negocieri au început între ei, spre a se înţelege şi a
alcătui un Guvern parlamentar şi, spre a-şi ajunge ţinta, domnul Teotokis şi
comitetul Partidului Popular Regalist era gata a primi condiţia domnului Sofulis, de
a readuce în cadrele active sutele de ofiţeri venizelişti izgoniţi în trecut. Şefii
armatei au declarat preşedintelui Consiliului că, spre a înlătura această primejdie ei
sunt hotărâţi a face o lovitură de stat. Apoi, generalul Metaxas a adăugat textual :
„Spre a împiedica armata a face o lovitură de stat m-am gândit a o face eu,
folosindu-mă de prilejul ce mi s-a dat de mişcarea comunistă. De azi încolo, voi
putea lucra în linişte pentru binele ţării, sprijinit de armată, de flotă, de poliţie, de
jandarmerie şi a mă bucura de deplina încredere a Regelui. Şi sunt convins că voi
căpăta şi sprijinul poporului care este sătul de frământări politice‖.
Din această declaraţie sinceră şi confidenţială a generalului Metaxas reiese
că mişcarea comunistă nu a fost, pentru el şi pentru Rege, decât un prilej spre a
scăpa de amestecul lumii politice în acţiunea guvernamentală. Dar, scăpând de
tutela şefilor politici, preşedintele Consiliului a devenit sclavul ofiţerimii.
Linişte deplină domneşte în toată Grecia. Regele pleacă azi la Corfu să
petreacă vara.
Langa-Răşcanu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnului Titulescu, la Cap Martin.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame, 25 iunie 193531 mai 1937), f. 131-132
127
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 672, din 7 august 1936, ora 14.15
Înreg. la nr. 44 246, din 7 august 1936
Berlin
Vorbind întâmplător şi cu titlul privat cu von Neurath despre chestiunea
Dunării, Domnia Sa mi-a declarat că Guvernul german este gata a ne asista în
acţiunea noastră, destinată a conduce la desfiinţarea Comisiei Europene a Dunării.
Domnia Sa mi-a declarat, de asemenea, că este dispus să dea instrucţiuni
delegatului german în Comisia Internaţională a Dunării a face o declaraţie în acest
sens. Von Neurath este convins că o singură comisie este suficientă, optând,
194

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

bineînţeles, pentru aceea de la Viena, din care face parte şi Germania. Întrebând
dacă socoteşte necesară existenţa acestei comisii, Domnia Sa mi-a răspuns
afirmativ, dând ca exemplu Comisia Rinului, care, dacă n-ar exista, ar trebui creată
sau înlocuită printr-un noian de comisii speciale şi temporare, chemate a lichida
nenumărate incidente şi controverse ce se ivesc zilnic.
Comnen
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 90
128
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 471, din 8 august 1936, ora 15.45
Înreg. la nr. 44 480, din 1936
Ankara
Ministrul Afacerilor Străine mi-a comunicat azi verbal că a primit circulara
Secretariatului Societăţii Naţiunilor, care cere avizul asupra modificărilor de adus
Pactului.
Turcia nu are nici o observaţie în această privinţă. Tewfik Aras este de
părere că ar fi util ca, în acelaşi timp, miniştrii Afacerilor Străine ai Înţelegerii
Balcanice să se concerteze la Geneva, înainte de întrunirea Adunării, pentru a
adopta o atitudine comună.
Domnia Sa întreabă dacă Guvernul român are în vedere vreo altă
procedură, cu privire la această concertare. Ar dori să primească răspunsul nostru
înainte de 15 august. Am telegrafiat şi domnului ministru1, la Cap Martin.
Filotti
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame. Mai-august,
1936), f. 484
129
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
MIHAIL ARION, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. c. nr. 44 422, din 8 august 1936
Bucureşti
Excellence Titulesco. Cap Martin.
Însărcinatul cu afaceri al Franţei mi-a remis azi o notă verbală prin care ne
comunica un proiect de declaraţie de neimixtiune în afacerile spaniole, stabilit de
Guvernul francez.
Transmiţându-ne acest document, ni se atrage atenţia, prin nota verbală în
1

Nicolae Titulescu (n. ed.).
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chestiune, asupra dispoziţiilor paragrafului 3 al textului acestui proiect, care
prevede posibilităţi de control. Nota verbală adaugă că „deopotrivă de doritor ca
oricare altul să asigure angajamentelor luate o completă eficacitate, Guvernul
francez va primi bucuros sugestiile ce s-ar face în acest scop de a da mai multă
eficacitate acestui control‖.
Boncour mi-a precizat verbal că Guvernul francez va primi tot atât de
bucuros sugestiile Guvernului român cu privire la orice modificare de adus
întregului text propus, cu rugămintea însă ca să i le aduc la cunoştinţă în timp util,
adică până cel mai târziu luni.
Iată textul proiectului de declaraţie anexat notei verbale:
„Guvernele ... (puncte, puncte) deplorând evenimentele tragice ale căror
teatru este Spania, a decis să se abţină de la orice ingerinţă directă sau indirectă în
afacerile interioare ale acestei ţări, (virgulă la linie),
Animate de dorinţa de a evita orice complicaţie prejudiciabilă la
menţinerea unor buna relaţii între popoare, (virgulă la linie),
Declară ceea ce urmează:
1) Guvernele sus-menţionate interzic, fiecare în ce îl priveşte, exportul
direct sau indirect, reexportarea, tranzitul cu destinaţia Spania,
posesiunile spaniole sau zonele spaniole din Maroc, a orice arme,
muniţii şi material de război, a orice aeronavă montată sau demontată
şi a orice navă de război.
2) Această interdicţie se aplică contractelor în curs de executare.
3) Guvernele ... (puncte, puncte) se vor ţine la curent (textual: se vor ţine
informate) de orice măsură luată de ele pentru a da efect acestei
declaraţii, care intră imediat în vigoare‖.
Arion
[Note marginale:]
Direcţia Cabinetului: „De cifrat imediat şi transmis telefonic chiar astă seară la Cap
Martin cu menţiunea extra urgent‖.Arhiva Secretariat General. 8 august 1936, ora
20.00.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 51-53
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 608/A-2, din 8 august 1936
Înreg. la nr. 45 159, din 12 august 1936
Londra
Vizita la Berlin a lui Sir Robert Vansittart
Domnule Ministru,
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Din cercuri bine informate, aflu următoarele cu privire la vizita la Berlin a
lui Sir Robert Vansittart, secretar general permanent al Ministerului Afacerilor
Străine britanic:
Precum Excelenţa Voastră ştie, recentele evenimente de politică internă şi
externă sunt destinate a avea repercusiuni, şi compunerea conducătorilor de la
Foreign Office, actualul secretar-general permanent, ar putea şi dânsul fi înglobat
într-o schimbare generală ce ar avea loc în momentul reconstruirii Ministerului
conservator1 şi, probabil, a schimbării titularului de la Foreign Office. Prieteni
intimi ai lui Sir Robert l-au sfatuit, deci, să ia în cursul verii un concediu mai
prelungit. Aceeaşi prieteni însă, în dorinţa de a da acestui concediu o cât mai mare
însemnătate şi a-l acoperi sub masca unei calătorii „diplomatice‖, au găsit formula
vizitei la Berlin. Aceasta formulă a fost uşurată prin faptul că soţia ambasadorului
britanic la Berlin fiind absentă, lady Vansittart, care este sora acesteia, a fost rugată
a o înlocui pe tot timpul cât vor dura serbările Olimpice. Aceste combinaţii de
familie şi de prieteni au permis, astfel, secretarului-general permanent să ia un
„concediu‖ la Berlin.
Fireşte, Sir Robert Vansittart a avut şi va avea diverse întrevederi cu
oamenii politici germani. Unele cercuri politice de aici sunt chiar fericite de faptul
că acest contact se poate produce în chip neoficial şi că persoana care îl ia este una
din cele cunoscute a fi un cald partizan al înţelegerilor cu Franţa şi Rusia. Pe
această cale, socotesc acele cercuri, o importantă personalitate britanică se apropie
de conducători politici germani, fără însă ca această vizită să comporte răspunderile
şi consecinţele ce le-ar putea avea vizita unui ministru din Cabinet sau al unui
ministru pro-german.
Bineînţeles, că cercurile oficiale de aici, fără a nega întrevederile pe care
Sir Robert Vansittart le-a avut şi le va mai avea, dezmint acestei călătorii orice
caracter oficial.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Laptew
P.S.
În ultimul moment, aflu că nu ar fi exclus ca secretarul general permanent să
meargă, la sfârşitul concediului său diplomatic, şi în Italia, vizita sa având acolo
acelaşi caracter neoficial ca şi la Berlin.
Laptew
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 57 (Relaţii cu Anglia, 1936-1940), f. 18-20

1

Diplomatul român are în vedere posibila sosire la putere a Partidului Conservator.
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131
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 284, din 9 august 1936, ora 17.15
Înreg. la nr. 44 500, din 10 august, 1936
Varşovia
Urmare la telegrama mea nr. 2 2591.
Generalul Gamelin, însoţit de doi ofiţeri de Stat Major, va sta aici de la 12
până la 17 septembrie şi va fi oaspetele generalului Rydz-Śmigly. Vizita a fost
hotărâtă la Paris la sfârşitul lui iulie şi propusă aici generalului Rydz-Śmigly, care a
declarat că, deşi este doritor ca să aibă loc, nu poate da un răspuns definitiv înainte
de a se consulta cu Guvernul. După două zile, s-a primit un răspuns afirmativ.
Cu ocazia vizitei, se va discuta chestiunea furnizării de material de război
armatei polone. Guvernul polonez cere Franţei, de peste şase luni, asemenea
furnituri şi era vorba ca chestiunea să fie tratată cu ocazia călătoriei în Franţa a
generalului Rydz-Śmigly. Se pare însă că, la Paris, s-a dorit să se examineze mai
înainte şi cât mai repede situaţia, sub toate feţele ei; chiar la faţa locului, se va
încerca provocarea unei destinderi polono-cehoslovace, şi cercurile militare
franceze ar dori ca Statul Major polonez să studieze şi ipotezele de colaborare a
armatelor poloneză şi cehoslovacă, arătându-i că aceasta s-ar întâmpla în mod
automat în cazul unei agresiuni germane în contra Franţei.
În cercurile Ambasadei franceze, se speră că generalul Gamelin va fi
mulţumit de cele ce va vedea aici. În acest caz, la succesul moral, de a primi prima
vizită a şefului de Stat Major francez, generalul Rydz-Śmigly ar putea adăuga şi pe
cel material, de a obţine credit pentru înzestrarea armatei poloneze, şi s-ar ajunge,
astfel, la rezultatul dorit: mărirea prestigiului generalissimului în dauna celui al
ministrului Afacerilor Străine. Se zice că coloneii nu sunt mulţumiţi, această
manifestaţie zgomotoasă a alianţei franco-polone necadrând cu metodele lor
politice; ei încearcă a arăta că vizita are un caracter de curtenie. În schimb, ziarul
guvernamental „Kurjer Poranny‖ publică azi un articol entuziast.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Consiliului; domnului Titulescu, la Cap Martin. Mihail Arion. 10 august
1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 181-182

1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
MIHAIL ARION, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. nr. 3 767, din 10 august 1936
Înreg. la nr. 44 759, din 10 august 1936
Bucureşti
Excellence Titulescu. Cap Martin.
Însărcinatul cu afaceri al Franţei mi-a comunicat azi situaţia, la 9 august, a
răspunsurilor primite de Guvernul francez la propunerea sa de neimixtiune în
afacerile spaniole:
1) Guvernul iugoslav, cu toate că formulează unele rezerve datorite
ob1igaţiei de a se conforma legislaţiei actuale, este dispus să accepte
proiectul francez. Vede dificultăţi pentru controlul tranzitului.
2) Ministrul Afacerilor Străine al Italiei a observat că proiectul de
declaraţie nu menţionează dezarmarea morală şi că Mussolini dă o
mare importanţă acestei chestiuni. A rezervat, de altminteri, răspunsul
care urmează a fi dat de Mussolini.
3) Intervenţia ambasadorului Franţei a fost primită cu simpatie de von
Neurath, care a afirmat sincera voinţă de neutralitate a Reich-ului,
doritor să se ajungă la un rezultat practic. A rezervat, totuşi, răspunsul,
Neurath s-a felicitat de răspunsul Guvernului URSS, arătând însă,
totodată, o oarecare rezervă din cauza distincţiei ce s-a făcut la
Moscova între Guvern şi Komintern.
Făcând aluzie la eventuala necesitate a unui control comportând
supravegherea navală, a evocat dificultăţile care ar putea să rezulte în
ce priveşte, mai ales, Statele Unite.
[Von] Neurath a protestat contra zvonurilor care circulă privitor la un
proiect de demonstraţie germană, la Barcelona. A pus, pe de altă parte,
chestiunea statutului care ar trebui recunoscut rebelilor.
Bismarck a dat ieri la Foreign Office asigurarea că niciun material de
război şi nici un avion de bombardament nu fusese procurat rebelilor şi
că Guvernul Reich-ului se angajează să menţină în viitor această
atitudine. După Domnia Sa, vasele de război germane au primit ordinul
să evite tot ce ar putea fi considerat ca un sprijin sau un semn de
simpatie faţă de rebeli. Aceasta este în contradicţie cu atitudinea
ofiţerilor de pe „Deutschland‖. Însărcinatul cu afaceri al Germaniei a
dezminţit, de asemenea, că Guvernul său ar fi adus un ajutor
răsculaţilor.
4) Guvernul din Bruxelles se va asocia unei declaraţii colective de felul
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celei propuse de Franţa. Consideră că un text simplu, ca acela al
proiectului francez, este preferabil unui document prea amănunţit, care
ar necesita timp pentru a fi elaborat.
5) Guvernul polonez este, în principiu, dispus să ia – în cadrul acordului
proiectat – orice angajament ce ar lua de partea lor celelalte puteri
interesate. Aceasta, cu condiţia ca acestea să fie, ca şi Polonia, în
măsură să controleze activitatea industriilor şi transporturilor lor.
6) Guvernul de la Haga face propunerii franceze o întâmpinare favorabilă
făcând rezerve asupra unor dificultăţi de ordin juridic. El doreşte,
totuşi, înainte de a răspunde, să cunoască atitudinea mai multor puteri
şi, mai cu seamă, a puterilor scandinave.
7) Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine suedez, cu toate că
rezervă răspunsul Guvernului său, a informat Guvernul francez că, de
pe acum, măsuri interzicând exportul materialului de război şi al
aeronavelor, fuseseră luate de Guvernul său.
8) Guvernul din Praga a primit proiectul francez.
9) Adeziunea Guvernului elveţian la o declaraţie comună nu este sigură,
însă Consiliul Federal este, în practică, dispus să ia măsurile proiectate
pe cale unilaterală.
10) Se pare că răspunsul Guvernului danez va fi favorabil.
Boncour mi-a adăugat următoarele:
a) Guvernul francez consideră că întâmpinarea făcută de diferitele Guverne
propunerii sale este încurajatoare şi scontează, în scurt timp, un acord
complet cu principalele state interesate.
b) Guvernul francez este hotărât să confirme decizia lui anterioară şi să nu
autorizeze exportul armelor şi furniturilor pentru Spania, aceasta chiar fără
a menţine derogarea admisă (cu privire, probabil, la avioanele civile).
c) Franţa accentuează, astfel, poziţia sa de neintervenţie şi nădăjduieşte că
exemplul său va fi imitat. Dar dacă obiecţiile din partea unor anumite state,
principal interesate, s-ar revela insurmontabile, Franţa s-ar putea găsi în
situaţia de a trebui să reexamineze întreaga chestiune.
Arion
[Note marginale:]
Direcţia Cabinetului: de cifrat. Arhiva Secretariatului General. 10 august 1936.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 67-69
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MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI,
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU
T. nr. 44 761, din 10 august 1936
Bucureşti
Rog a vedea imediat pe domnul Stern şi a remite nota verbală, al cărei text
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îl comunic mai jos, pentru uşurinţă, în limba franceză:
„En réponse à la note verbale No. .... en date du 1er Août dernier et d‘ordre
de son Gouvernement la Légation Royale de Roumanie a l‘honneur de
communiquer au Commissariat du Peuple pour les Affaires Etrangèrès ce qui suit:
Le Gouvernement Royal de Roumanie mû Par de ses sentiments d‘amitié à
l‘egard de l‘URSS et de la Tchécoslovaquie accorde à tritre provisoire et pour une
durée de trois mois l‘autorisation de survol du territoire roumain aux avions civils
sovietiques appélés à desservir la ligne aérienne Moscou-Prague.
Repondant d‘autre part à demande qui lui a été exprimée à ce sujet le
Gouvermenent Royal est d‘accord tant pour la porte d‘entrée entre Moghilev et
Jampöl que pour seul atterisage à Cluj étant donné l‘aménagement encore
insuffisant de l‘aérodrome de Iassy. Les portes d‘entrée et de sortie ainsi que les
couloirs obligatoires sont ceux comuniqués précédemment à l‘occasion du vol
récent de Monsieur le Comandant d‘Armée Alksnis.
Il est endendu que tant de la part de l‘URSS que de la Tchécoslovaquie les
vols devront se limiter aux transports postaux et de passagers respectant les
dispositions appliquables aux transports aériens commerciaux en général.
Il est également entendu que l‘autorisation provisoire présente ne peut
préjuger en rien sur l‘accord que devra intervenir entre la Roumanie et l‘URSS
pour l‘exploitation normale de la ligne nu quant aux atterissages futurs à établir ni
quant à toute autre stipulation.
Le Gouvernement Royal partage le point de vue du Gouvernement de
l‘URSS que des pourparles directs entre les deux Parties sont les plus propres à
amener cet accord. Des pourparles devront donc s‘ouvrir entre les représ êntants de
l‘URSS, et le Sous Secrétariat de l‘Air roumain sur toutes les questions soulevées
dèja par ce dernier. Si dans l‘intervalle de ces trois mois un accord n‘aura pas pu
être realisé, l‘exploitation provisoire de la ligne devra cesser et aucun droit ne
pourra découler contre la Roumanie du fait de son présent geste d‘amitié à l‘égard
de l‘ URSS et de la Tchécoslovaquie. Passez au chiffre roumain‖.
Veţi adăuga verbal că socotim potrivit ca negocierile să aibă loc la
Bucureşti direct cu Subsecretariatul Aerului.
Arion
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame. Mai-august
1936), f. 492-493
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERNA, MIHAIL BOERESCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 602, din 10 august 1936
Înreg. la nr. 45 809, din 1936
Bucureşti
Convorbire cu ambasadorul Franţei despre evenimentele din Spania
Domnule Ministru,
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Referindu-mă la raportul nr. 1 536, din 8 august1, am onoarea a informa pe
Excelenţa Voastră, că am văzut astăzi pe ambasadorul Franţei, care, fireşte, că nu
mi-a pomenit o vorbă despre discursul său de la Geneva, care l-a cam deocheat
aici, precum am raportat (raport precitat). În schimb, contele Clauzel mi-a vorbit
despre ultimele ştiri ce le avea cu privire la textul unei eventuale convenţii de
neintervenţie în afacerile spaniole, propus puterilor interesate de Guvernul francez
şi cu deplina aprobare a Angliei. Fireşte, a început prin a spune ambasadorul,
neutralitatea noastră este „condiţională‖, adică o vom păstra numai dacă şi celelalte
puteri se angajează să rămână neutre. După indicaţiile venite la Paris, de la Berlin
şi Roma, via Londra, s-ar părea că Germania şi chiar Italia – fiind dat preţiosul
sprijin real dat de Guvernul englez propunerii franceze – ar fi dispuse, cu oarecare
condiţii, sa ia un angajament de neintervenţie, însă doresc să aibă prealabil
precizări asupra punctului: „controlul aplicării neutralităţii‖ de către fiecare din
puterile interesate şi cosemnatare ale eventualei convenţii.
Fiind dat că şi URSS, a adăugat ambasadorul, şi-a dat aprobarea fără
rezervă propunerii franceze, „il y a tout lieu d‘espérer qu‘on pourra sans trop
tarder, aboutir à une convention de non-intervention, şi aucun fait nouveau
n‘intervient‖. De aici a spus că, pe baza informaţiilor de la Paris, eventualitatea
unei „demonstraţii navale‖ germane în apele spaniole sau a debarcării unui
contingent german la Barcelona, a fost calificată de Ambasada germană din Londra
ca „ridicolă‖. „Deocamdată, Franţa va păstra o neutralitate totală‖, mi-a spus
ambasadorul, şi fiecare putere interesată, cu Anglia în cap, va continua ca, prin
vasele ce le are în apropierea coastelor Spaniei sau prin serviciul aerian, să
repatrieze compatrioţii ce s-ar afla în pericol şi ar cere să fie salvaţi. contele
Clauzel ştia tot din Paris, că chestia plecării Corpului Diplomatic şi consular din
Madrid se pune acum foarte serios şi că se examinează care ar fi cea mai practică
cale de a o realiza repede şi fără pericol pentru reprezentanţii străini. Fireşte că
ambasadorul – după atitudinea de admiraţie ce a exprimat-o la Geneva pentru
actualul regim al Franţei – s-a abţinut să facă aprecieri cu privire la modul cum
crede sau speră, că se va rezolva tragedia spaniolă. L-am cruţat şi eu de a-i spune
chestiuni, sau de a-l întreba cât crede că va mai dura Guvernul Blum, de a cărui
existenţă acum e legată, probabil, şi durata propriei sale misiuni la Berna.
Noul ministru al Spaniei, abia numit la 24 iulie a.c., domnul Aguinaga y
Barona, precum şi consilierul Legaţiei din Berna, au demisionat.
Boerescu
AMAE, Fond 71/România, vol. 236 (Copii după rapoarte, august 1936), f.
112-114

1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 481, din 11 august 1936, ora 01.10
Înreg. la nr. 44 763, din 1936
Ankara
Tewfik Rüstü Aras m-a informat că Guvernul turc a primit acum trei zile
propunerea Franţei de a adera la declaraţia de neimixtiune şi neutralitate faţă de
războiul civil din Spania. Guvernul francez a comunicat, totodată, că Anglia este de
acord cu propunerea franceză. Declaraţia prevede interzicerea livrării de arme şi de
material de război precum şi suspendarea contractelor în curs de executare. Ea va
intra în vigoare imediat, statele participante fiind obligate să comunice măsurile de
executare. Guvernul turc va răspunde mâine, la Paris, că în interesul păcii aderă la
declaraţia propusă. El face însă rezerva că adeziunea sa pentru acest caz special nu
poate constitui un precedent sau o regulă cu privire la guvernele legale. Ministrul
Afacerilor Străine a ţinut să-mi dea următoarele explicaţii asupra acestui răspuns:
1) Dată fiind gravitatea chestiunii spaniole, guvernul turc a trebuit să
lucreze repede, dând imediat Franţei adeziunea cerută spre a contribui
la grăbirea unui răspuns favorabil din partea Germaniei şi Italiei.
Adeziunea Turciei este importantă deoarece tranzitul de armament al
multor ţări pe mare şi pe uscat se face prin Istanbul.
2) Turcia a lucrat în sensul hotărârilor Conferinţei de la Belgrad deoarece
este vorba e o acţiune situată pe linia politicii franco-britanice.
3) Prin rezerva sa, guvernul turc a socotit necesar sa lase deschisă
posibilitatea de a asista la nevoie cu armament guvernul legal al
vreunui stat. Se gândeşte, mai ales, la Grecia, pentru care un precedent
de livrare de arme către guvernul legal a fost creat de Înţelegerea
Balcanică încă din anul trecut. Ministrul socoteşte, deci, că răspunsul
turc corespunde politicii Înţelegerii Balcanice. În ce priveşte
dezvoltările posibile ale chestiunii spaniole, Aras crede că statele
Înţelegerii Balcanice vor trebui să se consulte spre a lucra împreună.
Am telegrafiat aceastea şi domnului ministru Titulescu, la Cap Martin.
Filotti
[Note marginale:]
MSR, Pr. C.; prin curier, domnului ministru Titulescu; Arhiva Secretariat General.
11 august 1936.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 70-71
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 963, din 11 august 1936, ora 19.50
Înreg. la nr. 45 039, din 12 august 1936
Belgrad
1) Cu ocazia conversaţiei avută la Bled cu preşedintele Consiliului de
Miniştri, după înapoierea mea din concediu, acesta mi-a spus că
Acordul austro-german i-a procurat un sentiment de speranţe plăcute,
deoarece, pe de o parte, chestiunea Habsburgilor a fost înlăturată
pentru multă vreme, iar Anschlussul n-a fost bruscat.
Stoiadinović s-a arătat foarte satisfăcut că, astfel, influenţa Italiei de azi
încolo a fost simţitor redusă, Austria nemaifiind ameninţată a deveni a
doua Albanie pentru politica iugoslavă.
2) În ceea ce priveşte proiectul de modificare al Pactului Societăţii
Naţiunilor, Stoiadinović este perfect de acord cu instrucţiunile din
telegrama Excelenţei Voastre nr. 43.9921 şi găseşte că întrunirea de la
Bratislava este un prilej nimerit pentru redactarea răspunsului ambelor
înţe1egeri.
3) Vizita Regelui Angliei în Dalmaţia este considerată de Stoiadinović ca
mare câştig prestigiului Iugoslaviei pe terenul politic şi mai ales pentru
profitul turistic.
Gurănescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons., [împreună] cu [telegrama] nr. 43 992; Excelenţei Sale Titulescu,
Cap Martin. Direcţia Politică, 12.08.1936.
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 154-155
137
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 302, din 11 august 1936, ora 21.05
Înreg. la nr. 45 042, din 12 august, 1936
Varşovia

1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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Ca urmare la telegrama nr. 2 3001.
Cuvântul de ordine la Ministerul Afacerilor Străine este de a spune că
vizita are un caracter pur militar: o luare de contact între conducătorii celor două
armate aliate.
Cercurile Legaţiei Cehoslovaciei sunt destul de nemulţumite, găsind că
generalul Gamelin nu trebuia să facă vizita, ceea ce dă impresia că Franţa dă un
avans Poloniei.
Pe de altă parte, cercurile Ambasadei germane sunt foarte enervate. Ele
pretind că „vizita constituie un act, tinzând a tulbura calmul din această parte a
Europei‖ şi pare a fi un răspuns la cele întâmplate la Danzig „cu toate că Polonia
nu a avut de suferit din această cauză‖. Se bucură însă de faptul că şeful Marelui
Stat Major francez va asista la serbările care vor avea loc cu ocazia aniversării
victoriei din 1920, în contra bolşevicilor2. În această privinţă, mi s-a spus la
Ambasada franceză că vizita trebuia să se termine în ziua de 14 şi că a fost
prelungită la cererea Guvernului polonez, neputându-i-se răspunde printr-un refuz.
Hiott
[Note marginale:]
MSR, Pr. Cons.; Excelenţei Sale Titulescu, Cap Martin, ca urmare la telegrama nr.
44 5003. Mihail Arion, 12.08.1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 184
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LISABONA,
ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESCU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 662, din 11 august 1936, ora 23.05
Înreg. la nr. 45 152, din 12 august 1936
Lisabona
Urmare la telegrama mea nr. 6604.
Am avut aseară o lungă întrevedere cu ministrul Franţei, care mi-a relatat
amănuntele demersului ce a făcut în ajun pe lângă ministrul Afacerilor Străine spre
a obţine adeziunea Portugaliei la pactul de neintervenţie în afacerile spaniole. Un
demers identic, dar separat, l-a făcut în aceeaşi zi şi însărcinatul cu Afaceri britanic.
Ministrul Franţei nu mi-a ascuns credinţa sa că rezervele grave cu care ministrul
Afacerilor Străine a întâmpinat demersul său nu se întemeiază numai pe divergenţe
de credinţă politică, ci pe convingerea justă a Guvernului portughez că existenţa
statului corporativ de azi depinde de sorţii conflictului armat din Spania. Colegul
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Diplomatul român are în vedere războiul ruso-polonez, din 1919-1920.
3
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
4
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
2
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meu francez mi-a declarat că înţelege, de altfel, foarte bine îngrijorarea Guvernului
portughez, care se află într-o situaţie cu totul excepţională şi care caută să câştige
timp, dar va termina prin a adera cel puţin pe urma intervenţiei. Reprezentantul
Franţei se teme, totuşi, că angajarea excesivă a Guvernului portughez întru
susţinerea materială şi morală a mişcării naţionaliste din Spania ar putea aduce,
mari neajunsuri şi ar atrage după sine izbucnirea într-o zi a revoluţiei bolşevice şi
în Portugalia, unde, afirmă Domnia Sa, agenţii comunişti lucrează activ în armata
de rând şi în proletariat. Domnia Sa dezminte zvonurile împrăştiate de cercurile
politice spaniole, conform cărora Marea Britanie favorizează fie direct mişcarea
revoluţionară, fie indirect susţinerea ei de către Guvernul portughez. Fireşte,
spuse1e diplomatului francez oglindesc, în mare parte, vederile şi instrucţiunile
Guvernului său şi trebuie primite cu rezervă. Subsemnatul recunosc gravitatea
evenimentelor şi chiar posibilitatea unei surprize, dar sunt departe de a împărtăşi
credinţa că Guvernul portughez s-ar fi îndepărtat de Londra. Părerea vulgului
despre temerea Marii Britanii de a vedea răsărind în Mediterană un al doilea stat
fascist, poate fi întemeiată, deşi cam simplistă. Convingerea multor cercuri politice
aici şi, totodată, şi a mea personală este că grija principală a Angliei astăzi consistă
în a se pregăti pentru ziua în care va trebui să-şi măsoare forţele cu Germania fie
spre a câştiga războiul, fie spre a impune înlăturarea lui. În acest scop, Anglia nu
poate admite pierderea prin comunism a bazelor navale din Portugalia, iar cât
despre temerea instituirii fascismului, un asemenea regim pare tot atât de
neverosimil în Spania ca şi comunismul. În schimb, reînvierea Spaniei sub egida
exclusiv italo-germană nu poate conveni Britaniei. De fapt, au sosit zilele acestea la
Lisabona şase hidroavioane uriaşe engleze de bombardament, din care trei au
plecat cu destinaţie necunoscută, iar trei se află ancorate în faţa Palatului
preşedintelui Republicii. Adaug că, la Yoshida, unde au avut loc dezordini serioase
zilele acestea, s-a trimis ieri un al doilea torpilor şi o companie de soldaţi
portughezi.
În oraş, cercurile sociale şi intelectuale manifestă vădit resentimentul
contra Franţei, slăvind în schimb Germania, despre care se spune că a primit din
partea oştirii spaniole promisiuni coloniale interesante în Maroc.
Zamfirescu
[Note marginale:]
MSR, Pr. C.; telegrafic, domnului ministru Titulescu, la Cap Martin, după ce se va
revedea descifrarea; Direcţia Politică, 12 august 1936
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 74-76
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE ,
MIHAIL ARION, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. f. n., din 12 august 1936
Înreg. la nr. 45 198, din 12 august 1936
Bucureşti
Strict confidenţial.
Printr-o adresă primită azi de la Ministerul Apărării (Marele Stat Major),
semnată de generalii Paul Angelescu şi Iacobici, suntem rugaţi ca, în conformitate
cu deciziile luate de Consiliul Permanent al Înţelegerii Balcanice, în mai 1936, la
Belgrad, să întrebăm Guvernele turc, grec şi iugoslav dacă, principial, ar conveni
şefilor de Stat Major respectivi să vină la Bucureşti între 25 septembrie şi 1
octombrie viitor pentru a studia în comun textul convenţiei militare a Înţelegerii
Balcanice şi a încheia convenţia.
Ţinând a vă informa în prealabil despre conţinutul adresei de mai sus, vă
rog, totodată, să binevoiţi a-mi răspunde pe ce cale socotiţi mai potrivit să fac
demersul pe lângă Guvernele turc, grec şi iugoslav.
Arion
AMAE, Fond 71/România, vol. 3 (General, iulie-decembrie 1936), f. 97
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 308, din 12 august 1936, ora 22.16
Înreg. la nr. 45 205, din 13 august 1936
Varşovia
Confidenţial.
Ca urmare la nr. 2 3021.
În afară de latura ei informativă, se poate considera că vizita generalului
Gamelin constituie un act menit să aducă cercurilor poloneze francofile, celor
militare, în special, noi argumente pentru lupta lor, aparentă, cel puţin, cu acele
cercuri care, exploatând eşecul sancţiunilor, dificultăţile interne ale Franţei, în fine,
înarmările masive ale Germaniei, preconizează o politică ce s-ar putea denumi a
1

Vezi documentul nr. 137.
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fricii. Rămâne de văzut dacă se va obţine astfel o clarificare a politicii externe a
Poloniei.
În orice caz, exponenţii politici se apără în această privinţă, tonul rezervat
a1 oficioasei „Gazeta Polska‖ este semnificativ. Şi mai semnificativ este modul de
a prezenta lucrurile la Ministerul Afacerilor Străine.
Într-adevăr, acolo se pretinde că: 1) vizita are un caracter pur militar,
decurgând din existenţa tratatului de alianţă. Nu trebuie interpretat, deci, ca un act
tinzând la o schimbare a orientării politicii externe poloneze; 2) colaborarea
militară polono-franceză este „bilaterală‖ şi „pur defensivă‖. Ea nu lezează pe
nimeni ca şi, de altfel, relaţiile normale ale Poloniei cu vecinii săi. Aceasta arată
încă o dată că Polonia nu este dispusă să se alăture statelor care preconizează
pentru menţinerea păcii un sistem de securitate colectivă.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Consiliului; Excelenţei Sale Titulescu, la Cap Martin.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 186-187
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 2 538, din 13 august 1936
Înreg. la nr. 49 882/1936
Budapesta
Declaraţiile făcute presei de către preşedintele Consiliului de Miniştri
Domnule Ministru,
Generalul Gömbös, după un lung concediu de boală, a reluat, la 10 august
curent, ocupaţiile sale. Cu această ocazie, Domnia Sa a primit pe reprezentanţii
presei, cărora, după ce s-a felicitat, ca ungur, de importanţa succeselor maghiare la
Jocurile Olimpice de la Berlin, le-a declarat: „În ceea ce priveşte situaţia generală,
nu am prea multe de spus. Lunile din urmă, au dat atâtea probe vădite de succesele
politice ale Guvernului, că mă dispensez de a le mai comenta. Aprecierea
lucrurilor, pe baza cărora Guvernul a dirijat politica sa, atât în interior, cât şi în
exterior, era întrutotul conformă cu realitatea, aşa că, şi în viitor, voi urma linia
odată adoptată.
Esenţialul este să nu pierdem din vedere niciodată interesul ţării şi să ne
dăm seama de situaţia reală a Ungariei. În loc să alergăm după himere, trebuie să
facem o politică ţinând seama de fapte şi de situaţia geografică a Ungariei. Iată
punctul de vedere după care se va conduce Guvernul în raport cu toate chestiunile,
chiar şi în viitor, după cum am mai spus-o. Deci, când vom decide ordinea de
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urgenţă a lucrurilor, de acest punct de vedere ne vom conduce.
Ca de obicei, ne vom reuni la toamnă, la începutul lui septembrie, într-un
Consiliu de Cabinet de mai multe zile. Planul de lucru pe patru ani nu este încă
perfect îndeplinit. Declar, deci, că zvonurile, după care anteproiectele de lege
asupra dreptului electoral şi, în general, a legilor de drept constituţional ar fi gata,
sunt lipsite absolut de orice temei.
Sunt chestiuni de importanţă vitală, care trebuie rezolvate de parlamentul
actual. În general, trebuie ca publicul ungar să se obişnuiască să considere
chestiunile de câştigul pâinii zilnice, de muncă, în fine, toate acelea ale vieţii
zilnice ca mult mai importante ca toate celelalte. De aceea, aş vrea ca publicul, şi
el, să se ocupe mai întâi, de asemenea, chestiuni şi ca să-şi dea părerea, de
exemplu, cu privire la problema comunelor de munte,a alcoolului sau a irigării
câmpiilor.
Problemele de ordin constituţional sunt extrem de importante, deoarece ele
ating însăşi naţiunea. Deci, pe acest plan, nu poate fi aleasă altă deviză decât «Cine
merge încet, merge departe». Chestiunile, pe care ni le pune viaţa zilnică, se
raportează la câştigul pâinii noastre de toate zilele, a tuturor, şi de aceea publicul
trebuie învăţat să le dea lor prioritatea.
De altminteri, sunt de părere că lupta ideologiilor nu este încă terminată.
Probă, evenimentele din Spania. Exemplul acestei ţări recomandă tuturor statelor să
se teamă pentru pielea lor. În viitor, va fi încă mai necesar să ne raliem pe baze
burgheze, potrivit ideologiei noastre. Iată lecţia de urmat. Din nenorocire,
societatea burgheză comite adesea greşeala, care consistă a se sfâşia chiar atunci
când flăcările sunt pe punctul de a atinge pragul casei. Sa ne reamintim Ungaria din
1918.
Trebuie mai multă abnegaţie de sine. Luând în considerare ceea ce am
spus, se va vedea, de asemenea, sub o altă lumina organismul, atât de contestat de
opoziţie, deoarece este imposibil, să te opui altfel atacurilor stângii organizate decât
printr-un organism tot atât de tare. Dacă sunt greşeli, ele vor fi eliminate. De
altminteri, nu pot imagina nici un curent politic fără organizare‖.
Din declaraţiile de mai sus se pot trage următoarele concluzii:
1) Satisfacţia generalului Gömbös în ceea ce priveşte situaţia externă a
Ungariei, care se poate, actualmente, sprijini atât pe ajutorul Italiei, cât
şi pe ajutoru1 Germaniei, fără a mai fi nevoită a avea să aleagă, între
cele două mari protectoare a intereselor maghiare.
2) Amânarea pentru mult mai târziu atât a reformei electorale, cât şi a
legilor cu caracter constituţional (mărirea prerogativelor Regentului,
extinderea drepturilor Camerei Magnaţilor),
3) Un nou atac contra Guvernelor de stânga şi necesitatea de a li se opune
o ideologie de dreapta, care trebuie acceptată de toate partidele de
ordine.
4) Apărarea metodelor şi organizaţiilor partidului guvernamental maghiar,
cu o vagă promisiune de mai puţină energie în combaterea partidelor
de opoziţie.
Căpităneanu
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AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 3 (General, 1935-1936), f. 274-277
142
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 288, din 14 august 1936, ora 17.35
Înreg. la nr. 45 599, din 15 august 1936
Cap Martin
Nu ştiu dacă din telegramele primite până astăzi rezultă că Franţa ne-a
cerut aderarea la declaraţia de neintervenţie în afacerile spaniole.
Dacă avem însă un răspuns de dat, el va trebui să ţină seama de experienţa
din Balcani, relevată de rezerva lui Tewfik Rüstü Aras. Într-adevăr, nu trebuie să
uităm că am fost pe punctul să dăm ajutorul nostru generalului Condylis.
În consecinţă, răspunsul nostru trebuie să comporte o adeziune de principiu
la declaraţia franceză, cu adaosul că adeziunea dată nu împiedică pentru noi
obligaţia de a recunoaşte principiul că un Guvern legal nu poate să primească
ajutor din partea noastră.
Veţi explica, dacă este cazul, lui Jean Boncour experienţa noastră cu Grecia
din trecut, adică raţiunile pur româneşti, care nu au de a face cu evenimentele din
Spania.
Titulescu
[Note marginale:]
A se vedea telegrama mea către domnul ministru Titulescu, la Cap Martin, cu nr.
45 599, din 15 august 19361. Arhiva Secretariatului General, dosar nr. 137. 15
august 1936. (ss) Arion.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 97
143
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 653/A-2, din 14 august 1936
Înreg. la nr. 46 201, din 1936
Londra
Declaraţia de neutralitate în afacerile spaniole
Domnule Ministru,
1

Vezi documentul nr. 144.
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Ca urmare la raportul meu nr. 1 598/A-2, din 6 august 19361, am onoarea a
aduce la cunoştinţă Excelenţei Voastre următoarele informaţii cu privire la
chestiunea declaraţiei de neutralitate în afacerile spaniole.
În cursul săptămânii acesteia, Guvernul francez, încurajat de buna primire
de principiu pe care proiectul său iniţial o avusese la Londra, şi în dorinţa de a
ajunge cât mai curând la încheierea unui acord asupra neingerinţei în Spania (cu
atât mai mult, cu cât cauza Guvernului regulat apare acolo ca din ce în ce mai
compromisă) a comunicat la Londra, Berlin şi Roma o serie de precizări asupra
principiilor cuprinse în nota iniţială. Aceste precizări nu schimbă cu mult cele
comunicate deja Excelenţei Voastre cu raportul meu nr. 1 598/A-2 şi tind numai a
ilustra necesitatea încheierii urgente şi în prim rând a acordului asupra încetării
trimiterii de arme şi muniţii de orice fel în Spania, chestiunile privitoare la
neingerinţa „politică şi morală‖, urmând a face obiectul unui acord ulterior.
Francezii au rămas, astfel, la punctul lor de vedere iniţial şi care este, de altfel, şi
cel mai sănătos: încetarea furnizării de arme beligeranţilor este scopul primordial şi
urgent de rezolvat. Neintervenţia poate fi în chip efectiv oprită pe această cale.
Restul nu sunt decât subtilităţi şi palavre, destinate a întârzia orice măsură şi masca
jocul Romei şi Berlinului.
Aici, primirea rezervată acestui nou document francez a fost tot atât de
simpatică ca şi acea care a marcat recepţia primului. Aceeaşi încetineală şi agitaţie
în concepţie şi în execuţie au însoţit însă şi de astă dată luarea unei hotărâri
britanice. Domnul Eden este, precum ştiţi, în concediu, domnul Baldwin la
Chequers, cei mai mulţi miniştrii în vacanţă, şi Lord Halifax vine din Yorkshire,
unde se află, odată sau cel mult de două ori pe săptămână la Londra. Astfel,
Ambasada Franţei tratează cele mai multe ori această chestiune cu unul din
subsecretarii de la Foreign Office, care, la rândul său, o referă miniştrilor sau
primului ministru. Când sunt la la mijloc chestiuni de formule de pus la punct ori
de nuanţe de precizat, cum este cazul în momentul,de faţă, îşi poate oricine
închipui cât de uşor se poate trata în aceste condiţii. Puţina grabă pusă de britanici
este chiar explicată în unele cercuri ca provenind din dorinţa ascunsă ca nimic să
nu poată fi înfăptuit, dat fiind că aproape toată lumea este de acord ca, chiar
hotărât, angajamentul de neintervenţie nu va fi respectat de unele state.
Pentru moment, situaţia este următoarea: toate statele au acceptat, în
principiu, proiectul francez, unele rezervând obiecţiile lor pentru un stadiu ulterior
al discuţiei. Chestiunea ce se ia în considerare în momentul de faţă este aceea a
formei ce se va da documentului, consacrând angajamentele de neintervenţie.
Britanicii au propus până acum următoarele două soluţii, care ar avea pe baze
agrementul Italiei şi Germaniei: a) Guvernul francez să adreseze celorlalte Guverne
câte o scrisoare, reproducând propunerile cuprinse în notele sale de până acum cu
privire la chestiunea neimixtiunii în afacerile spaniole, şi fiecare Guvern să
răspundă prin câte o scrisoare în care sa precizeze felul în care înţelege să execute
recomandarea de neimixtiune; b) Guvernul francez să nu mai adreseze nici un
1

Vezi documentul nr. 125.
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document, dar celelalte puteri, prevalându-se de demersurile deja făcute de Franţa
în această chestiune, să publice câte o notă în care să stabilească atitudinea sa faţă
de problema neimixtiunii. Acestea sunt cele două formule propuse de britanici, dar
respinse de francezi, care consideră că sistemul cu scrisori sau note-răspuns va
însemna numai enunţarea de nesfârşite rezerve care vor face din principiul de
neimixtiune o literă moartă. Francezii pledează pentru un text unic, adoptat
dinainte şi publicat simultan în toate capitalele interesate. Acest text, fireşte, după
concepţia franceză – cum am spus-o mai sus – nu ar cuprinde decât chestiunea
neimixtiunii, strict limitată la embargoul pe arme şi muniţii. Celelalte chestiuni mai
puţin urgente ar putea fi discutate şi stabilite ulterior.
Acestea sunt, în linii mari, dificultăţile prezente. Convingerea se face din
ce în ce mai largă că oricare ar fi soluţia definitivă de adoptat, o neintervenţie
absolută şi sinceră nu va putea probabil fi atinsă. Cercurile politice britanice
consideră că, în acest caz, iniţiativa franceză va fi avut cel puţin meritul de a
împiedica un conflict mai acut european pe chestiunea spaniolă, şi de a fi lăsat însă
liberă cooperarea europenă pentru Conferinţa locarniană.
Laptew
[Note marginale:]
Direcţia Cabinetului: o copie, prin curier, domnului ministru Titulescu.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 88-91
144
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
MIHAIL ARION, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. f. n., din 15 august 1936
Înreg. la nr. 45 599, din 15 august 1936
Bucureşti
Excellence Titulesco. Cap Martin.
Răspuns la telegrama nr. 2881.
Jean Boncour este absent, plecând cu avionul, într-o excursie în ţară. Nu se
va întoarce la Bucureşti decât marţi. Ieri seară, înainte de plecare, după cum v-am
telegrafiat cu nr. 45 5962, m-a întrebat dacă îi pot da răspunsul nostru de principiu
la proiectul francez de declaraţie de neintervenţie în afacerile spaniole şi m-a rugat
ca în cazul când aş avea vreo comunicare de făcut Legaţiei Franţei în timpul
absenţei sale din Bucureşti să o fac ataşatului de ambasadă, Carbonnel.
Acesta mi-a cerut azi dimineaţă o întrevedere spre a-mi comunica
următoarele: „La 14 august, Guvernele Irlandei, Portugaliei, Greciei şi Bulgariei şi1
2

Vezi documentul nr. 142.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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au dat adeziunea de principiu la proiectul francez de declaraţie, supus spre aviz
Ministerului Român al Afacerilor Străine prin nota verbală a Legaţiei Franţei din 7
august‖.
Dată fiind aluzia că proiectul ne fusese supus spre aviz de la 7 august,
precum şi faptul că mai toate ţările au şi aderat în principiu la textul propus de
Franţa, am socotit că răspunsul nostru ar întârzia prea mult dacă aş aştepta
întoarcerea lui Jean Boncour.
Astfel, după ce domnul Carbonnel mi-a confirmat la rândul lui că Guvernul
francez aşteaptă de la noi un răspuns de adeziune de principiu la textul proiectului
de declaraţie pe care ni l-a comunicat cu nota verbală din 7 august, adeziune de
principiu ce a recunoscut că nu ni se ceruse textual, prin nota de mai sus, dar care
ar rezulta din faptul că ni se comunicase proiectul, am adus verbal la cunoştinţa
domnului Carbonnel răspunsul nostru, dictându-i textual că dăm o adeziune de
principiu la proiectul de declaraţie francez de neintervenţie în afacerile spaniole, cu
adaosul că, adeziunea dată pentru aceste împrejurări excepţionale nu implică pentru
noi obligaţia de a recunoaşte principiul că un Guvern legal nu poate să capete
ajutor din partea noastră.
Nu am lipsit a-i da, totodată, explicaţiile necesare cu privire la adaosul
cuprins în răspunsul nostru, conformându-mă în tocmai în cele ce i-am spus
instrucţiunilor Excelenţei Voastre.
Arion
[Note marginale:]
MSR şi Pr. C., împreună cu câte o copie după a) nota franceză nr. 170, din 7 august
19361, b) telegrama mea nr. 44 4222, c) telegrama mea nr. 45 5963 şi d) telegrama
nr. 2884. Arhiva Secretariat General, dosar 137. 15 august 1936
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 98-99
145
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA MOSCOVA, ION POPESCU-PAŞCANI, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 526, din 15 august 1956, ora 15.00
Înreg. la nr. 45 612, din 16 august 1936
Moscova
Ca urmare la telegrama mea nr. 2 4655.
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Vezi documentul nr. 129.
3
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
4
Vezi documentul nr. 142.
5
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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Conversaţiile care au loc aici între guvernul sovietic şi însărcinatul cu
Afaceri al Franţei, domnul Payard, în vederea aderării Sovietelor la proiectul de
acord de neintervenţie în afacerile interne spaniole, se desfăşoară în mod
satisfăcător.
Domnul Payard mi-a declarat că, în această chestiune, guvernul sovietic dă
dovadă de lealitate şi dacă şi celelalte ţări vor fi animate de aceleaşi sentimente, se
va ajunge repede la rezultatul dorit de Guvernul său.
Ca dovadă de bunăvoinţă din partea Sovietelor, însărcinatul cu afaceri al
Franţei mi-a afirmat că după informaţiile sale, nu se vor mai face colecte în URSS
în favoarea Guvernului spaniol. Aceasta probează că aici nu se ţine a se face
greutăţi Guvernului francez, care se sileşte să obţină cât mai grabnic adeziunea
ţărilor cărora le-a fost propus acordul în chestiune.
Adaug că, după câte am aflat, acest acord este foarte unanim şi, în esenţă,
ar cere din partea semnatarilor, obligaţia de a interzice sub orice formă exportul în
Spania a muniţiilor şi orice material de război.
Popescu-Paşcani
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (General, 1936-mai 1937), f. 227-228
146
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LISABONA,
ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 675, din 15 august 1936
Înreg. la nr. 46 387, din 19 august 1936
Lisabona
Strict confidenţial.
Domnule Ministru,
Dacă subsemnatul, în decursul ultimelor săptămâni, nu am comunicat mai
des Excelenţei Voastre, pe cale de raport, veşti despre războiul civil din Spania, o
rog să binevoiască a atribui aceasta numai cunoştinţei ce aveam despre marea
întârziere cu care sosesc scrisorile expediate cu poşta şi care lipseşte de verce
interes, ştirile, în ziua în care ele sosesc la destinaţie.
Iată, într-adevăr, mai bine de 26 de zile, de când acest Oficiu Regal nu a
mai primit vreo corespondenţă din România, iar scrisorile ce ne parvin din Paris
sunt vechi de 10 şi 15 zile. Cât despre corespondenţa pe calea aerului, singurul
serviciu săptămânal care lega Lisabona de Madrid şi cu restul Europei a fost
desfiinţat odată cu izbucnirea revoluţiei.
De curând, Societatea Aero portugheză a reînfiinţat această linie,
îndreptând-o înspre Tanger, unde corespondenţa este încredinţată piloţilor Societăţii
Aero France, care se reîntorc din Rio de Janeiro, şi mă folosesc de acest prilej spre
a comunica Excelenţei Voastre cele ce urmează.
Rebeliunea militară din Spania fusese prevăzută cu mult înainte de
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izbucnirea ei, dovadă raportul generalului Franco din 17 iunie, către Marele Stat
Major şi publicat ieri de „Diario de Noticias‖ prin care şeful mişcării naţionaliste,
pe atunci guvernator al Insulelor Canare, aducea la cunoştinţa căpeteniilor,
nemulţumirea trupelor din insulele adiacente şi din colonii, datorată nedreptăţilor şi
înjosirilor săvârşite în rândurile armatei.
Aşa se şi explică întinsele măsuri de apărare luate de guvernul domnului
Azaña atât pe calea exacerbării rivalităţilor de clasă, cât şi prin organizarea
elementelor militare credincioase unei forme de guvernare republicană de extremă
stânga.
Tot astfel, nu încape îndoială, că Internaţionala Moscovită1 a pregătit
vreme de îndelungate luni fermentul sovietic din Peninsula Iberică, organizând prin
agenţii ei celulele muncitoreşti în oraşe şi la ţară, precum şi acele soldăţeşti în
cazărmi.
Din Catalonia, unde se pare că Troţki, Béla Kun şi ceilalţi executanţi ai
ordinelor internaţionale, ar fi ales sediul principal, o vastă reţea de corupere a
conştiinţelor şi de sabotare a elementelor se întinsese asupra întregii peninsule
spaniole, cu scopul final de a crea o a doua URSS, de îndată ce evenimentele ar fi
fost prielnice.
Succesele Frontului Popular şi încredinţarea destinelor Franţei domnului
Léon Blum pare a fi coincis cu începutul fazei decisive de acţiune a Sovietelor în
Spania, iar rezultatele propagandei internaţionale roşii, căreia guvernele diferiţilor
preşedinţi, de la domnul Alcalá Zamora şi pâna la domnul Azaña, îi acordaseră o
vinovată complicitate à la Kerenski au întrecut, fără doar şi poate, la un moment
dat, însăşi dorinţele celor mai aprigi demagogi.
Din opiniile imparţiale ce am putut auzi aici, rezultă că, încă de câteva
săptămâni înainte de izbucnirea revoltei militare, guvernul din Madrid fusese
depăşit de activitatea emisarilor roşii şi nevoit fără de vrere, să meargă pe calea
comunistă, mai departe decât ar fi dorit. De la izbucnirea ostilităţilor, rolul său
politic s-a şters până a deveni un vag executant al unor oculte forte internaţionale.
Aşadar, trei stadii, în carenţa naţională a cârmuirii spaniole din ultimele
luni: prima, de utilizare demagogică a forţelor internaţionale; a doua, de depăşire a
acestora; a treia, de supunere lor. Este cert că spiritul autonom al diverselor
provincii spaniole, că mentalitatea pururi răzvrătită a unor populaţii asuprite de
nedreptăţi sociale milenare, că însăşi caracterul înfocat al acestei naţiuni de
miazăzi, unde, de la intriga prin violenţă la guerilla se exteriorizează firea pătimaşă
a unui popor pasionat de conspiraţii si, mai cu seamă, uimitor de pregătit pentru
aglutinarea în celula comunistă de către obiceiul „bisericuţelor‖ politice, au uşurat
pentru tot atâtea motive mediate, infiltrarea virusului marxist pe când deşănţata
demagogie politică şi administrativă din ultimii ani a facilitat în chip imediat
destrămarea principiului de stat şi a simţului naţional.
Ne-ar plăcea să putem afirma că Frontul Anarhic Iberic (FAI) este un
fenomen pur spaniol, că singură Spania e răspunzătoare de cauzele actualului
1
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măcel şi am dori să putem susţine că este vorba de o convulsie socială internă,
circumscrisă în fruntariile spaniole şi datorată unor motive de ordin local.
Deşi încă astăzi unele glasuri izolate caută a dezvinovăţi guvernul
Moscovei, negând participarea sa sau argumetând că propaganda roşie nu poate da
roade decât acolo unde terenul este pregătit şi unde configuraţia conştiinţei
naţionale şi-a pierdut conturul precis, consider de datoria mea a împărtăşi
Excelenţei Voastre credinţa fermă – şi cu desăvârşire imparţială – ce mi-a sădit în
suflet urmărirea de aproape a evenimentelor republicii învecinate, şi anume că
nicăieri – şi nici măcar în centrala Moscovei pentru America de Sud, ce a fost
Republica Uruguay vreme de ani de zile, şi nici măcar în Extremul Orient din
Manciuria şi China – Sovietele ruseşti n-au lucrat cu atâta imprudenţă, febrilă şi
intensă râvnă, prin corupere, susţinere financiară şi uneltire politică ca în Spania
din ultimele săptămâni.
Cu toate acestea, ar fi greşit a se atribui Moscovei mai multa vină decât are
în realitate şi anume de a fi pornit ofensiva în Spania, atunci când ea nu a făcut
decât să utilizeze un teren admirabil pregătit.
Sistemul feudal care a dăinuit peste măsură, mizeria populaţiei unei ţări
sărace de la Dumnezeu, o administraţie destrăbălată şi veroasă încă de pe vremea
monarhiei, în fine, slăbiciunea guvernelor din ultimii ani o aduseseră într-o stare de
receptivitate deosebită pentru aplicarea teoriilor marxiste. Noi nu credem însă că
Guvernul din Moscova făcuse tot ce poate, şi aceasta din lipsă de timp căci altfel
nu este zis ca „Republica Sovietelor Spaniole‖ n-ar fi fost întemeiată de-a binelea.
Generalul Franco şi toată acea ofiţerime, rămasă credincioasă ideilor de dreapta, se
pare că a dat de veste la timp de pericolul unei foarte posibile reuşite sovietice şi,
de aceea, a şi luat ofensiva cu o zi mai devreme.
Faptul că recucerirea naţionalistă a pornit dintr-un teritoriu colonial, cu o
armată alcătuită în bună parte de mercenari şi de profesionişti din Legiunea Străină,
dovedeşte ce slabă încredere inspirau acestui şef naţionalist, conaţionalii săi.
Este, de altfel, dramatică latura aceasta a mişcării naţionaliştilor care au
fost nevoiţi să se bizuie dintr-un început pe coloniali şi pe africani ca să salveze
comândul spiritual şi naţional al metropolei. Fără îndoială că Radiodifuziunea,
utilizată pe scară largă, a înflăcărat apoi sufletele acelor pături ale populaţiei care,
intrând în contact cu trupele generalilor Mola şi Queipo de Llana şi sătule de
abuzurile şi ororile comise de bandele roşii, se redeşteptau la viaţa naţională.
Astăzi, cam 60% din teritoriul este câştigat mişcării naţionaliste; mâine,
foarte probabil, va învinge reacţiunea pe întreg teritoriul spaniol – în afară, poate
de Catalonia – dar poimâine?
Dar, în ziua în care, foarte curând, Madrid va fi cucerit, un mare punct de
întrebare îl reprezintă viitorul politic al Spaniei, căci mulţi se tem de o reacţie care
să nu ţină seama de nevoile maselor. Desigur, că pilda fascistă va putea servi şi, de
asemenea, socialismul nazist va putea fi aplicat; totuşi, ar fi o eroare a se crede că
ţăranul din Estremadura sau muncitorul din Burgos vor accepta pe durată un regim
care nu s-ar inspira din vaste reforme sociale şi din nevoia de a ridica starea
claselor muncitoreşti, fie chiar pe calea conducerii dictatoriale.
O altă preocupare – precum mi-a mărturisit ieri baronul de Ribeira, prim216
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ajutor al marchizului de Quintana, şeful organizaţiei spaniole din Portugalia – o
alcătuieşte lipsa de bărbaţi politici, apţi a realiza aceste reforme şi a întemeia un
stat viabil.
Doi inşi erau destinaţi acestei grele sarcini şi anume generalul Sanjurjo,
desemnat spre a prelua preşedinţia Republicii, şi remarcabilul tehnician Calvo
Sotelo, sortit a fi primul sfetnic şi realizatorul: ambii, precum ştie Excelenta
Voastră, au pierit în decursul ultimelor săptămâni.
Din punctul de vedere al operaţiunilor militare, ar fi zadarnic a descrie
Excelentei Voastre o situaţie, deoarece ea se schimbă în fiecare zi.
Credinţa mea este că reacţiunea naţionalistă va învinge, cel puţin, în
centrul şi sudul Spaniei, rămânând doar dubioasă Catalonia cu Barcelona, despre
care nu se poate afirma dacă, la urmă, nu va alcătui o republică separată. Este, în
schimb, incontestabil încă de pe acum, că ambele părţi în luptă primesc ajutoare
externe: guvernamentalii, din Rusia şi din Franţa; naţionaliştii, din Italia, Germania
şi Portugalia. În privinţa Marii Britanii, cercurile spaniole afirmă că, pe sub mână şi
prin mijlocirea Portugaliei, ea susţine elementele de dreapta care vor restabilirea
ordinii. Subsemnatul înclin a da crezare acestor zvonuri căci nu pare verosimil ca
Anglia, care se pregăteşte din răsputeri spre a se măsura – în pace sau în război –
cu Germania, să poată dori extinderea comunismului pe întreaga Peninsulă – deci
pierderea preţioşilor aliaţi portughezi, năruirea bazelor navale lusitane şi iberice,
ameninţarea întregii coaste africane cu molima comunistă, şi, deci, slăbirea aliatei
franceze –, toate acestea numai de teama unei ipotetice instaurări a unui al doilea
stat fascist în Mediterana. Stat fascist a cărui înfiinţare şi, mai cu seamă, viabilitate
sub această formă sunt extrem de aleatorii – noi credem într-o republică dictatorială
şi, totuşi, de formă liberală – fără a mai menţiona că până atunci mai este timp, iar
izgonirea roşilor din Madrid nu este cu orice preţ sinonimă cu înfiinţarea unei
sucursale italo-germane.
Aseară mi-a fost dat sa am o lungă convorbire cu un englez a cărui bună
credinţă este mai presus de orice îndoială şi care sosise în ajun de la Burgos, unde
fusese trimis într-o misiune a cărei amănunte nu a crezut de cuviinţă a-mi destăinui.
Sub scutul celei mai mari discreţii ce i-am făgăduit, Domnia Sa mi-a
mărturisit impresia extraordinară ce a resimţit călătorind 400 km cu automobilul,
constatând un entuziasm delirant pentru trupele naţionaliste şi, totodată, primind
ovaţii în calitate de englez, prin târgurile şi posturile militare unde fusese nevoit să
se oprească spre a se legitima. Acest prieten al meu mi-a spus, de asemenea, că a
stat de vorbă personal cu generalul Mola, care i-a declarat că este foarte satisfăcut
de atitudinea engleză şi că moralul, ca şi disciplina trupelor, sunt admirabile.
Tot el mi-a mai destăinuit că fratele generalului Franco se află la Lisabona
sub un nume de împrumut şi priveghează la asigurarea legăturilor cu ţările
simpatizante.
Referitor la demersurile facute de domnul Amé Leroy şi de domnul Dodd,
însărcinat cu afaceri britanic pe lângă guvernul portughez, spre a-i cere să adere la
Acordul de neintervenţie, am avut cinstea a raporta telegrafic Excelenţei Voastre.
Colegul meu francez mi-a împărtăşit iarăşi ieri temerea sa că orice presiune va fi
zadarnică spre a dobândi o neutralitate reală.
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Răspunsul Portugaliei publicat astăzi dimineaţă o denotă în chip clar.
De altfel, pentru Portugalia corporatistă de astăzi, victoria mişcării
naţionaliste este caz de viaţă sau de moarte şi oricât s-ar pretinde de la spiritul larg
văzător internaţional al domnilor Salazar şi Monteiro nu li se poate cere sinuciderea
prin persuasiune.
În schimb, toate apariţiile, presa, cuvântările oficiale, sunt ţinute în aşa fel
încât nu pot fi considerate provocatoare şi nu pot alcătui un prilej pentru Frontul
Popular din Franţa spre a acorda un ajutor mai însemnat co-religionarilor din
Madrid.
Cât despre refugiaţii spanioli, ei se agită la Lisabona şi în împrejurimi,
unde se află cu miile, aristocraţii fiind fuzionaţi cu republicanii, marchizul de
Quintana lucrând mână în mână cu Gil Robles, care, pare-se, a reuşit a pleca din
Madrid cu însemnate sume de bani asupra sa, ce a pus în serviciul cauzei naţionale.
Şi astfel localităţile balneare dimprejur ca şi Lisabona, au devenit centre de
aprige discuţii politice, iar punctele de întâlnire pentru însetaţii de veşti sunt Palace
Estoril şi Hotel Aviz.
Pe când Societatea Radio Club, cumpărată de spanioli în deplină
proprietate, difuzează fără oprire înflăcărate apeluri patriotice, diplomaţii germani
şi italieni surâd sotto capo1 la auzul invectivelor cu care opinia publică împroaşcă
guvernul francez cu învinuiri de trădare a civilizaţiei şi a culturii.
Înainte de a încheia această dare de seamă pentru lipsurile căreia cer de pe
acum iertare Excelenţei Voastre, fiind întocmită la aflarea plecării avionului, îmi
permit a vă informa că, pe cât mi-a fost în putinţă, am menţinut legătura cu domnul
Zănescu la Madrid care, în diferitele convorbiri telefonice ce am avut cu Domnia
Sa până la data de 1 august, când linia s-a întrerupt, mi-a împărtăşit impresia de
desăvârşită destrămare a statului, precum şi groaza prin care trecea capitala, unde
nimeni nu mai era la adăpostul gloanţelor rătăcite. Însăşi automobilul Legaţiei
fusese ciuruit, iar domnul Zănescu se instalase la Legaţie, împreună cu domnul
Helfant şi familia acestuia, imobilul fiind păzit de gărzile roşii. Domnia Sa lua
parte aproape zilnic la consfătuirile diplomaţilor rămaşi la Madrid sub preşedinţia
ambasadorului Chile şi, de asemenea, mă rugase a asigura pe Excelenţa Voastră să
nu fie îngrijorată căci îşi face datoria cu deplin sânge rece.
De atunci, i-am adresat zadarnic două telegrame şi am fost informat de
curând ca toţi diplomaţii rămaşi la Madrid s-ar afla strânşi laolaltă în edificiul
Ministerului Marinei.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Zamfirescu
[Note marginale:]
Prin curier, ministrului Titulescu.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din Spania), f.
71-80

1

Cu discreţie (lb. italiană).
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147
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VIENA,
NICOLAE LAHOVARY, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 749, din 17 august 1936
Înreg. la nr. 47 440, din 17 august 1936
Viena
Tratativele economice austro-germane
Domnule Ministru,
Unul din motivele care au împins Guvernul austriac la încheierea
înţelegerii din 11 iulie cu statul german a fost dorinţa de a se folosi de destinderea
politică spre a putea mări exportul austriac în ţara vecină şi a căpăta din nou izvorul
însemnat de venituri înfăţişat până acum patru ani de marele număr de vizitatori
din Germania.
Precum s-a arătat de această legaţie în diferite rânduri, în provinciile de
munte ale Austriei (Stirya, Tirol şi Karintia şi, într-o mai mică măsură, Salzburgul),
micşorarea exportului de lemnărie şi ale produselor lăptăriilor locale în raionul
vecin, precum şi încetarea turismului german, au fost adânc resimţite în situaţia
economică a acelor ţinuturi.
În numeroase state şi orăşele din acele provincii, unde de la război încoace
se împrumutaseră mulţi bani spre a se moderniza hotelurile şi a se înfrumuseţa
localităţile, frecvenţa vizitatorilor, din pricina încordării legăturilor cu Germania,
scăzuse cu peste trei sferturi, ceea ce pricinuise, bineînţeles, o criză dintre cele mai
grave.
Populaţia făcea răspunzător Guvernul austriac de această stare şi astfel se
lămureşte în parte de ce mişcarea naţional socialistă s-a vădit aşa de puternică în
acele provincii.
De aceea, prima grijă a Guvernului din Viena, după iscălirea Înţelegerii din
11 iulie, a fost de a trimite la Berlin, sub conducerea domnului ministru
plenipotenţiar Wildner, şeful Direcţiei Economice a cancelariei federale, o
delegaţie însărcinată să încheie o nouă înţelegere comercială cu Reich-ul.
Tratativele începute la 27 iulie au dat drept roadă un protocol parafat în
ziua de 12 august şi care urmează a fi cât mai degrabă ratificat şi pus în vigoare de
cele două Guverne.
Printr-însul se stabileşte că Germania va importa din Austria un număr mai
mare de cai şi de vite de tras sau de reproducere, precum şi contingente mai
însemnate de lemnărie şi brânzeturi.
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Nu s-a putut fixa însă de pe acum cotitatea acestor contingente, deoarece
ele vor atârna de succesul măsurilor ce le va lua Guvernul austriac spre a dezvolta
importul din Germania.
Întrucât priveşte turismul, Guvernul din Berlin va ridica taxa de 1 000 de
mărci impusă până acum călătorilor germani mergând în Austria şi va destina până
la toamnă un fond de 2 mil. ½ mărci turismului german.
Mărirea acestui fond va atârna de posibilitatea pentru Austria de a face
cumpărături mai însemnate de cărbuni în Germania.
Rezultatul, deocamdată mai curând principial decât practic, al acestor
tratative a pricinuit aici care şi care dezamăgire şi nu va întări, desigur, situaţia
Guvernului în provinciile în care opoziţia este mai puternică.
Acest rezultat oarecum nemulţumitor, dar care se putea aştepta, se
datorează pe de o parte împrejurării că Austria nu poate mări în chip simţitor
importul său de produse manufacturate sau de cărbuni din Germania – din pricina
convenţiilor sale comerciale cu Cehoslovacia şi cu Polonia, aşa încât cere de fapt
Germaniei concesii fără a putea oferi, cel puţin deocamdată, vreo compensaţie
echivalentă, iar pe de alta, fără îndoială, împrejurării că Germania doreşte să
păstreze în mână mijloace de presiune asupra Guvernului din Viena care să-l
înduplece în clipa ce va fi socotită ca potrivită la Berlin, în schimbul unor înlesniri
comerciale, la noi concesii politice, cum ar fi intrarea în Guvern a unor
personalităţi favorabile Germaniei în locul miniştrilor heimwehristi care înfăţişează
din ce în ce mai mult acum în sânul Cabinetului un anacronism.
Se crede, de altminteri, că la toamnă vor începe noi tratative economice cu
Berlinul, mai ales cu privire la posibilitatea de a se mări importul de produse
manufacturate germane precum şi de a se asigura din partea Reich-ului un fond de
devize mai însemnat pentru viitorul an turistic austriac.
Adaug cu acest prilej că, neputându-se obţine consimţământul Germaniei
la preferinţele tarifare acordate de Cehoslovacia Austriei prin Înţelegerea din 2
aprilie a.c., despre care s-a raportat la vreme, s-a decis printr-un protocol adiţional
din 9 iulie, ca numai dispoziţiile generale (adică compatibile cu clauza naţiunii
celei mai favorizate invocată de Germania) cuprinse în zisa înţelegere să intre în
vigoare la 1 august.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Lahovary
AMAE, Fond 71/Austria, vol 38 (Relaţii cu Germania, 1936-1938), f. 96-98
148
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 600, din 18 august 1936, ora 20.46
Înreg. la nr. 36 261 din 19 august 1936
Berlin
Von Neurath a remis ieri ambasadorului Franţei o notă, comunicând că
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Guvernul german acceptă sugestiile franceze de neimixtiune în Spania cu
următoarele rezerve:
1) Restituirea avioanelor comerciale germane sechestrate de autorităţile
spaniole;
2) Interdicţia de export de arme beligeranţilor şi materialul de război să
cuprindă şi industria şi persoane private.
3) Să se oprească la frontieră trecerea voluntarilor. Nota cere precizări
apoi asupra Guvernelor care s-au declarat de acord cu această politică
de neimixitiune şi asupra mijloacelor de control. Ambasadorul Franţei,
care în ultimele zile fusese extrem de ... (lipsă în text), pare mai liniştit
şi crede că, graţie iniţiativei franceze, criza spaniolă a putut fi
înlăturată. De fapt, după câte aflu, aripa stângă a Reich-ului a căutat în
zilele de 6 şi 7 august să determine pe cancelar la o acţiune energică
mergând până la bombardarea Barcelonei şi că, graţie numai prudenţei
cancelarului şi acţiunii paralele a conducătorilor armatei, a domnului
von Ribbentropp şi von Neurath, s-au evitat grave complicaţii.
Sfaturile de moderaţie ale domnului Vansittart au exercitat o fericită
influenţă asupra evenimentelor.
Comnen
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 101-102
149
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
MIHAIL ARION, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. f. n., din 18 august 1936
Înreg. la nr. 46 237, din 18 august 1936
Bucureşti
Excellence Titulesco. Cap Martin.
Urmare la telegrama mea nr. 45 5991.
Paul Boncour, întors azi dimineaţă la Bucureşti, mă informează că
Guvernul francez ne mulţumeşte pentru adeziunea de principiu pe care am dat-o la
proiectul de declaraţie francez de neintervenţie în afacerile spaniole şi înţelege pe
deplin motivele rezervei noastre. Ceea ce ni se cere acum este o scrisoare adresată
fie de Cesianu domnului Delbos, fie una semnată de mine către Jean Paul Boncour
care să cuprindă:
1) introducere de felul aceleia din scrisorile schimbate între ministrul
Afacerilor Străine al Franţei şi ambasadorul Angliei la Paris şi asupra
cărui text am cădea de acord aici;
2) Reproducerea considerentelor şi celor trei angajamente din proiectul

1

Vezi documentul nr. 144.
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francez comunicat Excelenţei Voastre cu nr. 44 4221;
3) Rezerva făcută de noi potrivit instrucţiunilor cuprinse în telegrama
Excelenţei Voastre nr. 2882.
La această scrisoare Franţa ne va adresa o notă prin care ne va confirma
primirea. Aşa s-a procedat, zice Boncour, şi cu celelalte ţări, afară de Anglia.
Rugându-mă să cer instrucţiunile Excelenţei Voastre în această privinţă Boncour
solicită un răspuns cât mai neîntârziat din partea noastră.
Pentru cazul când aţi fi de acord cu cererea Însărcinatului cu Afaceri al
Franţei şi pentru a câştiga timp trimit imediat Excelenţei Voastre telegrafic spre
aprobare un proiect de scrisoare, inspirându-mă de textele notelor schimbate între
Franţa şi Anglia.
Arion
[Note marginale:]
Dir. Cabinetului. MSR; Pr. Cons.; Arhiva Secretariat, dosar 137. 18 august 1936.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 127-128
150
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
MIHAIL ARION, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL FRANŢEI
LA BUCUREŞTI, JEAN PAUL BONCOUR
T. f. n., [18 august 1936]
Înreg. la nr. 46 258, din 18 august 1936
Bucureşti
Domnule Însărcinat cu Afaceri,
Negocierile urmărite între Guvernul regal al României şi Guvernul
Republicii franceze permiţând a constata acordul lor asupra unei atitudini comune
de observat cu privire la situaţiunea în Spania, am onoarea, conform propunerii de
care celelalte Guverne europene au fost deopotrivă sesizate din iniţiativa
Guvernului francez, a Vă face următoarea declaraţie:
Guvernul regal al României, deplorând evenimentele tragice ale căror
teatru este Spania, decis a se abţine de la orice ingerinţă directă sau indirectă în
afacerile interioare ale acestei ţări, însufleţit de dorinţa de a evita orice complicaţie
prejudiciabilă la menţinerea unor bune relaţiuni între popoare, declară ceea ce
urmează:
1) Guvernul român interzice, în ceea ce îl priveşte exportul direct sau
indirect, reexportarea sau tranzitul cu destinaţie Spania, posesiunile
spaniole sau zona spaniolă a Marocului, a orice arme, muniţii şi
1
2

Vezi documentul nr. 129.
Vezi documentul nr. 142.
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material de război precum şi a orice aeronavă montată sau demontată şi
a orice navă de război.
2) La această interdicţie se aplică contractelor în curs de executare.
3) Prezenţa declaraţie intră imediat în vigoare.
Guvernul român va ţine la curent de toate măsurile luate, pentru a da efect
acestei declaraţii, Guvernele care, aderând la declaraţia franceză, vor ţine şi ele
România la curent cu măsurie ce au luat pe urma acestui angajament.
Ţin să adaug că această adeziune a Guvernului român la declaraţia de
neimixtiune în afacerile spaniole este dată pentru împrejurări excepţionale, ea
constituie un caz particular care nu poate crea un precedent şi că nu implică pentru
Guvernul român
obligaţia de a recunoaşte principiul că un Guvern legal nu poate obţine, la
cererea lui, un ajutor de la un alt Guvern împotriva unei rebeliuni.
Binevoiţi a primi, domnule însărcinat cu afaceri, încredinţarea consideraţiei
mele celei mai distinse.
Ministru,
(ss) Mihail Arion
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 133-134
151
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA COPENHAGA, MARCEL ROMANESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 2 347, din 18 august 1936
Copenhaga
Domnul Munch şi problema spaniolă
Domnule Ministru,
În cadrul audienţelor săptămânale acordate de ministrul Afacerilor Străine,
am avut ieri cu Domnia Sa o scurtă întrevedere, care s-a referit în special la
primejdia ce oferă pentru liniştea Europei conflictul intern spaniol.
Domnul Munch şi-a exprimat în general îngrijorarea faţă de posibilitatea
lărgirii conflictului, arătându-şi totuşi satisfacţia faţă de iniţiativa franceză, la care
s-a raliat şi Guvernul danez. (cf. raport nr. 2 3401).
Domnia Sa a adăugat că, după informaţiile ce are din Berlin, Guvernul
Reich-ului ar fi dispus să adere la declaraţia franceză, sub dubla condiţie să se
interzică orice livrare de arme şi avioane, chiar particulare, şi să se oprească

1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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înrolarea voluntarilor supuşi ai puterilor semnatare. (cf. raport nr. 2 3141). Ministrul
Afacerilor Străine părea convins de buna credinţă a Germaniei, care ar fi dat în
ultimul timp dovezi că încearcă o destindere, încheind bunăoară recenta convenţie
comercială cu Lituania, deşi încă acum câteva luni Reich-ul se încrunta la acest mic
stat baltic.
Mai greu de obţinut, găsea domnul Munch, ar fi concursul sincer al Italiei
care, sub forma „solidarităţii morale‖, ar pune în joc înăbuşirea opiniei publice în
ţările care au asemenea opinie. Fără a menţiona răsunătorul discurs al domnului
Salengro, ministrul Afacerilor Străine, mi-a atras atenţia că, dacă dânsul a putut
opri aici trimiterea colectei social-democrate în Spania, o atitudine similară pare
mai dificilă în Norvegia şi Suedia, unde domnii Koht şi Per Albin Hansson au
aprobat această iniţiativă. (cf. raport nr 2 340). Domnia Sa mi-a dat totuşi de înţeles
că această delicată problemă ar putea fi incidental pusă la conferinţa miniştrilor de
Externe nordici, ce se va întruni aici la 20 august.
Domnul Munch a recunoscut însă fără înconjur că bursa din Londra
rămâne barometrul unei situaţii internaţionale nesigure şi nu mi-a ascuns bănuielile
sale că un acord final între Puteri ar putea să mai fie amânat de tendinţele
divergente vânturate în răstimp, cât şi de interesele manifestate în furnizarea
avioanelor în mai multe părţi.
În sfârşit, Domnia Sa m-a informat că, faţă de nesiguranţa desăvârşită în
care se afla personalul Legaţiei daneze din Madrid, a autorizat pe domnul ministru
Frantz Boeck să părăsească neîntârziat Spania dând ca motiv de plecare convocarea
sa la Copenhaga pentru o întrevedere personală asupra situaţiei actuale. Astfel
fiind, domnul Boeck se află formal în concediu pentru afaceri de serviciu, în timp
ce Guvernul din Madrid şi-a suprimat Legaţia din Copenhaga, prin destituirea
personalului ei. (cf. raport nr. 2 3362).
Aflu astăzi că singurul membru al Legaţiei daneze rămas la Madrid,
cancelarul Østergard, a părăsit, la rându-i, capitala Spaniei, plecând la Alicante.
Romanescu
AMAE, Fond 71/România, vol. 236 (Copii după rapoarte, aug. 1936), f. 258-260
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
MIHAIL ARION, CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI
T. f. n., din 19 august 1936
Înreg. la nr. 46 418, din 19 august 1936
Bucureşti
Vă informez, pentru ştiinţa dumneavoastră, că Guvernul român şi-a dat în
scris, la 18 august, adeziunea la declaraţia franceză de neimixtiune în afacerile
spaniole, cu adaosul că adeziunea sa este dată pentru împrejurări excepţionale, că
1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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ea constituie un caz particular, care nu poate crea un precedent şi că nu implică
pentru Guvernul român obligaţia de a recunoaşte principiul ca un Guvern legal nu
poate obţine, la cererea lui, ajutor de la un alt Guvern împotriva unei rebeliuni.
Arion
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f. 141
153
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 356, din 19 august 1936, ora 18.20
Înreg. la nr. 46 460, din 28 august, 1936
Varşovia
Strict confidenţial.
Rezultatele vizitei generalului Gamelin păreau să fi fost mai mult de ordin
moral, decât de ordin pur politic sau militar. Chestiunea furnizării de material de
război francez Poloniei, urmează să se tranşeze cu ocazia apropiatei vizite a
generalului Rydz-Śmigly în Franţa, precum de altfel fusese hotărât dinainte. S-a
lucrat, bineînţeles, la modificarea convenţiei militare spre a o adapta noilor condiţii
internaţionale. În ceea ce priveşte asigurările de ordin politico-militar date
generalului Gamelin, ambasadorul Franţei mi-a spus „Şeful de Stat Major francez a
plecat cu certitudinea că nu există vreun angajament polon faţă de Germania,
îndreptat în contra Rusiei sau Cehoslovaciei, că Polonia nu se va găsi, în caz de
război, în lagărul celălalt‖. Ca asigurare din partea unui aliat „c‘est maigre‖.
În schimb, vizita a constituit, ca lovitură de teatru, un fel de contra parte a
vizitei din anul trecut a generalului Göring. De data aceasta, Berlinul a avut o
surpriză; a primit, este adevărat, după aceea, asigurări liniştitoare din partea
domnului Beck, comunicând, între altele, Guvernului german că „generalissimul nu
face o politică externă alta ca ministrul Afacerilor Străine‖.
Cu toate acestea, am impresia că, în urma acestei vizite, titularul
Ministerului Afacerilor Străine a pierdut puţin din încrederea Berlinului, fără de
altfel să câştige câtuşi de puţin pe aceea a Parisului.
Vizita a mai avut două efecte, scontate de altfel şi destinate să lovească în
politica neclară dusă de Ministrul Afacerilor Străine. A întărit autoritatea
generalului Rydz-Śmigly ca factor de politică externă. A permis să se vadă că
majoritatea opiniei publice de aci consideră a1ianţa cu Franţa drept piatra
unghiulară a politicii polone în Europa Centrală. Desigur că la aceasta a contribuit
şi momentul bine ales al vizitei, emoţiunea cauzată de evenimentele de la Danzig
fiind încă foarte vie.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; telegrafic, domnului ministru Titulescu.
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AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 194-195
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA ROMA, VICTOR BRABEŢIANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 114, din 20 august 1936
Înreg. la nr. 47 010 din 24 august 1936
Roma
Atitudinea Italiei faţă de războiul civil din Spania
Domnule Ministru,
Din primele zile ale războiului civil, Italia a luat o atitudine hotărâtă în
favoarea rebelilor. Este adevărat că provocările la adresa ei nu au lipsit: uzinele
Pirelli din Barcelona au fost incendiate, Casele de comerţ italiene au fost devastate
şi mai mulţi supuşi italieni au fost împuşcaţi.
Intervenţia Guvernului din Roma în afacerile spaniole nu s-a mărginit un
singur moment la o solidaritate morală ci a îmbrăcat de la început forme concrete
manifestându-se prin trimiterea de avioane militare în Maroc.
Replica Guvernului francez la actul de ingerinţă italian, a fost nota oficială,
aprobată în Consiliul de Miniştri din 1 august, care pune înainte principiul nonintervenţiei.
Guvernul italian, dând o adeziune de principiu propunerii franceze, face o
distincţie esenţială între non-intervenţia care implică numai abstenţiunea
Guvernelor şi neutralitatea care obligă şi pe particulari.
Nota contelui Ciano, şi, mai cu seamă, comentariile oficioase publicate în
presă în zilele următoare, proclamă preferinţele Guvernului italian pentru o
neutralitate deplină şi absolută fără a se întreba însă, dacă ceea ce este posibil sub
regimul fascist poate fi impus cetăţenilor unui stat democratic.
Se spune aici că întrebările italiene şi mai cu seamă stăruinţa Guvernului
italian în rezervele sale ar avea de scop să facă să eşueze iniţiativa Franţei, pentru a
crea dificultăţi Guvernului francez şi a provoca, eventual, căderea domnului Blum.
Pentru a se explica imixtiunea Guvernului italian în afacerile spaniole şi
politica domnului Mussolini în conjuctura actuală, s-au pus înainte mobilurile cele
mai senzaţionale.
S-a scris că Mussolini ar fi avut o înţelegere secretă cu generalii Franco şi
Sanjurjo, că ar urmări să ocupe Insulele Baleare sau să izgonească pe englezi de la
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Gibraltar şi că, în orice caz, explicaţia intervenţiei sale făţişe trebuie căutată în
preocuparea lui constantă de a asigura Italiei o expansiune imperialistă.
Cred ca acţiunea domnului Mussolini trebuie considerată mai degrabă ca
izvorând dintr-un sentiment de legitimă apărare. Regimul fascist nu mai are
adversari politici în Italia. Armata, clerul, presa, finanţele, funcţionarii şi ţărănimea,
toată lumea e fascistă. O singură clasă socială îi poate scăpa din mâini: lucrătorii.
Succesul socialiştilor în Franţa a produs mari îngrijorări aici. Succesul comuniştilor
în Spania ar avea o înrâurire dintre cele mai grave asupra maselor de lucrători din
Italia, căci succesul este un exemplu contagios. Războiul civil din Spania
dovedeşte că masele de lucrători şi numai ele, pot constitui, într-un stat modern, o
forţă organizată capabilă a se opune cu armele unei mişcări de dreapta.
Conştient de această primejdie, domnul Mussolini a inaugurat vara aceasta
o campanie pentru câştigarea simpatiilor lucrătorilor din întreaga Italie. Prima
măsură luată a fost sporirea salariilor la aproape toate categoriile de lucrători cu
10%. Măsura tinde să dovedească lucrătorilor că avantajele pe care Frontul Popular
le-a adus lucrătorilor în Franţa, regimul fascist le cucereşte fără frământări şi lupte
sterile.
Operele de asistenţă socială, admirabil de bine organizate în Italia, au fost
extinse şi dezvoltate la maximum. Astfel coloniile de vară au fost organizate ca să
primească peste 700 000 de copii de lucrători pe sezon.
În plus, domnul Mussolini personal a întreprins o serie de vizite la diferite
uzine şi centre miniere din nordul Italiei, pentru a lua contact direct cu masele de
lucrători şi a dicta pe loc măsurile necesare pentru înlesnirea nevoilor lor.
Victoria Guvernului din Madrid asupra rebelilor va fi considerată aici ca o
mare calamitate politică.
Dacă Anglia şi, până la un punct, chiar Franţa, se pot acomoda destul de
uşor unei victorii a oricăruia dintre cele două curente care-şi dispută supremaţia în
Peninsula Iberică, Italia însă nu. De aceea rezerva Guvernului italian faţă de
proiectul de declaraţie francez, răspunde unor preocupări de ordin intern, specific
italiene, care comandă în mare parte atitudinea externă a politicii domnului
Mussolini.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Brabeţianu
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 44 (Politica internă, 1933-1937), f. 198-202
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
MIHAIL ARION, CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI LA ANKARA,
BELGRAD, ATENA
T. f. n., din 20 august 1936
Înreg. la nr. 46 447, din 20 august 1936
Bucureşti
Confidenţial.
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La cererea Marelui nostru Stat Major şi în conformitate cu deciziile luate
de Consiliul Permanent al Înţelegerii Balcanice, în mai trecut, la Belgrad, binevoiţi
a întreba Guvernul pe lângă care sunteţi acreditat şi a-mi răspunde de urgenţă daca
ar conveni mareşalului Fevzi, şefului Marelui Stat Major iugoslav, şefului Marelui
Stat Major elen să vină la Bucureşti de la 25 septembrie până la 1 octombrie viitor
pentru primii doi, şi de la 27 septembrie până la 1 octombrie viitor, pentru cel din
urmă, pentru a încheia Convenţia militară a Înţelegerii Balcanice.
Arion
[Note marginale:]
Redactată conform înţelegerii avute cu domnul general Samsonovici.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 36 (Probleme militare, 192730 octombrie 1937), f. 210
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
MIHAIL ARION, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. f. n., din 20 august 1936
Înreg. la nr. 46 596, din 20 august 1936
Bucureşti
Excellence Titulesco. Cap Martin.
Însărcinatul cu afaceri al Franţei mi-a comunicat azi următoarele cu privire
la starea adeziunilor la proiectul francez de declaraţie de neimixtiune în afacerile
Spaniei la data de 18 august:
1) Guvernul german şi-a dat adeziunea în scris subordonându-i aplicaţia:
a) la adeziunea Guvernelor menţionate în nota din 15 august a
ministrului Afacerilor Străine francez către ambasadorul Angliei la
Paris, b) la adeziunea celorlalte ţări care fabrică material de război.
Guvernul Reich-ului mai cere ca avionul german sechestrat la Madrid
să-i fie restituit (copia după nota domnului Neurath o voi trimite prin
curier).
2) URSS doreşte ca considerentele care nu fac distincţie între un Guvern
legal şi forţe rebele să fie despărţite de declaraţie. S-a cerut URSS să se
mărginească la a insera în scrisoarea de adeziune o observaţie în acest
sens.
3) Italia şi-a dat adeziunea de principiu cu dorinţa ca chestiunea
înrolărilor şi a subscripţiilor să fie cuprinse în textul declaraţiei.
Guvernele francez şi britanic insistă ca Italia să se mulţumească a
insera în scrisoarea de adeziune o observaţie în acest sens.
4) Guvernul portughez nu mai insistă de acum câteva zile decât asupra
strictei aplicări a interdicţiilor. Adeziunea sa scrisă este aşteptată.
5) Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Grecia, Islanda, Polonia şi Suedia şi228
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au dat adeziunea de principiu.
6) Belgia şi Cehoslovacia şi-au dat adeziunea verbal şi fără rezerve.
7) Guvernul elveţian, care consideră a nu putea participa la o declaraţie
colectivă, a luat măsuri unilaterale în sensul unei stricte neutralităţi.
8) Guvernul Statelor Unite şi-a împărtăşit intenţia de a oberva o perfectă
neutralitate în conflictul intern la Spaniei. Adeziunea Statelor Unite la
declaraţie nu este cerută.
Arion
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), 153-154
157
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DIN DELEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA LONDRA, DIMITRIE BUZDUGAN, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. nr. 1 454, din 20 august 1936
Înreg. la nr. 599/1936
Geneva
Domnul Saavedras Lamas, care şi-a fixat plecarea la Geneva în ziua de 28
august, fiind extrem de îngrijorat de zvonurile privitoare la o amânare a Adunării
Societăţii Naţiunilor din septembrie, m-a chemat de urgenţă şi am fost rugat să vă
comunic următoarele:
1) Domnia Sa consideră orice amânare a sesiunii din septembrie ca fiind
prejudiciabilă intereselor tuturor statelor sud-americane. Acestea,
fixând data de 1 decembrie pentru întrunirea Conferinţei Panamericane
de la Buenos Aires, n-ar putea participa în mod serios la Adunarea
Societăţii Naţiunilor care, din cauza amânării, ar avea loc în luna
octombrie sau noiembrie.
2) Consideră indispensabilă Adunarea Societăţii Naţiunilor din
septembrie pentru a lega în modul cel mai solid statele sud-americane
de Societatea Naţiunilor, fie printr-un început de discuţie, fie numai
prin punerea pe rol a chestiunii revizuirii unor articole ale Pactului
Societăţii Naţiunilor. Aceasta spre a se evita o răcire a raporturilor
dintre societatea Naţiunilor şi diferite state americane care ar putea
avea de efect o eventuală retragere de la Societatea Naţiunilor şi
punerea în discuţia Conferinţei Panamericane din decembrie a formării
unei Ligi Panamericane, cu toată opoziţia pe care o face Argentina în
această chestiune.
3) Conform înţelegerii luată cu domnul Avenol încă din anul trecut,
domnul Saavedras Lamas urmând a prezida Adunarea Societăţii
Naţiunilor din septembrie, Domnia Sa intenţionează să facă cu această
ocazie o manifestaţie foarte puternică de solidaritate a politicii sudamericane cu Societatea Naţiunilor, care ar putea avea drept rezultat şi
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o revenire a Braziliei.
Faţă de cele de mai sus, Domnia Sa vă roagă cu multă insistenţă, a pune în
joc toată marea dumneavoastră influenţă pentru a împiedica amânarea. În acest
sens, se vor face demersuri oficiale şi pe lângă domnul Avenol, Quai d‘Orsay şi
Foreign Office. Domnul Saavedras Lamas ar fi recunoscător Excelenţei Voastre
dacă ar putea să-i dea cât mai urgent posibil un răspuns în chestiunea aceasta.
Buzdugan
AMAE, Fond 71/Geneva, vol. 25 (Dosar Societatea Naţiunilor.
Corespondenţa delegaţiei române cu MAS, 1936), f. 114
158
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 789, din 20 august 1936, ora 21.34
Înreg. la nr. 46 599, din 21 august 1936
Paris
Confidenţial.
Cerusem ieri să văd pe directorul politic la Quai d‘Orsay cu care, de altfel,
am luat contact azi dimineaţă, când ieri seară am fost rugat să merg astăzi să văd pe
ministrul Afacerilor Străine. Domnia Sa mi-a manifestat deplina sa satisfacţie
pentru aderarea şi forma în care care a aderat Guvernul român la propunerea de
neintervenţie în lupta internă din Spania atitudinea noastră care concordă cu aceea
a Cehoslovaciei şi a Iugoslaviei (aceasta până, azi s-a exprimat numai verbal).
Apoi, Domnia Sa mi-a expus stadiul la zi al propunerii franceze: aderarea
Guvernului englez la punctul de vedere francez este deplină; Anglia şi-a dat seama
de pericolul ce reprezintă atitudinea concordantă a Germaniei şi a Italiei (pe această
ţară interlocutorul meu o consideră nu ca urmând o directivă germană, ci ca „en
pointe dès le début‖); guvernul englez a secondat toate sondajele şi demersurile
franceze, ba a făcut şi unele sondaje în acelaşi scop din proprie iniţiativă. De la
Roma tăcere; Berlinul răspunde fără a răspunde sau mai bine zis complică
chestiunea destul de gravă şi fără de aceasta; Italia a dat concurs insurgenţilor,
dovezi materiale există; Germania dă şi ea concurs căci toate ştirile ce parvin aici şi
la Londra concordă. Aceste atitudini proprii care în fond se completează căci se
conjugă, ameninţă pacea europeană în mintea opiniei publice franceze, îmi spune
ministrul Afacerilor Străine (eu interpretez: unii din guvern, cât şi, îndeosebi,
Partidul Comunist) care începe să se agite şi pretinde că ipocrizia germană trebuie
pecet1uită, şi în orice caz, ajutat un guvern legal. Guvernul francez, care aşteaptă
de atâtea zile un răspuns, face, toate sforţările să reziste presiunii opiniei publice,
dar nu va putea rămâne la infinit într-o adăstare ridicolă şi periculoasă şi, deşi nu o
doreşte, el va fi pus prin atitudinea Germaniei şi Italiei să-şi reia libertatea de
acţiune; pentru a nu ajunge la aceasta el meditează a face la Londra sondaje în
vederea, de a convinge guvernul englez ca, împreună cu guvernul francez să facă,
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în cursul săptămânii viitoare, un demers solemn la Berlin. Desigur, marea
preocupare aici este răspunsul guvernului englez, şi, îndeosebi, atitudinea Londrei
dacă guvernul francez va fi obligat să-şi reia libertatea de acţiune (şi, adaug eu,
cum va reacţiona Berlinul, indiferent de partea cui ar fi dreptul sau vina). Fără a mă
arăta pesimist, situaţia ar putea să se agraveze, căci puţin lipseşte ca războiul civil
din Spania să devină pretextul unui conflict internaţional întrevăzut în prima clipă,
dar care azi nu mult ar lipsi să se precizeze. Ministrul Afacerilor Străine a avut apoi
o convorbire similară cu colegul meu cehoslovac, cu care am avut la rândul meu o
întrevedere, şi cu însărcinatul cu afaceri iugoslav.
Expunerea situaţiei din proprie iniţiativă şi de însuşi ministrul Afacerilor
Străine este un fapt care depăşeşte obiceiurile lui Quai d‘Orsay şi subliniază
seriozitatea momentelor.
Cesianu
[Note marginale:]
Pr. Cons. şi domnului Nicolae Titulescu.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 414 (Războiul civil din
Spania), f.152-156
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 694, din 21 august 1936, ora 18.45
Înreg. la nr. 46 881 din 22 august 1936
Berlin
Foarte urgent.
Zilele trecute, ministrul Bülow, din Auswärtiges Amt, a comunicat verbal
mai tuturor şefilor de misiune că, în curând, vom primi o invitaţie oficială pentru
serbările anuale sub numele de partei tag1, ce au loc la 8 septembrie la Nürnberg, şi
de la care unii diplomaţi printre care şi noi ne-am abţinut. Domnia Sa ne-a prevenit
că această invitaţie nu ne va mai fi adesată de Partidul Naţional-Socialist, ci de
cancelar, personal, în calitate de şef al statului. Comunicându-ne cele de mai sus,
Domnia Sa ne-a declarat stereotip: „Numai lipsa din Germania a şefilor de misiune
ar fi considerată o scuză valabilă, şeful statului ca şi Guvernul german urmând a
trage consecinţe politice din abţinerea sistematică a unora dintre şefii de misiune
din Berlin de la această sărbătoare naţională‖.
Ieri am primit acestă invitaţie. Ea ne este, într-adevăr, adresată de către
şeful statului, în această calitate. Invitaţia ne-a fost transmisă printr-o notă oficială
de către Auswärtiges Amt, cerând un răspuns urgent până la 25 august. Chestiunea,
deci, se prezintă, de data aceasta, sub un aspect nou, cu mult mai delicat decât în
anii trecuţi. Până acum, sunt informat că vor participa colegii mei turc, grec, italian,
1

Corect, Parteitag, congresul partidului (lb. germană).
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polon, elveţian, austriac, mai toţi sud-americanii şi nordicii. Colegii mei francez,
cehoslovac şi englez, fiind în concediu pentru o lună, situaţia lor este uşoară.
Rămânând în Germania, nu cred că aş putea declina invitaţia. Aşa fiind, rog să
binevoiţi a-mi da instrucţiuni dacă Excelenţa Voastră crede că ar fi locul a accepta
invitaţia sau a pleca în concediu în străinătate, şi, în cazul acesta, ce urmează a face
însărcinatul cu afaceri. Colegul meu iugoslav, care se găseşte în aceeaşi situaţie, a
cerut, de asemenea, instrucţiunile Guvernului său.
Rog respectuos să binevoiţi a-mi da instrucţiuni cel mai târziu până luni.
Comnen
[Note marginale:]
MSR şi Pr. C.; domnului ministru Titulescu, la Cap Martin; voind a o transmite
telefonic la Cap Martin prezenta telegramă, domnul Onişor ne-a comunicat că a
fost primită de la Berlin şi că domnul ministru Titulescu l-a încuviinţat pe domnul
Comnen să participe la serbările de la Nürnberg. 22 august 1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 40 (Politică internă), f. 277-278
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERNA, MIHAIL BOERESCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 664, din 21 august 1936
Înreg. la nr. 47 625, din 1936
Berna
Convorbire cu domnul Motta despre evenimentele din Spania
Domnule Ministru,
După întoarcerea sa din concediu, m-am dus la Departamentul politic să
văd pe domnul Motta, cu care am avut o lungă şi interesantă convorbire privitoare,
îndeosebi, la jalnicele evenimente din Spania. Domnia Sa mi-a dat preţioase
informaţii ce le avea mai ales de la refugiaţii elveţieni sosiţi în ţară, care au putut
da amănunte despre cele petrecute, mai ales, la Barcelona şi pe care le voi raporta
mai la vale.
Domnul Motta mi-a arătat apoi comunicatul destinat presei cu privire la
înfiinţarea unui oficiu central pentru refugiaţi ce va funcţiona la Departamentul
Politic sub conducerea ministrului Elveţiei la Madrid, domnul Egger, ocupându-se
îndeosebi de apărarea intereselor elveţienilor refugiaţi, cât şi de protecţia celor pe
care împrejurările îi obligă să rămână în Spania.
Iată amănunte despre activitatea acestui nou organ care va avea de scop să
canalizeze şi să coordoneze ajutoarele individuale, va fi vorba mai cu seama de
apărarea bunurilor rămase în Spania, apărare de care se va ocupa în mod special
Departamentul Politic federal. Din informaţiile căpătate în această privinţă reiese
că măsuri de precauţie sunt necesare spre a înlătura prădăciunile. Numeroşi
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voluntari s-au înscris la consulate pentru a asuma serviciul de supraveghere
indispensabil şi numai graţie concursului patrioţilor devotaţi birourile Consulatelor
ajung să facă faţă grelei lor sarcini.
Departamentul Politic va veghea, de asemenea, asupra intereselor acelor a
căror conturi la bănci au fost blocate. Refugiaţii, neputând lua cu ei decât 500-1
000 de pesetas, va fi nevoie să li se înlesnească schimbul acestor sume. Divizia
federală a Poliţiei este însărcinată cu repartizarea refugiaţilor la sosirea lor în
Geneva, Biroul Industriei şi Muncii se va ocupa cu plasarea lor, iar „Noua
Societate Helvetică‖, va organiza o colectă pentru ajutorarea celor mai săraci dintre
el. Noul birou care va centraliza toate aceste sforţări, spre a trage maximum de
utilitate va avea, după cum se vede, o sarcină grea şi complexă.
În altă ordine de idei, trebuie amintit că, contrar interpretărilor tendenţioase
ale presei socialiste, măsurile luate vinerea trecută de Consiliul Federal nu se referă
în nici un fel la ajutoarele împărţite victimelor războiului civil. Singure expedierile
destinate beligeranţilor spanioli cad sub interdicţie şi vor fi respinse de poşta
elveţiană.
Cu privire la munca şi ajutorul consulatului elveţian din Barcelona, domnul
Motta mi-a dat cele mai amănunţite informaţii ce cred interesant a le raporta
Excelenţei Voastre. Se pare că în primele zile ale insurecţiei, la 19, 20 iulie,
consulatul a rămas inaccesibil; el este situat la trei minute de Plaza Cataluna, unde
se dădea o bătălie înverşunată. La 20 iulie, consulul Gonzenbach reocupă localul cu
tot personalul, expunându-se la riscuri sigure. Din acel moment, munca n-a mai
încetat ziua şi noaptea, în zile de lucru ca şi de sărbătoare. Situaţia era foarte
gingaşă din cauză că atât cu Berna, cât şi cu Madridul legăturile au fost întrerupte
un timp şi pentru că consulul nu reuşea să ajungă la Valencia care se găseşte, de
asemenea, în circumscripţia sa.
Domnul Gozenbach a convocat la Clubul elveţian în mai multe rânduri, din
momentul în care s-a putut, pe toţi compatrioţii săi din Barcelona pentru a-i lămuri
asupra evenimentelor şi a le da sfaturi. Protecţia lor a fost asigurată în două
feluri:prin îmbarcarea pe vase franceze, engleze, italiene şi germane a celor care
doreau să fie repartiaţi şi printr-un mijloc ingenios pentru ceilalţi: toţi elveţienii
rămaşi în Barcelona au căpătat un certificat pe care îl purtau asupra lor sau îl lipeau
de uşa casei spre a evita percheziţii şi violări de domiciliu. Acestor măsuri se
datorează faptul că nici un elveţian n-a fost omorât. Pentru a avea o idee de munca
depusă de Consulat, este de ştiut că la Barcelona erau 1 375 de elveţieni din care
500 au şi fost repatriaţi. Atitudinea consulatelor străine a fost şi rămâne demnă de
toate laudele
Şeful Departamentului Politic mi-a exprimat apoi indignarea sa „au sujet
de la mauvaise foi de la presse socialiste‖ cu privire la măsurilele decretate de
Consiliul Federal pentru asigurarea mai strictă de neutralitate a Elveţiei faţă de
evenimentele din Spania. (rap. nr. 1 602, din 11 august a.c.1). Pentru motivul ca
Consiliul Federal a luat dispoziţii ca neutralitatea elveţiană să fie strict păstrată în
conflictul spaniol, comitetul partidului socialist elveţian publică un vehement
1

Vezi documentul nr. 134.
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protest şi acuză Guvernul că nu şi-a făcut datoria care ar fi fost, se pare, aceea „de a
susţine Spania democrată în lupta ce i-a fost impusă‖. Fiindcă Consiliul Federal a
interzis orice participare la ostilităţi, într-o tabără, cât şi în alta, orice transport de
arme şi orice ajutor bănesc, ziarele socialiste zic că el a violat neutralitatea ţării. Ele
proclamă „ipocrizia‖ sa, deşi din proprie iniţiativă a luat măsuri conforme cu
neutralitatea Confederaţiei şi nu înţelege – în virtutea chiar a acestei neutralităţi –
sa ia parte la o declaraţie comună de neimixitiune.
Dar reaua credinţă a socialiştilor se invederează şi mai mult atunci când,
pentru a-şi convinge cititorii, ei par a crede că interdicţia luată de Consiliul Federal
priveşte ajutoarele destinate victimelor războiului civil: „Guvernul celei mai vechi
republici refuză să îndulcească soarta acestor nenorociţi, împotrivindu-se la orice
intervenţie în favoarea unor femei şi copii lipsiţi de adăpost şi de pâine!‖. Oricine a
citit cu bună credinţă textul decretul federal, a adăugat domnul Motta, se poate
convinge de „infamia‖ unor asemenea aserţiuni cu totul neadevărate şi neexacte,
căci numai trimiterea de ajutoare băneşti „în scop de a susţine sau de a favoriza
ostilităţile în Spania‖ a fost cu drept cuvânt interzisă de Guvern, iar nu „ajutoarele
umanitare‖ care vor fi scrupulos examinate şi transmise de Directia PTT.
Voi arăta într-un viitor raport foarte interesantele informaţii pe care şeful
Departamentului Politic a binevoit să mi le dea cu privire la relaţiile elvetogermane: plecarea ministrului de la Berna şi o noua afacere de spionaj, ş. a.
Boerescu
AMAE, Fond 71/România, vol. 236 (Copii după rapoarte, august 1936), f.
287-291
161
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 695, din 22 august 1936, ora 17.05
Înreg. la nr. 46 927 din 23 august 1936
Berlin
Ultimele cuvântări ale domnului Beneš au produs aici o impresie destul de
favorabilă1. Secretarul de stat, Dieckhoff, nu-şi ascunde satisfacţia subliniind
împrejurările că aceste discursuri s-au pronunţat în două localităţi situate într-o
regiune locuită în majoritate de germani. Domnia Sa consideră această împrejurare
ca o atenţie din partea preşedintelui faţă de minoritatea germană. Interlocutorul
meu reţine, de asemenea, declaraţiile domnului Beneš faţă de comunism şi faţă de
Germania. Faptul că un om, cu trecutul şi experienţa domnului Beneš mărturiseşte
1

Legaţia României de la Praga informa MAS, la 21 august 1936, că, într-adevăr, preşedintele Beneš a
ţinut o serie de cuvântări în regiunile locuite de germani din Cehoslovacia, în cadrul cărora a abordat
atât probleme vizând minoritatea germană, cât şi probleme de politică externă, vezi AMAE, Fond
71/Cehoslovacia, vol. 35 (Relaţii cu alte state, 1920-1938), f. 236.
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că nu există pentru Cehoslovacia o primejdie germană, este de natură a exercita o
influenţă binefăcătoare asupra politicii europene, contribuind şi la ameliorarea
relaţiilor între Germania şi Cehoslovacia, relaţii care adeseori s-au resimţit de tot
felul de intrigi şi ştiri fanteziste.
Văzând că Domnia Sa nu face nici o aluzie la importantul pasaj din
discursul preşedintelui Beneš cu privire la realităţile franco-germane, i-am
reamintit eu că ani de zile adversarii, Micii Înţelegeri făceau să se creadă la Berlin
că conducătorii acesteia fac tot ce le stă în putinţă, pentru a împiedeca o apropiere
între Berlin şi Paris. Domnul Dieckhoff a recunoscut atât absurditatea acelor
insinuări cât şi importanţa acestui pasaj din discursul domnului Beneš. L-am rugat
a comunica sentimentul Domniei Sale şi colegilor săi de peste drum, adică la
Ministerul Propagandei.
În rezumat, dat fiind şi cele ce v-am comunicat cu telegrama cifrată nr. 3
6911, dacă nu se ivesc complicaţii neprevăzute, atmosfera unei destinderi germanocehoslovace pare azi mai prielnică decât oricând.
Comnen
[Note marginale:]
MSR; Pr. C.; telegrafic, domnului ministru Titulescu, la Cap Martin; prin curier,
Legaţiei din Praga pentru informare. 23 august 1936.
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 35 (Relaţii cu alte state, 1920-1938),
f. 353-354
162
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE2
T. nr. 335, din 22 august 1936, ora 15.45
Înreg. la nr. 46 929, din 23 august 1936
Cap Martin
Pentru Majestatea Sa Regele şi preşedintele Consiliului de Miniştri.
Răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 46 9273.
Rog a aduce la cunoştinţa Majestăţii Sale Regelui şi preşedintelui
Consiliului nota informativă a Siguranţei Generale a Statului nr. 2 449, din 19
august, şi a adăuga răspunsul meu: 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 MS Regele şi a primului ministru. 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
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentul a mai fost publicat în vol. Relaţii româno-sovietice. Documente... l. c., p. 80.
3
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
2
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şi dezminţită de mine în mod sistematic, începe să mă obosească. Când ruşii vor
voi să treacă prin România o vor face fără nici un acord cu noi.
Titulescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. C.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 2 (9 Conv. R.6), f. 72
163
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
MIHAIL ARION, CĂTRE
LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR
T. nr. 46 919, din 22 august 19361
Înreg. la nr. 612, din 25 august 1936
Bucureşti
Dându-şi seama de pericolul pe care îl prezintă reforma Pactului, domnul
ministru Titulescu a susţinut totdeauna această teză şi, graţie intervenţiilor sale, s-a
admis reforma strict limitată la securitate, după cum se poate constata din
rezoluţiile Ligii.
În consecinţă şi din ordinul Domniei Sale, vă rog să binevoiţi să găsiţi o
cale discretă şi pur personală pentru a face cunoscut, ca de la dumneavoastră
guvernului pe lângă care sunteţi acreditat, punctul de vedere al României, care are
mulţi sorţi să fie adoptat în discuţiile ce le vor avea, la Bratislava şi la Geneva, de
Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică, cu privire la modificarea Pactului
Societăţii Naţiunilor, punct de vedere expus de domnul ministru Titulescu precum
urmează:
1) Asupra articolului 11, nu am acceptat până acum nici o interpretare,
rămânând partizani hotărâţi ai unanimităţii;
2) Asupra articolului 16, am declarat că alineatul a, adică sancţiunile
economice, trebuie să rămână universale, orice s-ar întâmpla şi chiar
de nu s-ar da victimei agresiunii o asistenţă militară; vom insista
asupra conexitătii aplicării sancţiunilor economice cu asistenţa militară
dată;
3) Am cerut abrogarea rezoluţiilor din 1921, care permit aplicarea
sancţiunilor în etape şi care au fost cauza insuccesului Societăţii
Naţiunilor faţă de Italia. Sancţiunile trebuie aplicate în bloc, de la
început, iar nu în etape.
4) În ce priveşte alineatul b) din articolul 16, cerem ca el să nu fie
modificat, dar întărit prin acorduri regionale de asistenţă.
Ar fi îngăduit chiar ca Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică să nu dea
nici un fel de răspuns, dar dacă va da unul, în sensul celui de mai sus, veţi constata
1

Telegrama a mai fost expediată şi Legaţiei României de la Copenhaga, la 22 august 1936.
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ca Pactul nu s-ar modifica, dar s-ar întări prin reforma propusă.
Mai semnalez că, din punct de vedere procedural, modificarea Pactului nu
se poate săvârşi fără unanimitatea membrilor Adunării.
Articolul 26 din Pact este referitor numai la punerea în vigoare a unor
amendamente deja adoptate de Adunare cu unanimitate.
Adaug că, după toate probabilităţile, statele Micii Înţelegeri şi ale
Înţelegerii Balcanice sau nu vor da nici un răspuns, sau vor da un răspuns unic şi
acesta numai după ce vor fi stabilit între ele un acord deplin, cu prilejul conferinţei
din septembrie viitor a Micii Înţelegeri şi a unei întruniri ulterioare, la Geneva, a
Înţelegerii Balcanice, pe baza punctelor ce v-am comunicat.
Arion
AMAE, Fond 71/România, vol. 3 (General, iunie-decembrie 1936), f. 101-102
164
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 558, din 24 august 1936, ora 22.00
Înreg. la nr. 47 111, din 25 august 1936
Ankara
Am telegrafiat domnului ministru, la Cap Martin, următoarele: „Am
transmis domnului Tewfik Rüstü Aras comunicarea Excelenţei Voastre relativă la
apropiata ratificare a Convenţiei Strâmtorilor. M-a însărcinat să vă mulţumesc,
arătându-mi cât preţ pune Turcia pe ratificarea noastră cât mai grabnică. Japonia va
ratifica până la sfârşitul lunii. După intrarea în vigoare a Convenţiei, a spus el,
ratificarea României n-ar mai avea aceiaşi valoare. Cu acest prilej, am constatat că
ministrul Afacerilor Străine este surprins că Iugoslavia nu a ratificat încă, în timp
ce Bulgaria şi Grecia au făcut-o din primul moment. El pare a crede că Belgradul
aşteaptă ratificarea României, ceea ce ar denota că membrii Micii Înţelegeri tind să
lucreze separat în sânul Înţelegerii Balcanice. Este de părere că hotărârea ambelor
state ar trebui să fie independentă şi că, de aceea, ratificarea simultană din partea
lor nu ar face bună impresie aici. Mi-a exprimat din nou ideea lui permanentă că în
chestiunile ce interesează Balcanii, Înţelegerea Balcanică nu poate fi subordonată
Micii Înţelegeri. Am asigurat pe Tewfik Rüstü Aras că presupunerile sale sunt
neîntemeiate, amintindu-i câtă grabă leală a pus România în această chestiune ca şi
în toate chestiunile interesând Turcia. I-am repetat că ratificarea noastră este
chestiune de câteva zile. Am adăugat că nu cunosc intenţia Iugoslaviei, dar că sunt
sigur că nu România este cauza întârzierii de la Belgrad. Ministrul a recunoscut, în
cele din urmă, că, probabil, Guvernul iugoslav a fost ocupat cu vizita Regelui
Angliei şi a intervenit la Belgrad. În ce priveşte România, care a ţinut neîncetat
Turcia la curent cu diligenţele făcute, el este recunoscător. Rog a-mi arăta în ce
stadiu să găseşte chestiunea‖.
Filotti
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 336-337
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 556, din 24 august 1936, ora 22.00
Înreg. la nr. 47 102, din 25 august 1936
Budapesta
Urmare la telegrama mea nr. 2 5041.
Se pare că întrevederea Regentului Ungariei şi cancelarului Hitler a durat
mult mai mult decât cele 20 de minute anunţate oficial. Motivele acestei întâlniri
sunt: întâi, necesitatea de a dovedi tuturor legătura indisolubilă dintre Ungaria şi
Germania, aprobată, cel puţin pentru moment, de Italia; al doilea, o cercetare a
adevăratelor intenţii ale Germaniei faţă de Austria; al treilea, o asigurare de primit
de la cancelarul Hitler, că niciodată Germania nu va permite Restaurarea
Habsburgilor în Ungaria; al patrulea, o asigurare de dat lui Hitler că eventualul
succesor al generalului Gömbös nu va urma altă politică decât aceea inaugurată de
acesta. Căci se vorbeşte din nou în cercurile bine informate de agravarea stării
sănătăţii primului ministru care a fost vizitat de un mare specialist în boli de inimă
şi care şi-a arătat marele său pesimism faţă de starea generală a generalului.
Căpităneanu
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 47 (Politică internă, 1936), f. 34
166
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 559, din 25 august 1936, ora 15.30
Înreg. la nr. 47 510, din 25 august 1936
Ankara
Referindu-mă la telegrama dumneavoastră nr. 47 0082.
Am adus la cunoştinţa domnului Tewfik Rüstü Aras că România a ratificat
Convenţia Strâmtorilor şi că instrumentul de ratificare a fost transmis la Paris
1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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pentru depunerea la Quai d‘Orsay. Ministrul a primit comunicarea cu o vie
satisfacţie şi m-a rugat să exprim Excelenţei Voastre călduroasele sale mulţumiri şi
ale Guvernului turc şi toată afecţiunea sa. Faţă de promptitudinea ratificării noastre
am impresia că ministrul regretă observaţiile făcute în întrevederea mea de ieri,
probabil sub impresiunea unei nemulţumiri de moment faţă de întârzierea ratificării
iugoslave.
Cred că ratificarea ar trebui comunicată presei spre a lua dată şi a-şi
produce efectele politice şi in public.
Am telegrafiat şi domnului ministru al Afacerilor Străine.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons;
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 339
167
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 583-3, din 25 august 1936
Înreg. la nr. 43 796/1936
Ankara
În întrevederea ce am avut ieri cu domnul Tewfik Rüstü Aras, ministrul
Afacerilor Străine, mi-a comunicat şi unele informaţii primite de Domnia Sa, cu
privire la călătoria Regelui Angliei în Dalmaţia şi la vizita Regelui Bulgariei în
Germania.
Potrivit acestor informaţii, Marea Britanie a ţinut să manifeste prin vizita,
de altfel strict neoficială, a Suveranului său, interesul şi prietenia ce poartă
Iugoslaviei, spre a împiedica Guvernul de la Belgrad să caute o apropiere de
Germania. Acest lucru ar fi părut necesar Guvernului englez deoarece situaţia din
Franţa şi politica ei pare a fi provocat la Belgrad neîncredere în eficacitatea
colaborării cu Parisul.
În ce priveşte vizita Regelui Boris în Germania, domnul Tewfik Rüstü Aras
este informat că ea a avut de scop pe de o parte a lucra, în interesul Bulgariei,
pentru adâncirea apropierii italo-germane, pe de alta, de a obţine creditele de care
Bulgaria are nevoie pentru comenzi de armament.
În fine, ministrul Afacerilor Străine a arătat interes pentru ştirile despre
întrevederea Regentului Horthy cu cancelarul Hitler şi cu preşedintele Miklas.
Faptul nu a părut a-l surprinde, dar Domnia Sa mi-a declarat că nu posedă încă
informaţii mai precise despre scopul acestor întrevederi.
Filotti
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol 53 (Relaţii cu Germania, 1921-1929), f. 136
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 2 411 din 25 august 1936
Înreg. la nr. 48 109 din 28 august 1936
Varşovia
Strict confidenţial.
Vizita generalului Gamelin. Politica externă a Poloniei
Domnule Ministru,
Deşi cercurile oficiale de aici au încercat să probeze contrariul, vizita
generalului Gamelin a fost în fond o vizită politică. Dacă a luat caracterul militar
aceasta de datorează dorinţei de a se căuta, în raporturile franco-polone, linia de
minimă rezistenţă. Colaborarea pe terenul politic fiind în mod practic inexistentă,
s-a avut recurs la raporturile militare, care niciodată n-au cunoscut zile atât de
dificile ca cele dintre Quai d‘Orsay şi uliţa Wieżbowa1. În plus, dacă întotdeauna
scopul final al unei colaborări în timp de pace a fost de a duce la o eventuală
colaborare de arme în momentul de faţă problema de ce se va întâmpla în caz de
război a devenit din nenorocire o chestiune de actualitate. Într-adevăr, în aceste
vremuri de înarmări masive, chestiunile politice tind a deveni din ce in ce maĺ mult
chestiuni militare.
Faptul că domnul Beck a fost mereu prezent la diferitele mese şi recepţii
oficiale, şi că în afară de ambasadorul Franţei, întors pentru o săptămână din
concediu, a mai venit la Varşovia şi ambasadorul polon la Paris nu face decât să
confirme acest mod de e prezenta lucrurile.
Era dinainte hotărât ca această vizită, să aibă mai cu seamă un caracter
informativ şi demonstrativ. Urma ca vizita generalului Rydz-Śmigly la Paris, de
mai mult hotărâtă, să constituie punctul culminant a ceea ce, după toate indiciile,
pare a fi o încercare energică de „renflouement‖ al alianţei, sau mai bine zis
colaborării, polono-franceze.
Într-adevăr, rezultatul convorbirilor de aici a fost,după cât am aflat, foarte
modest, Polonia rămânând la punctul el de vedere al limitei angajamentelor, ceea
1

Str. Wieżbowa, sediul Ministerului de Externe al Poloniei.
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ce revine a nega existenţa unor solidarităţi între fruntariile diferitelor state
beneficiare ale tratatelor din 1919-1920.
Poate că în atmosfera acelui mare centru de cultură ce îl constituie Parisul,
generalul Rydz-Śmigly îşi va da mai bine seama că. principiul fizic al vaselor
comunicante se poate în momentele actuale transpune pefect în domeniile politic şi
militar. Se contează ca în Franţa, „departe de elementul civil‖ (polon) – cuvintele
sunt ale ambasadorului Franţei – se va putea. discuta în condiţii „mai prielnice‖ cu
generalul Rydz-Śmigly. După aceea numai se va putea tranşa chestiunea furnizării
de armament şi de patente.
De remarcat că vizita are loc înainte de marile manevre franceze, la care
vor asista probabil diferite misiuni militare străine. Generalul Rydz-Śmigly va
pleca în ziua de 28 August spre Paris, unde va vedea probabil şi pe preşedintele
republicii şi apoi va asista la nişte manevre speciale în regiunile întărite din est.
Dacă prima vizită s-a putut, la rigoare, încadra în politica oficială externă a
Poloniei – mai cu seamă că n-a adus noi angajamente – mă întreb până la ce punct
un schimb de vizite nu va îngreuna menţinerea atitudinii ei de până acum. De altfel,
aceasta şi speră Parisul. Dacă vizita generalului Gamelin nu a adus cred vreo
modificare a politicii externe polone, ea a deschis chestiunea modificării ei.
Rămâne acum de văzut ce va face Berlinul; va găsi suficiente explicaţiile
date, atât în mod particular, cât şi în mod public sau va face presiune asupra
Varşoviei? Cum va reacţiona, mai ales, faţă de trecerea proiectată a generalului
Ridz-Śmigly prin Austria, gest ce constituie, în fond, o subliniere a faptului că
alianţa polono-franceză e îndreptată în contra Germaniei; faptul e, bineînţeles,
evident, dar de peste doi ani de zile încoace politica domnului Beck a fost tocmai
de a face tot posibilul pentru – cel puţin – a-l masca. Un lucru este cert: jocul
politic al uliţei Wiezbowa trece, actualmente, prin momente critice.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Hiott
[Note marginale:]
Domnului Pr. C.; prin curier, domnului ministru Titulescu.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 39 (Relaţii cu Franţa,1935-1939), f. 173-176
169
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA SOFIA,
VIRGIL ZABOROVSCHI, CĂTRE
MINSTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 2 561, din 25 august 1936
Sofia
Domnule Ministru,
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În sensul raportului domnului ministru Vasile Stoica, nr. 2 114, din 16 iulie
trecut.1, şi în urmare la raporturile mele nr. 2 223a, din 3 crt., nr. 2 360, din 5 crt., şi
2 363, din 6 crt., precum şi la telegrama nr. 2 374, din 7 crt.2, am onoarea a expune
Excelenţei Voastre atitudinea presei bulgare faţă de România, între 20 iulie şi 24
august a. c.
După cum am arătat în raportul nr. 2 223a, din 3 crt., domnul ministru
Balabanov, care a condus Direcţia Presei din Ministerul bulgar al Afacerilor
Străine, mi-a încredinţat că, pentru a evita polemici cu presa română, Domnia Sa a
luat măsura ca în buletinul presei străine, redactat în limba bulgară de Direcţia
Presei, să nu se treacă articolele sau informaţiile din presa română care ar putea
preta la polemică.
După câte am înţeles, această măsură corespunde unei directive date, de
sus, presei de limbă bulgară, să evite pe cât posibil, atât polemica cu presa noastră,
cât şi publicarea unor articole sau informaţii „manifest‖ defavorabile nouă. De aici
eludarea materialului respectiv din buletinul destinat presei bulgare.
Materialul în chestiune este însă rezervat organului de limbă franceză „La
Parole Bulgaire‖, care se află în strânsă legătură cu Direcţia Presei şi care îl redă,
de obicei – conform instrucţiunilor ce are – fără comentarii, dar cu titluri mai mult
sau mai puţin semnificative, la rubrica „Autour de nous‖, rubrică în aparenţă cu
totul obiectivă, în realitate urmărind să arate, la noi mai ales, simptome destul de
îngrijorătoare; creind atmosferă „ad usum”3, pentru cititorii săi, mai ales străini,
aşadar şi toţi diplomaţii, în ce priveşte stările şi perspectivele de la noi.
Temele sunt cam următoarele: instabilitatea, nesiguranţa şi relele stări din
viaţa internă politică, socială etc.; labilitatea politicii externe, cauzată de creşterea
curentelor de dreapta şi de pericolul comunist; maltratarea minorităţilor, în special
a celei bulgăreşti şi perspectivele, poate catastrofice, poate numai de schimbare
radicală, internă şi externă, a viitorului.
Aşadar, bogatul material ce se pune zilnic la dispoziţia organului de limbă
franceză, este exploatat de acesta în mod sistematic şi insistent, cu scopul de a arăta
în culori mai mult decât pesimiste situaţia şi viitorul nostru.
Astfel, la 20 iulie trecut, „La Parole Bulgaire‖ vorbea despre acordul dintre
Excelenţa Voastră şi domnul prim-ministru, nuanţând că acest acord a fost dificil;
la 21 iulie trecut, reproducea, sub titlul inofensiv Declaraţiile unui deputat, din
„Dobrugianski Glas‖, care apare la Bazargic, declaraţiile deputatului de Silistra,
Ivan Anghelov, în sensul că, în ultimul timp, s-a creat în România o atmosferă grea
pentru minorităţi; în 22 iulie tr[ecut]., se sublinia după „Lupta‖, „balcanizarea‖
României, în legătură cu asasinarea lui Stelescu, citându-se din ziarul român: „Ce
viitor poate avea viaţa noastră politică, dacă este condusă de ură, de revolvere şi de
secure? Oare la aceasta a ajuns România Mare, ţară de cultură şi de progres în
Europa Centrală?‖.
Mai departe, organul sofiot de limbă franceză reproduce iarăşi, în 23 iulie
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentele nu au fost identificate în arhivă.
3
În folosul (lb. latină).
2
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trecut, din „Dobrugianski Glas‖ o polemică a acestei foi cu ziarul „Universul‖, care
„Excită la pogromuri contra bulgarilor (pogromuri ca la Gheore, Bogdanovo şi
Konak) şi propagă anarhia şi războiul civil, aducând României dislocarea şi
bolşevizarea rusă...şi împingând-o pe calea fatală a unei adevărate sinucideri!‖. În
acelaşi număr, se reproduc din „Universul‖ pasaje ale articolului Nici o brazdă, în
legătură cu propunerile de concesiuni teritoriale ale lui Sir Eduard Boyle, redate de
„La Parole Bulgaire‖. Acesta adaugă la pasajele din articolul românesc, numai
următoarele: „Cităm şi nu intrăm în polemică. Observăm, totuşi, că tonul
confratelui din Bucureşti ne pare cel puţin prea prezumţios‖.
În numărul său din 25 iulie trecut, zisul organ reproducea, în parte, un
articol al domnului Pamfil Şeicaru, în legătură cu Acordul austro-german, „care a
fost o surpriză pentru România, cum vor mai veni şi altele‖, ceea ce arată
necesitatea „reexaminării politicii externe româneşti‖; în 27 iulie trecut, pe baza
unor articole din „Epoca‖, se sublinia „mizeria‖ din satele noastre precum şi
gravitatea, din punct de vedere social şi politic, a asasinării lui Stelescu; în 28 iulie
trecut, semnalându-se un articol al domnului Batzaria din „Universul‖ – răspuns la
o afirmaţie a domnului prim-ministru privitoare la curentele naţionaliste – se căuta
a se sublinia că „curentele naţionaliste din România nu sunt superficiale‖ şi se cita
din organul român respectiv următoarele: „Ne găsim în faţa unei mobilizări
generale a conştiinţelor româneşti. Cu atât mai rău pentru cei ce se obstinează a
închide ochii‖.
La 29 iulie trecut se semnala, apoi, interzicerea congreselor politice
minoritare, cea ce a fost încă o satisfacţie dată de Guvern naţionalismului
extremist‖; la 30 iulie se semnala şi celălalt extremism, pericolul comunist pe care
„Universul ‖ îl atribuie în special „străinilor, minoritarilor şi evreilor‖; la 31 iulie
trecut se sublinia pericolul „anarhiei‖ în legătură cu anumite declaraţii ale
domnului mareşal Averescu, iar la 3 august curent se rezumau alte declaraţii ale
domnului Cuza „care nu poate critica politica externă din cauza cenzurii‖.
La 4 august trecut, „La Parole Bulgaire‖ semnala ameninţarea cu moartea a
unor personalităţi politice române (domnii Mihalache şi Madgearu), iar la 6 august,
alarmarea „Luptei‖ de propagandă politică în şcoli, „unde ar trebui disciplină şi
control sever‖; la 7 august, se redau pasaje relative la politica externă, dintr-un
discurs al domnului Mihalache, care ar fi încheiat astfel: „Când unele probleme de
care depinde existenţa noastră vor fi modificate, le vom examina la timpul său, în
termenii lor noi‖.
Caracteristic, la 8 august trecut, se comenta atât „asaltul comunist‖ în
România, cât şi declaraţiile domnului Vaida, că „toţi converg spre românizarea
totală‖.
În acelaşi număr, se mai atingea şi chestiunea apărării naţionale, după
„Lupta‖ şi „Epoca‖, ziar „care cere mai ales fortificaţii, pentru a se evita pierderi de
teritorii, lucru uşor astăzi, sub presiunea unui inamic energic‖.
Tot în numărul de la 8 august trecut, se rezuma un articol din „Pester
Lloyd‖, comentând interpelarea din Camera Comunelor a „marelui partizan al
revizuirii‖, domnul Mander, relativ la situaţia minorităţilor în Europa Centrală, şi
preconizând reforma procedurii examinării reclamaţiilor minoritare, precum şi
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revizuirea tratatelor.
La 10 august, apoi, se informează despre înarmarea noastră, după Agenţia
Balcan Oriente, spunându-se că „pentru prima oară chestiunea înarmării aeriene a
României a fost examinată serios şi minuţios‖.
La 12 august trecut se revine la chestiunea internă „complicată şi mai mult
prin repercusiunile celor ce se întâmplă în anumite ţări străine‖, semnalându-se
alarmarea „Dimineţii‖ de „pericolul fascisto-hitlerist, care este din cele mai
serioase‖ şi de atacul, pregătit contra partidelor democratice „sub pretextul unei
primejdii comuniste‖.
În acelaşi sens, la 13 august trecut, se vorbeşte despre pericolul comunist,
pe baza campaniei dusă de „Universul‖.
La 15 crt. se atacă tema „dictaturii‖, spunându-se printre altele: „Circulă
zvonuri că Regele Carol ar avea intenţia să instaureze dictatura. Aceste zvonuri
trebuiesc luate cu toată rezerva, deşi situaţia internă este grea, ea nu necesită încă o
dictatură. Lupta între partide este într-adevăr foarte vie şi antagonismul între
extremiştii de dreapta şi de stânga destul de mare; totuşi nu se poate spune că s-au
creat în România condiţii imposibile şi că nu există altă soluţie decât dictatura‖.
La 17 august trecut, se revenea, după „Dimineaţa‖, la tema „dictaturii
preventive‖ în România, iar la 18, se rezuma un articol al lui „Dobrogianski
Novini‖, relativ la cele publicate de domnul Bădescu în „L‘Europe Orientale‖,
despre Bulgaria şi apropierea bulgaro-română.
În fine, la 21 august trecut, vorbindu-se despre atacurile opoziţiei contra
guvernului român, se redau pasaje sau idei din ultimul discurs al domnului
Madgearu, spunându-se între altele: „Există o adevărată ruptură în sistemul român
de alianţe şi de prietenii. România n-a urmat exemplul Franţei şi Cehoslovaciei şi
n-a încheiat un pact de asistenţă mutuală cu Sovietele. În fond, domnul Tătărescu
nu se solidarizează pe deplin cu politica externă a domnului Titulescu. Guvernele şi
opiniile publice ale ţărilor amice găsesc o discordanţă între asigurările ministrului
Afacerilor Străine şi actele Cabinetului. Ele au încredere în domnul Titulescu, dar
nu în domnul Tătărescu. Aceasta din cauza atitudinii Guvernului român faţă de
partidele de dreapta, care nu-şi ascunde sentimentele germanofile‖.
Misiunea lui „La Parole Bulgaire‖ ar fi, deci, după cum se vede, de a
semnala şi sublinia metodic, zi de zi, într-un mod cât mai obiectiv şi mai informativ
în aparenţă, şi referindu-se totdeauna la presa noastră, simptomele de mai sus, fără
interpretări şi fără ton de polemică.
Acesta n-a exclus unele ieşiri de polemică destul de accentuată ale
semioficiosului de limbă franceză, şi anume articolele din 1 şi 5 august trecut,
despre care vor vorbi mai departe.
În ce priveşte presa de limbă bulgară, ea pare a-şi fi rezervat mai ales, o
altă misiune: aceea de a semnala de obicei sub titluri destul de senzaţionale şi de
tendenţioase, cele de publică despre noi unele ziare străine şi în special cele
germane, italiene, austriace sau ungureşti.
Astfel, „Dnes‖, al cărui director este dobrogeanul Trifon Trifonovici,
cunoscut la noi, redă, în numărul de la 27 iulie trecut, sub titlul Politica sovietofilă
a domnului Titulescu, comentariile tendenţioase ale „Tribunei‖ din Roma, asupra
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declaraţiilor Excelenţei Voastre din „Universul‖, afirmând la sfârşit, după organul
român, că Excelenţa Voastră a „impus în Consiliul de Miniştri o linie strategică de
cale ferată care va lega Rusia de Cehoslovacia‖.
La 28 iulie trecut, acelaşi „Dnes‖ semnala o pretinsă corespondenţă din
Bucureşti, publicată în „Schlesische Zeitung‖, sub titul Locul României în războiul
viitor cu Sovietele sau contra lor, scriind, printre altele: „În cercurile
guvernamentale româneşti este mare nelinişte. Armata se uneşte cu dreapta, care
cere bloc antibolşevic. Problema admiterii armatei sovietice pe pământul românesc
sau a luptei contra bolşevicilor, preocupă pe naţionalişti. România se află în faţa
unei probleme dificile, căci este vorba a se lua atitudine contra politici doctrinare a
SN, deci contra domnului Titulescu‖.
În aceeaşi ordine de idei, „Dnes‖ din 1 august crt., rezuma o corespondenţă
din Londra, apărută în „L‘Echo de Paris‖ şi în care se spunea că „Anglia cere ca
Franţa să renunţe la alianţele din Răsărit şi din Europa Centrală şi să se purifice de
otrava comunistă‖.
În acelaşi sens, la 23 iulie trecut „Slovo‖ semnalase, sub titlul Domnul
Titulescu între ciocan şi nicovală, un articol al lui „Völkischer Beobachter‖, care
arăta situaţia delicată a României, între Franţa şi Rusia, iar „Slovo‖, din 24 iulie
trecut, vorbise de ofensiva Moscovei, spunând că „pe harta Statului Major al
Internaţionalei a III-a, România se află marcată cu obiectivul nr. 3, după Spania şi
Franţa‖.
La aceeaşi dată, „Zora‖, vorbind despre asasinarea lui Stelescu, subliniase
că „tineretul român este crescut în ură contra minorităţilor‖.
La rândul său, „Mir‖ din 4 august crt., semnalând cererea Excelenţei
Voastre de suprimare a Comisiei Europene a Dunării, sublinia că Excelenţa Voastră
a făcut acest pas deoarece nu este vorba, propriu-zis, de o revizuire a tratatelor.
Mai departe, „Slovo‖ din 6 august crt., sub titlul Dificultăţile domnului
Titulescu, redă o corespondenţă din Viena a ziarului „Stampa‖, în care se afirmă,
între altele, că: „Domnul Titulescu va pune totul în mişcare (pentru a avea vizita
domnului Blum la Bucureşti, dacă primul ministru francez ar merge la Belgrad),
mai ales, din motive personale, de prestigiu. Cum situaţia Domniei Sale nu este
stabilă, caută un succes care să facă să se uite eşecul politicii Domniei Sale de la
Geneva. La fel, prin analogie cu Turcia, domnul Titulescu caută un succes în
suprimarea Comisiei Europene a Dunării‖.
Alte ziare au rezumat aceeaşi corespondenţă sub titlul Politica domnului
Titulescu se clatină sau Sforţările domnului Titulescu.
La aceeaşi dată, „Slovo‖ revenea, tot pe baza celor scrise de presa germană
şi italiană, la pericolul comunist, zicând: „Kominternul bate la porţile noastre şi ale
celorlalte state balcanice‖.
Nu ma puţin însă, presa de limbă bulgară se serveşte, pe cont propriu, de
articolele din presa noastră, pentru a ticlui corespondenţe din Bucureşti, pe aceleaşi
teme tendenţioase favorite, dar tratate cu mult mai multă îndrăzneală decât „La
Parole Bulgaire‖.
Astfel, în cursul lunii iulie, s-a publicat o serie de „corespondenţe‖ şi
informaţii din România, în care se căuta a se sublinia neliniştea ţării şi a Excelenţei
245

Institutul Diplomatic Român

Voastre faţă de evenimentele internaţionale sau hotărâta respingere din partea
dreptei române a politici cu Rusia lui Litvinov şi Franţa lui Blum.
În cursul lunii curente, s-a trecut, în legătură şi cu preocupările interne
bulgare, la temele: Dictatură sau comunismul în România; se îndreaptă România
spre extremisme? („Zora‖, din 14 crt.); Tendinţe dictatoriale în România... care vor
schimba radical lucrurile în apropierea noastră („Zora‖, din 16 crt.); Partidul
Ţărănesc dă alarma („Zora‖, din 20 crt.); Situaţia în România este alarmantă
(„Dnes‖, din 21 crt.).
Cum, în special, „Zora‖ a publicat astfel de corespondenţe sau articole
tendenţioase – în parte scrise de dr. Penakov – căutându-se a se da impresia unei
alternative între dictatură de dreapta sau de stânga la noi, am crezut util să vorbesc
cu domnul consilier Stoilov, locţiitorul domnului Balabanov, plecat în concediu, la
Direcţia Presei, protestând contra acestor procedee de presă neleale şi rugându-l să
facă observaţiile necesare conducerii lui „Zora‖.
Domnul Stoilov mi-a promis că va chema pe domnul Krapcev, directorul
lui „Zora‖, la Domnia Sa şi-i va cere să controleze mai de aproape aceste
„corespondenţe‖ şi informaţii.
În afară de această „campanie de presă, deghizată‖ şi, după cum se vede,
destul de sistematic organizată, contra noastră, am onoarea de a semnala Excelenţei
Voastre şi trei articole de polemică directă şi manifestă, care merită, cred, o
deosebită atenţie, ele atingând, într-un mod clar, şi raporturile bulgaro-române în
general.
Am avut onoarea a semnala în raportul meu nr. 2 359, din 5 august trecut1,
articolul apărut în „La Parole Bulgaire‖ din 1 august tr[ecut]., sub titlul Exagerări
răuvoitoare, răspuns la campania „violentă‖ a presei noastre în jurul cazului
Şerbănescu şi, în special, la articolul de o „violenţă excesivă‖ a domnului Pamfil
Şeicaru, „rolul de instigator al căruia ca şi violenţa sa de limbaj sunt bine
cunoscute‖.
În articolul de mai sus, se insinuează, între altele, că domnul Şerbănescu ar
fi fost şi Domnia Sa provocator, făcând curte demonstrativă unei doamne însoţită
de doi domni, după cum mi-a afirmat de altfel şi domnul ministru Nikolaev,
secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, în cursul conversaţiei ce am
avut cu Domnia Sa şi pe care am raportat-o cu nr. 2 374, din 7 curent.2
Mai mult, însă, se apasă asupra „rolului de instigator‖ domnului Pamfil
Şeicaru, amintindu-se ce a scris Domnia Sa altă dată, în legătură cu întâmplările de
la Bogdanovo (menţionate deja în 23 iulie tr[ecut]. de „La Parole Bulgaire‖
împreună cu cele de la Gheore şi Konak, după cum am arătat mai sus) şi asupra
unei porniri a presei noastre „de a căuta pretexte pentru a ridica opinia publică a
României contra Bulgariei din motive pe care preferăm să nu la examinăm aici...de
a căuta, într-un cuvânt, Bulgariei, pricină cu orice preţ‖.
Am arătat, de altfel, că şi Ministerul bulgar al Afacerilor Străine s-a sesizat
de articolul domnului Şeicaru şi a protestat contra lui prin nota verbală nr. 18 418,
1
2
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din 1 august trecut.
În 3 august trecut, „Mir‖ publică, de asemenea, un lung articol, foarte
semnificativ, asupra „relaţiilor româno-bulgare‖, spunând, între altele:
„Convorbirile cu vecina de la nord au reînceput. Se caută soluţia chestiunilor
litigioase. Unii cred şi alţii spun că aceasta va aduce o ameliorare în raporturile
celor două state. Şi unii şi ceilalţi îşi fac iluzii. Tocmai, din contră, ameliorarea
raporturilor şi dorinţa sinceră de înţelegere ar putea aduce soluţionarea chestiunile
litigioase. Exemplul cu Iugoslavia este decisiv. Convorbirile cu România sunt
încete, aspiraţiile mari şi dorinţele irealizabile, deoarece se duc pe o cale
diplomatică, în care lipsesc considerentele politice şi de stat. În timp ce la Sofia se
duc convorbiri, în România presa naţionalistă continuă campania sa contra
minorităţilor bulgare şi contra prigoanei românilor din Bulgaria, pe când în
Cadrilater se continuă a se agita ameninţarea cu schimbul populaţiei minoritare‖.
Dată fiind atitudinea de rară încredere a presei bulgare, a societăţii şi
Guvernului bulgar în ce priveşte relaţiile cu România precum şi dorinţa de
înţelegere cu această ţară, nu putem să nu subliniem că, printr-un mijloc de acţiune
special, Guvernul român complică mult convorbirile.
Noi ştim, pe de altă parte, că Guvernul român actual este în stare nu numai
de a opri această luptă inutilă a presei, dar şi de a înfrâna anumite cercuri şoviniste
care ameninţă populaţia din Cadrilater cu injoncţiunea. „Pleacă de aici ori te vom
izgoni‖ şi o chinuie în consecinţă. Guvernul însă, nu numai că nu a făcut aceasta,
dar a prelungit legea relativă la Dobrogea Nouă, lege care a dat o lovitură teribila
vieţii economice şi populaţiei din Cadrilater, în timp ce românii de la noi, oricât de
puţini ar fi ei, se bucură de egalitate politică şi economică. Negocierile diplomatice
nu vor duce la apropierea dorită şi la înţelegere. Acolo unde două ţări vecine au
chestiuni vitale de rezolvat, intervenţia diplomaţiei nu este suficientă, ci trebuie un
fel de a lucra mult mai larg. Oamenii de stat români posedă acest fel de a lucra larg,
şi noi ştim cum s-au servit de el pentru a ameliorara relaţiile lor cu alt stat vecin,
fără să se mulţumească a recurge numai la negocierile diplomatice. Ultimele luni
au adus multe schimbări în politica internă şi externă a statelor europene, multe din
alianţele vechi au rămas castele de cărţi de joc – oamenii de stat români ştiu aceasta
foarte bine şi ştiu că politica lor externă este la o răspântie –, dar ea este mlădioasă
şi ştie să se adapteze la noile împrejurări şi posibilităţi. Nu ne îndoim un moment
de aptitudinile diplomatice şi nici de posibilităţile oamenilor de stat români şi
credem că, la această răspântie, România va examina, în viitor, relaţiile şi
apropierea româno-bulgară nu numai diplomatic, pentru un timp şi o înţelegere pe
hârtie, dar cu o anvergură politică largă, căutând şi găsind o soluţie durabilă şi
fericită în vederea unui viitor mai îndepărtat, soluţie indispensabilă pentru cele
două ţări‖.
După cum se vede, în acest articol, „Mir‖, care ne este de obicei mai
apropiat, întrebuinţând cu moderaţie temele obişnuite ale presei bulgare, când este
vorba de România, caută să aprofundeze problema relaţiilor bulgaro-române
preconizând o înţelegere largă, de ordine statală şi naţională, în locul celei
diplomatice curente, care nu poate reuşi.
La fel îmi spunea domnul Nikolaev în cursul aceleiaşi convorbiri (vezi mai
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sus) că „Bulgaria ar vroi chiar o alianţa cu România, dar cu condiţia să fie tratată ca
stat Suveran şi egal îndreptăţit, iar nu să fie înjosită şi ameninţată, ceea ce ar puteao duce, politiceşte, în tabăra duşmanilor României iar, din alt punct de vedere, la
izbucnirea periculoasă a opiniei publice‖.
În fine, la 5 august tr[ecut]., „La Parole Bulgaire‖, profitând, după cum îmi
spunea domnul Nikolaev, de absenţa domnului Balabanov, care tocmai făcuse pe
lângă mine tatonări de apropiere, de presa română, a publicat articolul de mare
polemică, În căutarea adevărului, adresat „confraţilor din Bucureşti‖ şi pe care am
avut onoarea a-l semnala cu nr. 2 360, din 5 august trecut şi 2 363, din 6 august
trecut1.
Aici avem, din nou, structura cunoscută a polemicii bulgare cu noi, bazată
pe temele următoare: exagerările din presa noastră sunt datorate „unui izvor
binecunoscut, dar foarte rău intenţionat‖; ele au ca scop adevărat să „aţâţe tot mai
mult opinia publică română contra Bulgariei cu scopul de a se împiedica apropierea
româno-bulgară‖; atât importanţa minorităţi române din Bulgaria, cât şi
„persecuţia‖ ei sunt extrem de exagerate. În schimb, persecuţia minorităţii bulgare
din România merge foarte departe. Bulgaria doreşte sincer apropierea, dar pe baza
unei reale reciprocităţi.
Văzând că în acest articol, mai mult ca în oricare altul, aluziile la acest
„izvor‖ sunt abia deghizate, m-am crezut dator să rog pe domnul Nikolaev să-mi
dea lămuriri, amintindu-i că în noiembrie a[nul]. tr[ecut]. protestasem tot pe lângă
Domnia Sa contra unei foi ce se răspândise aici, pe sub mână, şi în care se acuzau
direct anumite personalităţi de a duce această acţiune de împiedicare a apropierii
bulgaro-române. Am subliniat domnului Nikolaev şi faptul că nici până azi nu s-au
luat măsuri contra răspânditorilor acelei foi, după cum îmi promisese Domnia Sa
atunci, adică acum nouă luni!
Cele ce mi-a răspuns Domnia Sa le-am raportat cu nr. 2 374, din 7 curent2.
Articolul din 5 august, însă, ar putea fi inspirat chiar de domnul Nikolaev,
căci, între altele, conţine un pasaj care reproduce, aproape cuvânt cu cuvânt, cele ce
Domnia Sa sa îmi declara, în cursul aceleiaşi conversaţii, relativ la chestiunea
minorităţilor reciproce, şi anume: „Tratament identic al minorităţilor respective, da,
dar tratament identic în echitate, în dreptate, în egalitate, şi aceasta pentru toţi
minoritarii de pe întreg teritoriul al celor două ţări. Pe baza cele mai perfecte
reciprocităţi, fără nici o limitare – care ar constitui negarea principiului însuşi al
protecţiei minorităţilor – suntem totdeauna gata să acordăm minoritarilor noştri de
limbă română, nu numai toate drepturile garantate de tratate, dar şi acelea pe care le
impune principiul echităţii şi justiţiei internaţionale‖.
În fine, ieri, 24 curent, „La Parole Bulgaire‖ ne semnalează un articol al lui
„Dobrugianski glas‖, analog celui din 5 august, al organului sofiot de limbă
franceză şi adresat, la fel, „marilor confraţi din Bucureşti, dar privind în mod
special „informaţiile inexacte şi răuvoitoare relative la populaţia minoritară din
Dobrogea de Sud‖.
1
2

Documentele nu au fost identificate în arhivă.
Documentul nu au fost identificate în arhivă.
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Articolul lui ―Dobrugianski glas‖ – ne previne „La Parole Bulgaire‖ – a
fost provocat de „noi corespondenţe calomnioase şi inventate pe de-a întregul, care
au apărut în unele cotidiene bucureştene‖ pe baza unor informaţii „care emană din
cercuri interesate să semene ura şi discordia‖.
La rândul său, presa de limba bulgară a continuat să publice
„corespondenţe‖ şi informaţii „telefonate‖, suind treptat gama exagerărilor
alarmante. Astfel, „Dnes‖, din 21 curent, sub titlul Situaţia în România este
alarmantă, scrie, între altele, următoarele: „Partidul Naţional Ţărănesc, cel mai
puternic din ţară, acuză Guvernul de a fi creat condiţii favorabile extremiştilor de
dreapta şi de stânga pentru a complota contra ordinii stabilite şi a prepara astfel
terenul unor dezordini sângeroase foarte apropiate. Graţie corupţiei, manifestată şi
tolerată pe faţă, în toate domeniile, ţara este slăbită la extrem, învrăjbirea spiritelor
este deplină şi consecinţele ce se desenează de pe acum, se anunţă catastrofale.
Curentele extremiste de stânga şi de dreapta au toată posibilitatea să se activeze şi
să ajungă la rezultate, care se şi manifestă. Dreapta, mai ales, este ajutată din
culise, în sforţările ei de a întrona dictatura. Cât despre politica externă, naţionalţărăniştii acuză Guvernul de a face o politică dublă, care slăbeşte încrederea în
România chiar şi a celor mai buni aliaţi ai săi; împiedică înarmarea ţării şi duce la o
completă izolare a ei în cazde război. Oficial, politica externă este condusă de Rege
şi de domnul Titulescu, dar Guvernul lucrează de comun acord cu alţii în sens
invers, căutând alianţe în tabăra revizioniştilor, conduşi de Germania şi de Ungaria.
O astfel de politică dublă poate să coste chiar existenţa României. Asupra acestui
punct, în România există o reală divergenţă, atât între oamenii politici, cât şi în
sânul poporului. A merge cu Franţa, înseamnă a merge cu Rusia, ceea ce ar fi
cumplit. Nu puţini români văd ce pericol ar constitui pentru ţară perspectiva ca
ruşii să o străbată pentru a se uni cu cehoslovacii, lucru inevitabil dată fiind
atitudinea Poloniei. În acest caz, nu numai că nu se va putea şti ce va fi cu
Basarabia, dar nu se va putea prevedea nici de va deveni România însăşi, odată
lupul sovietic lăsat liber printre oile sale‖.
La fel, „Zora‖ a publicat, în ultimele zile, informaţii telefonate sub titluri
ca Terorismul continuă în România, Naţional-ţărăniştii, gata să se apere singuri,
Domnul Goga cere ca România să urmeze calea Germaniei.
Din expunerea şi repertoriul de mai sus, cred că pot desprinde următoarele
concluzii:
1. Presa bulgară, din cauza cenzurii şi prin faptul că, în prezent, nu există
aici nici Parlament, nici dreptul de întrunire politică, îndeplineşte pe de
o parte un rol oficios, vorbind şi activând pentru Guvern şi aşa cum
vrea Guvernul iar, pe de altă parte, este singura expresie a opinie
publice, ca şi a partidelor politice, în măsura în care se permite de sus.
2. Atitudinea aceste prese faţă de noi, prezintă deci, o dublă importanţă şi
anume: reflectează, într-o anumită măsură, vederile Guvernului şi
conducerii bulgare şi constituie, totodată, singura oglindă a situaţiei de
la noi pentru opinia publică bulgară. Această atitudine şi manifestările
presei bulgare în general, merită, deci, toată atenţia.
3. Colaborarea conducerii şi a presei bulgare este strânsă şi bine
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organizată. Presa primeşte de sus, regulat, directive şi material bogat.
Am văzut că s-ar putea vorbi, aproape, de un studiu zilnic asupra
României, tendenţios, bineînţeles, precum şi de o campanie
neîntreruptă dar deghizată. Materialul oferit de conducere constă din
traduceri din presa noastră, informaţii speciale, buletinul secret al
Ministerului de Externe, publicaţiile societăţii iredentiste „Oteţ
Paisie‖1, tipărite de acelaşi Departament (vezi nr. 2 374, din 7 curent2)
şi diferite alte broşuri.
4. Pe de altă parte, multe din redacţiile ziarelor bulgăreşti au membri care
ştiu perfect româneşte („Dnes‖ este chiar condus de Trifonov, care ştie
perfect limba noastră; „Zora‖ are pe Penakov; de aici activitatea vie a
acestor ziare în ce ne priveşte) precum şi corespondenţi la Rusciuc sau
în alte porturi, unde aceştia primesc ziarele româneşti odată cu publicul
nostru şi comunică prin telefon la Sofia ceea ce li se pare interesant, în
sensul arătat în cursul acestui raport.
5. O apropiere eventuală între presa bulgară şi presa noastră, pe care ar
dori-o domnul Balabanov, ar duce, poate, la atenuarea relei credinţe
care se află la baza metodei întrebuinţate de presa bulgară, ceea ce ar
avea ca rezultat atât creşterea prestigiului nostru aici, cât şi diminuarea
încordării dintre opiniile publice respective.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Zaborovschi
AMAE, Fond 71/România, vol. 236 (Copii după rapoarte, august 1936), f.
347-365
170
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 601, din 26 august 1936, ora 13.55
Înreg. la nr. 47 690, din 26 august 1936
Berlin
Este posibil ca şi chestiunile menţionate în telegrama cifrată nr. 47 1023 să
fi format obiectul conversaţiilor dintre Hitler şi Regentul Horthy. Am puternice
motive a crede însă că obiectul principal al conversaţiilor din Karlshrue a format
chestiunea reînarmării Ungariei. Se pare că Hitler a emis părerea că în situaţia a
actuală a Europei, Mica Înţelegere nu ar întreprinde nici o acţiune în pripă dându-şi
seama că orice gest de ostilitate împotriva Ungariei ar putea provoca un război
european. Pe lângă această informaţie ce deţin din izvor demn de încredere, mai am
aflat că în conferinţa de alaltăieri ce ca în toate zilele a avut loc la Ministerul
1

„Părintele Paisie‖ (lb. bulg.).
Documentul nu au fost identificate în arhivă.
3
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
2
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Propagandei, cu care prilej ziariştii germani au primit directive şi inspiraţiuni,
aceştia au fost preveniţi, sub pecetea celui mai strict secret, că în curând ungurii vor
imita la rândul lor gestul Germaniei în chestiunea reînarmării.
Din cercurile englezeşti, am mai aflat că Regentul Horthy ar fi intervenit şi
în favoarea cancelarului austriac Schuschnigg, încercând a determina pe Hitler să-i
acorde o întrevedere, pe care von Papen a încercat să o obţină în mai multe rânduri
fără rezultat. Se afirmă că Hitler ar fi declinat şi încercarea Regentului Horthy,
răspunzând că Schuschnigg a comis prea multe erori faţă de poporul german,
pentru a le putea uita şi că mai aşteaptă dovezi concrete de credinţă, mai înainte de
a se stabili raporturi personale eu Domnia Sa.
S-a vorbit în acelaşi timp şi de posibilitatea unei întrevederi HitlerMussolini, chestiune ce a format aserţiunea şi obiectul conversaţiilor dintre
Wilhelmstrasse şi subsecretarul de stat italian, Alfieri, cu prilejul călătoriei sale la
Berlin în timpul Jocurilor Olimpice.
Comnen
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 57 (Probleme militare, 1932-1936), f. 364-365
171
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 012, din 26 august 1936, ora 15.30
Înreg. la nr. 47689, din 26 august 1936
Belgrad
Drept răspuns la telegrama Domniei Voastre nr. 46 4471.
Şeful Marelui Stat Major iugoslav va veni la Bucureşti între 25 septembrie
şi 1 octombrie. Roagă a i se trimite invitaţia formală.
Gurănescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. C.; Marele Stat Major; telegrafic, domnului ministru Titulescu, la Cap
Martin.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 36 (Probleme militare, 192730 octombrie 1937), f. 213
172
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA LONDRA, DIMITRE BUZDUGAN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 725, din 26 august 1936, ora 21.07
Înreg. la nr. 47 696, din 27 august 1936
1

Vezi documentul nr. 155.
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Londra
Confidenţial.
Am văzut azi la Foreign Office pe ministrul Afacerilor Străine.
În cursul unei convorbiri cu caracter foarte cordial, domnul Anthony Eden
mi-a spus:
1) În ce priveşte reforma Pactului Societăţii Naţiunilor, care figurează pe
ordinea de zi a întrunirii Adunării Societăţii Naţiunilor din luna
septembrie, Guvernul britanic nu va prezenta un plan definit. Domnia
Sa, în cursul discuţiei generale, va arăta punctul de vedere al
Guvernului britanic.
2) Domnul Anthony Eden mi-a adăugat, cu titlu personal, că nu vede
altfel cum s-ar putea, în actuala conjunctură internaţională, prezenta un
text concret. Dacă alte puteri, răspunzând rezoluţiei din 5 iulie, vor
aduce între timp proiecte, acestea, împreună cu elementele discuţiei
generale, vor putea face eventual un obiect de studiu al unui Comitet
special instituit.
3) În ce priveşte viitoarele discuţii locarniene, domnul Anthony Eden mia mărturisit, că, ocupat de la înapoierea sa peste măsură cu afacerile
din Spania şi tratatul cu Egiptul, n-a putut încă să studieze problema
locarniană care va necesita o pregătire foarte aprofundată.
4) În ce priveşte chestiunea spaniolă, domnul Anthony Eden mi-a
mărturisit satisfacţia la adeziunile primite până acum de propunerea
franceză, a adăugat că a intervenit din nou în mod stăruitor pe lângă
Guvernele italian şi portughez pentru a se grăbi punerea în aplicare de
către aceste state a măsurilor de embargo.
5) Atât la sosirea, cât şi la plecarea mea ministrul Afacerilor Străine m-a
întrebat cu mult interes despre Excelenţa Voastră; m-a rugat a vă
transmite urări de bună sănătate şi să vă comunic plăcerea şi interesul
cu care aşteaptă reluarea colaborării cu Excelenţa Voastră la Geneva.
Buzdugan
[Note marginale:]
MSR; Pr. Consiliului.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9 (Telegrame, 1935-1937), f. 136-137
173
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 594, din 26 august 1936, ora 21.13
Înreg. la nr. 47 704, din 27 august 1936
Moscova
Confidenţial.
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Am avut azi după-amiază cu domnul Litvinov o conversaţie de ordin
general privitor la evenimentele din Spania şi cu pasiunea ce i-o cunoaştem,
Domnia Sa mi-a spus că nu înţelege cum Franţa a tolerat ca întreaga flotă germană
să fie concentrată în Marea Mediterană. După Domnia Sa, Franţa ar fi trebuit să
interzică Germaniei orice amestec în afacerile spaniole unde Germania nu are ce
căuta neavând interese de apărat. Dacă Franţa ar fi vorbit ferm, Hitler ar fi dat
înapoi. Ar fi fost o ocazie pentru Franţa a redobândi din prestigiul pierdut în atâtea
împrejurări în timpul din urmă. Dar în politica ei faţă de Germania, Franţa are
mereu ochii aţintiţi la Marea Britanie şi nu îndrăzneşte să întreprindă ceva ce ar
displace la Londra. Nu se evită războiul, ci îl chemi dacă mereu arăţi că îţi este
frică să-l faci. Era o deosebită vehemenţă în glasul domnului Litvinov, când îşi
exprima astfel dezamăgirea ce-i pricinuieşte politica Franţei.
M-a întrebat, în treacăt, dacă se confirmă vizita domnului general
Samsonovici la Varşovia.
Mi-a mai spus că domnul Bullit, ambasadorul Statelor Unite aici, va fi
transferat la Paris.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnului Titulescu, la Cap Martin.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (General, 1936- mai 1937), f. 233-234
174
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA RIGA,
THEODOR SCORTZESCU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 880, din 26 august 1936, ora 21.26
Înreg. la nr. 47 695, din 27 august 1936
Riga
Cei trei miniştrii ai Afacerilor Străine ai „Uniunii Baltice‖ s-au reunit
duminică şi luni la locuinţa estivală a domnului Munters lângă Cesia, în Letonia.
S-au întreţinut despre răspunsurile pe care statele lor urmează a le da cu
privire la reforma Pactului. Domnul Munters, ministrul Afacerilor Străine, în cursul
audienţei, mi-a spus azi următoarele:
1) Cele trei state baltice sunt împotriva unei modificări esenţiale a
Pactului.
2) Ele sunt pentru echipa unanimităţii în articolul 2.
3) Ele cred necesară excluderea condiţiei unanimităţii din articolul 16
care ar îngreuna aplicarea acestui articol.
4) Ele sunt favorabile pactelor regionale de securitate, dacă acestea ar fi
destinate a întări articolul 16, precum par a dori unele cercuri britanice
în dorinţa de a limita obligaţiile Angliei numai la securitatea colonială.
Răspunsurile celor trei state, deşi asemănătoare, nu vor fi identice.
253

Institutul Diplomatic Român

Domnul Munters mi-a spus ca Guvernul estonian ţine a propune, în
răspunsul său către Ligă, o modificare a articolului 10 şi 19, destinată a înlesni
aplicarea „revizionismului‖, această propunere este datorită afecţiunii sentimentale
oe care şeful statului estonian, domnul Paets, o poartă Ungariei, ţară înrudită prin
sânge cu Estonia.
Domnul Munters mi-a spus că socoteşte că nu revine statelor baltice de a
face o asemenea propunere şi că a încercat să convingă pe colegul său estonian de a
renunţa la acest gest „puţin politic‖ şi „superflu‖.
Oricare va fi atitudinea Guvernului estonian, Domnia Sa mi-a afirmat că
nici Letonia, nici Lituania nu vor menţiona articolele 10 şi 19 în răspunsul lor.
Adaug, dat fiind influenţa Poloniei în Reval, ar fi de mirat ca decizia
Guvernului estonian în această chestiune importantă să fie luată fără asentimentul
Guvernului din Varşovia.
Scortzescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Titulescu, la Cap Martin; Legaţiilor de la
Tallinn, Varşovia, Geneva.
AMAE, Fond 71/Estonia, vol. 8 (Relaţii cu Polonia, România, URSS,
1926-1939), f. 163-164
175
MINISTRUL ROMÂNIEI LA TOKYO, GHEORGHE STOICESCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 941, din 26 august 1936
Înreg. la nr. 53 914, din 30 septembrie 1936
Tokyo
Anexe:
1 articol de ziar în patru exemplare
4 copii de pe raport
Declaraţiile privitoare la pacea europeană făcute presei de domnul Eisuke Fujita,
ministru al Japoniei în România la reîntoarcerea sa la Tokyo
Domnule Ministru,
Am onoarea a înainta, aici alăturat, spre documentarea Departamentului
Excelenţei Voastre, un articol apărut ziarul „The Japan Times & Mail‖ şi în alte
ziare japoneze, care reproduce declaraţiile făcute de către domnul Eisuke Fujita,
ministru al Japoniei în România, reîntors de curând în Japonia, asupra situaţiei
politice actuale din Europa.
Din cuprinsul acestor declaraţii, traduse în limba franceză de interpretul
acestei legaţii, reiese că domnul Fujita consideră că pacea europeană este precară,
totuşi, nu crede că pentru moment, la izbucnirea unui conflict, Germania nefiind
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încă complet preparată1.
Domnul E. Fujita mi-a spus în cursul unei convorbiri avută cu Domnia Sa
că domnul Hirota, preşedintele Consiliului, cu care este strâns 1egat din copilărie,
i-a oferit un post important în guvernământul Manciuriei, dar că, până în prezent,
nu s-a putut decide să accepte.
Domnia Sa m-a lăsat să înţeleg că ar regreta să părăsească România, unde a
găsit întotdeauna cel mai viu şi sincer sprijin din partea tuturor autorităţilor şi unde
are acum numeroase cunoştinţe. A adăugat însă că fiii săi, în vârstă de 14 şi 15 ani,
au nevoie, în vederea educaţiei lor, de prezenţa părintească şi că i-ar veni greu să se
mai separe din nou de familia sa pentru mai mulţi ani.
Din cele ce mi-a spus domnului Fujita sunt sub impresia că nu se va mai
întoarce la postul său.
Domnul Hidaka, directorul Secţiei Protocolului din Ministerul Imperial al
Afacerilor Străine, mi-a confirmat şi dânsul această ştire pe care am onoarea a o
comunica, spre cele de cuviinţă, Departamentului Excelenţei Voastre, cu toate că
încă nu s-a luat o decizie definitivă.
Binevoiţi, vă rog, a primi, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei
mele consideraţii.
Stoicescu
AMAE, Fond 71/Japonia, vol. 1 (General, 1928-1937), f. 404
176
MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 782, din 27 august 1936, ora 13.37
Înreg. la nr. 47 855, din 28 august 1936
Haga
În absenţa ministrului Afacerilor Străine, care lipseşte din Haga, am avut
astăzi lungi convorbiri cu secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, cu
1

„Déclarations faites à la Presse par Son Excellence Monsieur E. Fujita, Ministre du Japon en
Roumanie à son arrivée à Kobe. L‘Europe ressemble à une maison hantée dans laquelle les nations
tremblent et s‘agitent à la vue des deux spectres de l‘Allemagne et de l‘Italie. La France et l‘URSS se
méfient de l‘Allemagne; l‘Angleterre et la Turquie de l‘Italie.
Les Puissances européennes redoutent l‘Allemagne et l‘Italie à cause de l‘expansion recente de ces
deux pays, quelles ne peuvent pas empêcher.
L‘Italie, par sa conquête de l‘Ethiopie prépare la résurrection du vaste empire de Rome, et
l‘Allemagne considère la possibilité d‘opprimer la France à l‘aide du pan-germanisme. Il est certain
que, si l‘Allemagne et l‘Italie s‘unissent, cela constituera une grave menace.
Cependant le faiblesse de l‘Allemagne réside dans le fait que sa puissance de construction navale
n‘est que de 150.000 tonnes par an; de plus, il lui faut encore deux ans avant de pouvoir amener son
armée à sa force d‘avant la guerre, et un an pour former des officiers et des soldats. Quant à l‘Italie,
elle a devant elle la vaste tâche de la colonisation de l‘Ethiopie.
C‘est pourquoi la paix européenne, quoique précaire, se maintiendra encore quelque temps―, AMAE,
Fond 71/Japonia, vol. 1 (General, 1928-1937), f. 405.

255

Institutul Diplomatic Român

directorul politic şi cu subdirectorul secţiei pentru Societatea Naţiunilor.
Din aceste convorbiri rezultă următoarele:
1) În ceea ce priveşte modificarea Pactului Societăţii Naţiunilor, Olanda
consideră în actuala situaţie internaţională orice tentativă de modificare
ca inoportună şi aceasta în virtutea argumentelor pe care le-am expus
Excelenţei Voastre în telegrama mea 720, din 4 august curent1. Se mai
afirmă că viitoarea Adunare n-ar putea discuta în mod util o asemenea
modificare deoarece trebuie aşteptate rezultatele conferinţei puterilor
locarniene. Cum una din consecinţele acestei conferinţe în caz de
reuşită ar trebui neapărat să fie, după părerea cercurilor olandeze, şi
reintrarea Germaniei în Societatea Naţiunilor, este preferabil să se
cunoască condiţiile pe care le-ar pune acest stat şi să se vadă dacă ele
nu implică şi o modificare a Pactului. Am fost întrebat atât acum o
săptămână când s-a publicat comunicarea Franţei, cât şi astăzi, dacă în
ceea ce priveşte modificarea art. 11, România este de opinia
Guvernului francez că trebuie împiedicată aşa-zisa aplicare abuzivă a
regulii unanimităţii.
Ca jurist, mi-am permis a răspunde că nu cunosc cazuri de aplicare
într-adevăr abuzive a acestei reguli şi că în afară de ipotezele precise
prevăzute prin textele Pactului în care această regulă este înlăturată, în
toate celelalte cazuri regula unanimităţii constituie fundamentul însuşi
al Pactului.
Am mai susţinut că nu s-ar putea concepe un organism pe baza
contractuală şi cu respectarea principiului suveranităţii statelor cum
este Societatea Naţiunilor dacă regula unanimităţii ar fi înlăturată sau
chiar dacă, în aplicarea textelor de azi ale Pactului ea ar fi escamotată.
Am exprimat aceeaşi opinie şi într-o serie de convorbiri avute cu unii
judecători au Curţii Permanente.
Rog pe Excelenţa Voastră să-mi comunice dacă am făcut bine să
exprim această opinie sau dacă urmează să-i aduc eventuale corecţii.
Punctul de vedere de mai sus îl susţin, de altminteri, şi în studiul pe
care îl voi trimite Excelenţei Voastre cu privire la modificarea Pactului.
La Ministerul Afacerilor Străine mi s-a comunicat că Suedia şi
Norvegia vor trimite secretarului general al Societăţii Naţiunilor
propuneri concrete de modificare a Pactului, dar că Olanda îşi rezervă
atitudinea şi eventualul său răspuns până ce va cunoaşte textul acestor
propuneri.
2) Cercurile oficiale olandeze sunt foarte iritate de atitudinea Germaniei
care a expulzat ieri patru cetăţeni olandezi locuind în Berlin. Guvernul
german a comunicat de acum o săptămână că va lua această măsură de
represalii în ca z când vor fi expulzaţi cinci supuşi germani care făceau
propagandă nazistă pe teritoriul olandez.
La Ministerul Afacerilor Străine mi s-a declarat că Guvernul olandez a
1

Vezi documentul nr. 119.
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răspuns imediat Guvernului german comunicându-i că nu înţelege să
fie intimidat şi să i se restrângă libertatea de apărarea ordinii sale
publice. În consecinţă, Guvernul olandez a expulzat imediat pe cei
cinci nazişti germani aflaţi la Rotterdam, iar la această măsură
Guvernul german a răspuns ieri cu expulzarea celor patru olandezi care
nu se făcuseră vinovaţi de nici un fapt care să justifice o asemenea
expulzare.
Ministerul de Externe olandez consideră această măsură ca
inadmisibilă, iar atitudinea Germaniei ca o imixtiune intolerabilă în
chestiunile politice interne ale Olandei.
3) Prelungirea serviciului militar în Germania a impresionat adânc
cercurile politice olandeze. Se consideră atitudinea conciliantă a
Germaniei în chestiunea spaniolă, ca o manevră destinată să micşoreze
impresia penibilă pe care urma să producă prelungirea serviciului
militar.
4) Argumentul pericolului sovietic, invocat de Germania, este socotit aici
ca un pretext deoarece URSS nu poate avea scopuri agresive,
atitudinea Japoniei constituind pentru ea suficiente motive de
îngrijorare.
Punctul de vedere al primului ministru olandez este interesant deoarece
Olanda nu a manifestat niciodată o deosebită simpatie pentru URSS şi,
deci, opinia cercurilor politice oficiale este cu totul obiectivă.
În sfârşit, din informaţiile obţinute de mine şi coroborate cu cele dobândite
de domnul Geblescu, mai rezultă că în cercurile militare locale se consideră
prelungirea serviciului militar în Germania ca o dovadă că părerile exprimate de
unii experţi străini cu privire la lipsa de ofiţeri inferiori în Germania şi la neputinţa
acestui Stat de a forma cadre în scurt timp nu corespunde decât parţial realităţii.
Într-adevăr, dacă o asemenea lipsă de ofiţeri inferiori ar fi fost atât de importantă,
Marele Stat Major german n-ar fi impus acestor cadre un surplus de muncă atât de
considerabil dându-se să instruiască un număr de recruţi mărit cu o treime.
Din informaţiile căpătate aici se dă în Germania o dezvoltare extrem de
mare centrelor de instrucţie pentru subofiţeri. Astfel, pentru un singur regiment de
artilerie nr. 57, din Branschwigh, s-a instituit un centru pentru o sută subofiţeri
număr ce depăşeşte cu mult capacitatea unui singur regiment. Se cercetează deci
ipoteza dacă într-un timp nu prea îndelungat nu s-ar putea produce o sporire a
numărului de unităţi active peste cele 36 divizii prevăzute în programul oficial. În
regiunea germană învecinându-se cu Olanda nu se pot dovedi lucrări importante de
fortificaţie, ci doar construcţii de mici cazemate.
Pella
[Note marginale:]
MSR; Pr. C.; Marele Stat Major, numai punctul 3; telegrafic, domnului ministru
Titulescu, la Cap Martin; prin curier, spre informare, Legaţiei de la Geneva, numai
punctul 1, adăugând că a fost trimis domnului ministru Titulescu; prin curier, spre
informare, Legaţiei de la Berlin punctele 1 şi 2. 28 august 1936.
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177
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 623, din 27 august 1936, ora 13.28
Înreg. la nr. 48.094 din 28 august 1936
Berlin
Ca urmare la telegrama mea nr. 3 6211.
Din numeroasele şi variatele versiuni ce au circulat cu privire la
întrevederea Hitler-Regentul Horthy, azi cred şi mai mult că obiectul principal al
conversaţiilor a fost după cum mi s-a confirmat la Auswärtiges Amt:
1) Că întrevederea a durat trei ore, iar nu 20 de minute cum a afirmat
primul comunicat, ceea ce dovedeşte că s-au examinat în mod
amănunţit unele chestiuni;
2) Că la această lungă conferinţă a asistat nu numai ministrul Afacerilor
Străine, von Neurath, dar şi ministrul de Război, generalul von
Blomberg; aşa fiind, se pune întrebarea ce puncte de discuţie făceau
utilă prezenţa ministrului de Război al Reich-ului la discuţia lui Hitler
cu şeful unui stat dezarmat, dacă nu tocmai reînarmarea acestuia! În
consecinţă, dacă s-ar fi vorbit numai „politică‖, pentru ce de data
aceasta s-a simţit nevoia prezenţei ministrului de Război atunci când,
în timpul celor 15 zile, Hitler nu a socotit necesară prezenţa acestuia la
conversaţiile sale cu Regele Bulgariei, cu principii Italiei, Greciei,
Suediei, domnii Vansittart, Szembeck etc.
Dacă ne mai reamintim în acelaşi timp şi interesul constant pe care
germanii îl mărturisesc armatei ungare, vizitele ofiţerilor superiori germani la
Budapesta din cursul ultimilor doi ani şi acele prelungite şi repetate ale generalilor
unguri la Berlin ce am semnalat la timp Excelenţei Voastre, înclin a crede că
singura versiune acceptabilă este aceasta, bineînţeles de a nu exclude şi un „tur de
orizont‖ firesc, îmbrăţişând şi alte chestiuni ce apar, însă, secundare.
Comnen
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 57 (Probleme militare, 1932-1936), f. 368-369

1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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178
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 357, din 27 august 1936, ora 14.46
Înreg. la nr. 47 850, din 27 august 1936
Cap Martin
Strict confidenţial.
Pentru Majestatea Sa Regele şi preşedintele Consiliului de Miniştri.
Cu privire la telegrama lui Comnen, transmisă cu nr. 47 6901, referitor la
eventuala reînarmare a Ungariei, cred necesar a se întreba imediat atât guvernul
iugoslav, cât şi guvernul cehoslovac dacă sunt decise a-şi executa obligaţiile luate
în scris prin Protocolul din martie 1935.
Eu nu pot să uit atitudinea şefului Marelui Stat Major iugoslav, din luna
iunie, care, în faţa Majestăţii Sale Regelui şi a preşedintelui Consiliului de Miniştri,
refuzase chiar să studieze această chestiune pe care el o înscrisese şi de care n-a
fost convins decât cu mare greutate. Dacă unul din aliaţii noştri refuză să-şi
îndeplinească obligaţiile, cred că presa trebuie să pregătească opinia noastră
publică în sensul calmului. Rămâne să se studieze aducerea chestiunii în faţa
Societăţii Naţiunilor pentru a se cere Ungariei modificarea contractuală a clauzelor
militare în schimbul denunţării unilaterale la care ar fi recurs, iar în caz de refuz,
studierea din partea noastră a repudierii Tratatului minorităţilor.
Titulescu
[Note marginale:]
MSR; de urgenţă, Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 57 (Probleme militare, 1932-1936), f. 366-367
179
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. f. n., din 27 august 1926
Înreg. la nr. 48 161, din 28 august, 1936
[Cap Martin]
Puneţi în vigoare imediat măsurile implicate prin adeziunea noastră la
1

Vezi documentul nr. 170.
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principiul de neimixtiune în afacerile spaniole. Nu mă pot însă împiedica să constat
cât de curios mi se pare ca Franţa să facă atâtea diligenţe faţă de un stat care a
acceptat punctul ei de privire de la început, atunci când presa franceză este plină de
elogii la adresa acelor care au aderat sub condiţii încă neîmplinite.
Nu am văzut în presa franceză un omagiu special adus României pentru
gestul ei.
Veţi face cele de cuviinţă ca Jean Paul Boncour şa priceapă aceasta în
acelaşi timp cu luarea măsurilor de punere în vigoare imediat a embargoului.
Adaug la telegramă că nu avem obiecţii la publicarea răspunsului nostru.
În ceea ce mă priveşte, nu am nici o obiecţie ca Laptew să fie
reprezentantul României în Comitetul de la Londra. Rog însă a lua şi
consimţământul primului ministru.
Titulescu
[Note marginale:]
Răspuns la instrucţiunile domnului ministru Titulescu, primite telefonic de la Cap
Martin: „Conformându-mă prezentelor instrucţiuni şi având consimţământul
domnului prim-ministru, telefonic, dimineaţă, de la Sinaia, am dat imediat
însărcinatului cu Afaceri al Franţei răspunsurile cerute prin nr. 192. 29 august 1936,
ora 12.45. (ss) Mihail Arion‖.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 415 (Războiul civil din
Spania), f. 15
180
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA TIRANA, DRAGOŞ COTLARCIUC, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 372, din 27 august 1936, ora 21.00
Înreg. la nr. 47 853, din 1936
Tirana
Domnul Asllani a cerut azi să mă vadă pentru a-mi comunica ca MS
Regele binevoit să acorde agrementul pentru domnul Nicolae Lahovary ca ministru
al României la Tirana. Domnia Sa a a adăugat că a făcut tot posibilul pentru a
obţine acest agrement de întârziere lucru ce a fost uşor având în vedere că MS
Regele se află la Durazzo.
Mulţumindu-i pentru această dovadă de bunăvoinţă am întrebat dacă crede
că, MS Regele se va întoarce în curând la Tirana sau dacă va primi scrisorile de
acreditare la Durazzo.
Domnul Asllani mi-a răspuns că MS Regele va rămâne până în noiembrie
la Durazzo aşa cum a făcut-o şi în anii trecuţi şi nu crede că MS Regele va putea
primi în audienţă solemnă la Durazzo nefiind aranjat pentru aceasta. Domnul
Asllani mi-a comunicat că însărcinatul cu afaceri ad-interim la Bucureşti a fost
desemnat în persoana secretarului de legaţie din Sofia, domnul Maksud Hulusi, a
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cărui numire se va face şi care se va duce la Bucureşti îndată ce noul numit ca
ministru al Albaniei la Sofia îşi va lua postul în primire.
Cotlarciuc
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnului Titulescu, la Cap Martin.
AMAE, Fond 71/Albania, vol. 7 (Telegrame, 1934-1944), f. 156-157
181
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 594, din 28 august 1936, ora 21.00
Înreg. la nr. 48 168, din 29 august 1936
Ankara
Tewfik Rüstü Aras mi-a comunicat azi că Iugoslavia a ratificat Convenţia
de la Montreux. Regele Angliei a semnat şi el instrumentul de ratificare înainte de
plecarea în călătorie. Cum Anglia doreşte să figureze printre primele şase state în
care este cuprinsa şi România, este probabil că va efectua zilele acestea depunerea.
Astfel Convenţia va intra definitiv în vigoare ceea ce va deschide, cum speră
Domnia Sa, posibilitatea adeziunii Italiei. Ministrul Afacerilor Străine mi-a reînnoit
mulţumirile sale pentru ratificarea României şi mi-a spus că observaţiile sale din
întrevederea precedentă nu aveau caracter serios şi constituiau numai un amical
schimb de vederi eu mine.
Filotti
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 4 (General, 1936), f. 263
182
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 595, din 28 august 1936, ora 21.00
Înreg. la nr. 48 169, din 29 august 1936
Ankara
În conversaţia de azi cu Tewfik Rüstü Aras am atins, ca de la mine
chestiunea reformei Pactului, conform instrucţiunilor primite cu adresa cifrată cu
nr. 46 9191.
Ministrul Afacerilor Străine mi-a declarat că Turcia neînţelegând să ia vreo
iniţiativă şi fiind mai puţin interesată decât statele din Europa Centrală, se va
orienta după punctul de vedere al aliaţilor săi.
A menţionat că dorinţa Turciei este numai a se evita orice slăbire a Pactului
1

Vezi documentul nr. 163.
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şi a urmări să nu se aplice altui stat măsuri mai slabe decât Italiei. Din acest punct
de vedere Domnia Sa se întreabă dacă conexiunea sancţiunilor economice cu cele
militare nu riscă, mai curând, să împiedece o aplicare universală şi deci să slăbescă
sancţiunile economice care în unele cazuri ar putea fi eficace chiar singure.
Chestiunea urmând a fi examinată de Înţelegerea Balcanică la Geneva, nici
ministrul nici eu nu ne-am angajat într-o discuţie.
Filotti
AMAE, Fond 71/România, vol. 95 (Copii după telegrame, mai-august
1936), f. 644
183
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VIENA,
NICOLAE LAHOVARY, CĂTRE
MINSTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 828, din 28 august 1936
Înreg. la nr. 48 986, din 28 august 1936
Viena
Convorbirile Regentului Ungariei cu cancelarul german şi domnul Schuschnigg
Domnule Ministru,
Referindu-mă la telegramele acestei legaţii nr. 1 785, din 21 august, şi nr.
1 813, din 25 august a.c.1, mai pot dar acum următoarele informaţii ce le am aflat
din foarte bune izvoare privind călătoria Regentului Ungariei în Austria şi vizita
făcută la Berchtesgaden.
Regentul înştiinţase de două săptămâni Guvernul austriac că cu prilejul
vânătoarei ce urma să facă în Austria era hotărât să meargă şi în Bavaria spre a
avea o convorbire cu cancelarul german.
Se pare chiar că la început ar fi dorit să se înjghebe o întrunire în care să fie
reprezentate şi Italia şi Austria. Sugestia n-a fost însă primită aici şi nici o
personalitate austriacă n-a luat parte la întrevederea Hitler-Horthy. Domnul
Schuschnigg n-ar vrea, de altfel, să mai aibă o întrevedere cu Regentul, nici la
trecerea sa prin Karintia, spre a sublinia caracterul neoficial al călătoriei domnului
Horthy. Astfel, Domnia Sa nu s-ar mai întâlni în Karintia decât cu domnul Miklas.
Întrucât priveşte participarea mareşalului Balbo la conferinţă din Bavaria
n-am putut avea decât informaţii contradictorii.
Legaţia Cehoslovaciei înclină totuşi, a crede că acesta s-a dus într-adevăr
în taină la Berchtesgaden în aceeaşi zi ca Regentul în locul unei vizite a domnului
Horthy în Italia, care ar fi atras mai mult atenţia generală, ceea ce nu este dorit de
Italia în momentul de faţă.
Întrucât priveşte scopul vizitei, informaţiile ulterioare confirmă că a fost o
1

Documentele nu au fost identificate în arhivă.

262

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

vizită de orientare generală cu privire la intenţiile Germaniei în Europa Centrală şi
îndeosebi faţă de Mica Înţelegere, de Austria şi de Polonia.
Vizită a făcut-o însuşi Regentul deoarece din pricina probabilei retrageri
apropiate a domnului Gömbös din viaţă publică din motive de sănătate şi a
divergenţelor adânci care despart între ele diferitele fracţiuni ale opoziţiei
însemnătatea Domniei Sale ca factor politic în Ungaria a crescut deodată în chip
neaşteptat.
Data aleasă de Regent pentru a veni la Viena n-a fost comunicată
autorităţilor austriece decât în ultimul moment şi legaţia cehoslovacă rămâne
convinsă că grăbirea călătoriei se datorează în rândul dintâiul cuvântărilor rostite
de preşedintele Beneš în Boemia Germană, în care conducătorii unguri au văzut
licărind posibilitatea unei înţelegeri germano-cehe pe care doresc cu orice preţ să o
împiedice1.
Amintesc iar că sugestiile făcute de Regentul Horthy cancelarului
Schuschnigg n-au fost bine primite de acesta, iar vizita la Berchtesgaden a fst
socotită aici de Guvern ca fiind puţin oportună în momentul de încordare
internaţională.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Lahovary
AMAE, Fond 71/România, vol 236 (Copii după rapoarte, august 1936), f.401-403
184
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VIENA,
NICOLAE LAHOVARY, CĂTRE
MINSTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 1 831, din 28 august 1936
Viena
Ideile Legaţiei franceze cu privire la relaţiile austro-ceho-germane
Domnule Ministru,
În cursul unei convorbiri cu însărcinatul cu Afaceri al Franţei, i-am pus
diferite întrebări cu privire la felul cum vede situaţia în Europa Centrală după
încheierea înţelegerii din 11 iulie şi după prelungirea serviciului militar în
Germania.
Cred interesant, având în vedere că Domnia Sa a fost decorat de curând de
Guvernul francez şi că este cumnatul ministrului francez la Belgrad, să redau pe
scurt ideile Domniei Sale.
1. Este de părere că Guvernul austriac nu putea să nu încheie cu
Germania acordul din 11 iulie, atunci când Guvernul Reich-ului era
dispus să recunoască suveranitatea statului austriac şi se îndatora să nu
1
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intervină în treburile sale interne, căci altfel domnul Schuschnigg s-ar
fi expus învinuirii de a dori el prelungirea conflictului cu Germania,
ceea ce i-ar fi îngreunat şi mai mult situaţia în Austria şi ar fi pricinuit,
fără îndoială, tulburări, poate primejdioase pentru regim.
2. De altfel, Guvernul francez a primit aceste ştiri, „à tritre informatif‖,
fără a întreprinde nici o acţiune, şi fără a da sfaturi, care, de altfel, nici
nu erau cerute de Guvernul austriac. (Putem nota, cu acest prilej, ca o
nouă dovadă a lipsei de interes ce o arată aici de vreme îndelungată
diplomaţia franceză Micii Înţelegeri, că deşi după această mărturisire,
Legaţia Franţei era mult mai bine informată asupra intenţiilor
Guvernului din Viena, nu ne-a dat nici o veste, informaţiile ce le-am
putut transmite fiind obţinute din cu totul alte izvoare).
Cu privire la acţiunea Italiei, însărcinatul cu afaceri al Franţei mi-a declarat
că după ştirile absolut sigure ce le-a dat Ambasada Franţei din Roma, Ducele nu a
împins personal Guvernul austriac pe calea apropierii şi că a dat cancelarului
Schuschnigg, şi înainte şi după ziua de 11 iulie, sfaturi de prudenţă. Deoarece
Legaţia Italiei din Viena privea cu oarecare neîncredere o apropiere austrogermană, domnul Schuschnigg s-a ţinut în timpul tratativelor, în legătură directă cu
Roma, folosindu-se cât mai puţin de mijlocirea domnului Preziozi, care, precum se
ştie, a fost înlocuit de atunci de domnul profesor Salata, ca şi, de altfel, de aceea a
domnului Berger-Waldenegg, în prea bune relaţii cu Principele Starhemberg, şi care
nici până acum nu şi-a ocupat efectiv postul de la Roma.
Însărcinatul cu afaceri francez este de părere că nu ne putem rosti încă cu
privire la rezultatele Înţelegerii din 11 iulie deoarece ele vor atârna atât de reacţiile
elementelor pan-germane din Austria şi în genere de reacţiile complexe ale opiniei
publice de aici, cât şi mai ales de evoluţia internaţională şi de gradul de intimitate
al legăturilor italo-germane.
Domnul de Montbas este, de altfel, de părere, bineînţeles, că dacă nu se
iveşte vreun incident neaşteptat, că Italia nu va fi dispusă să renunţe prea uşor la
poziţia ei în Europa Centrală şi că noua prietenie între Roma şi Berlin nu este fără
reciproce reticenţe. Nu-şi ascunde însă nici primejdia unei alunecări destul de
repezi a Austriei spre Germania dacă Italia s-ar crede silită să facă – din motive de
politică generală – concesii Reich-ului în Europa Centrală, sau dacă raportul de
putere între Germania şi Italia s-ar schimba în favoarea Reich-ului.
Întrebând pe Însărcinatul cu Afaceri al Franţei dacă nu crede că, după
înţelegerea cu Austria, Germania, cu o armată întărită prin reintroducerea
serviciului de doi ani, nu va avea intenţii agresive împotriva Cehoslovaciei, el mi-a
răspuns, în felul lui categoric obişnuit „L‘Allemagne n‘aura pas besoin de faire la
guerre. „La Tchecoslovaquie est un poire dèja mûre, les allemands de Bohème ne
sont pas des autrichiens mais des allemands à 150% et l‘affaire sera réglée dans les
48 heurs quand L‘Allemagne le voudra‖.
Dezvoltând puţin ideile sale, mi-a arătat că este convins că Cehoslovacia,
din motive geografice, etnice şi chiar comerciale, va fi nevoită să se înţeleagă cu
Germania sau să piară.
L-am întrebat atunci, dacă vede astfel lucrurile de nu crede că ar fi mai
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bine ca Cehoslovacia să se înţeleagă mai curând cu Germania deoarece puterea
acestea crescând din an în an pretenţiile sale şi deci şi concesiile de făcut de
Cehoslovacia ar fi cu atât mai mari cu cât s-ar amâna mai mult încheierea unui
pace. La aceasta a răspuns: „èvidemment‖.
Ideile însărcinatului cu Afaceri, după cum m-am putut încredinţa în anii din
urmă, din diferite convorbiri cu ministrul şi cu membrii misiunii franceze, privind
Mica Înţelegere şi îndeosebi Cehoslovacia, corespund sub o formă mai imperativă
şi mai puţin nuanţată, datorită temperamentului său propriu, cu ideile capului
Legaţiei şi a celorlalţi membri ai Legaţiei.
În cursul ultimilor ani, precum s-a raportat de altfel în diferite rânduri,
convingerile Legaţiei franceze în privinţa Micii Înţelegeri au rămas aceleaşi.
Din numeroasele convorbiri avute de câţiva ani, atât cu mine, cât şi cu
însărcinatul cu afaceri al Cehoslovaciei, reiese că motivarea acestei atitudini, care
nu corespunde cu politica oficială a Franţei, ar fi următoarea: Legaţia socoteşte că
primejdiile mai imediate pentru pacea Europei se pot ivi în centrul Europei, că prin
alianţa ei cu Cehoslovacia se măresc simţitor pentru Franţa riscurile de război, fără
ca ea să primească, în schimb, un aport corespunzător de forţe, Cehoslovacia (şi
România) fiind, din diferite pricini (forma graniţelor, numărul minoritarilor, lipsa
de armament etc.), precum a spus-o deschis ministrul Puaux şi secretarului Stîcea
acum câteva săptămâni, aproape fără valoare militară pentru Franţa într-un război
cu Germania.
Alianţa este, deci, din punct de vedere strict militar, un pasiv pentru Franţa,
la acest pasiv se mai adaugă un pasiv politic, căci a împiedicat până acum, mai
ales, din pricina Iugoslaviei, o apropiere mai trainică şi mai intimă între Franţa şi
Iugoslavia.
O stare de apropiere ar înfăţişa însă pentru Franţa o consolidare puternică a
situaţiei sale, un adaos însemnat la forţele sale militare, fără a avea nici contrapartea unor riscuri de război mai mari. Dimpotrivă, Franţa, sigură de Belgia şi de
Italia, cu Anglia ca rezervă, n-ar mai putea fi primejduită de Germania, care nu s-ar
mai încumeta să o atace.
Acum, când lichidarea încordării prilejuite de Abisinia îngăduie o
destindere anglo-italiană, posibilitatea unei apropieri franco-italiene apare legaţiei
ca din nou actuală.
Totodată, legaţia franceză crede, se vede, ca o cale indirectă de a ajunge la
o atare înţelegere cu Roma ar putea fi tocmai o apropiere a Cehoslovaciei (şi,
implicit, a Micii Înţelegeri) de Germania.
O atare apropiere ar avea, desigur, un inconvenient pentru Franţa, căci ar
însemna o întărire a influenţei germane în Valea Dunării în dauna cele franceze, dar
i-ar aduce însă, în schimb, o îndoită compensaţie; micşorarea riscurilor de război
ale Franţei pentru interese care n-o atrag direct şi apropierea râvnită cu Italia, care,
credincioasă politicii sale de basculă şi îngrijorată de expansiunea germană la
graniţele sale, ar fi mult mai dispusă decât acum să se apropie de Franţa.
De fapt, Legaţia franceză de aici se teme, înainte de toate, de un război.
Precum ataşatul militar de aici a spus-o acum câtva timp în salonul unor prieteni,
armata germană este de pe acum superioară cele franceze întrucât priveşte aviaţia
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(ar avea circa o mie de aparate moderne în plus) şi tancurile, şi va avea o
superioritate generală de la 1938 încolo.
Fără sprijinul Italiei şi al Poloniei, un nou război cu Germania ar putea
duce astfel la o catastrofă, chiar dacă blocul franco-anglo-rus cu Mica Înţelegere ar
învinge. Franţa, cu populaţia ei staţionară şi care suferă încă de rănile căpătate în
războiul din urmă, n-ar mai putea să se refacă după o nouă pierdere de sânge şi ar
cădea pe planul al doilea, rămânând Anglia sau Rusia Sovietică, singura sau
singurele câştigătoare. Cum personalul legaţiei are şi convingeri de dreapta, este
firesc că chiar perspectiva izbândei finale cu sovietizarea posibilă a Germaniei
învinse atrăgând poate şi molipsirea Franţei, să i se pară foarte întunecată.
Acest raţionament face deci, în chip logic, ca legaţia Franţei să dorească
implicit „comme le moindre mal‖, fie chiar jertfind poziţiile franceze în Valea
Dunării, o destindere, dacă nu şi o apropiere ceho-germană, mai fiind de altfel şi de
părere că Cehoslovacia este aşa de expusă, încât ar fi în propriul el interes să facă
din vreme concesiunile cuvenite.
Atât această legaţie, cât şi legaţia cehoslovacă (ministrul Iugoslaviei are
foarte puţin contact cu Legaţia franceză) au încercat în diferite rânduri să modifice
părerile misiunii franceze, însă fără succes.
De altminteri, adaug că de când s-a precizat apropierea italo-germană,
legaţia cehoslovacă de aici se arată mai neliniştită şi nu ascunde nădejdea că
acţiunea împăciuitoare a preşedintelui Beneš şi a domnului Hodža va putea duce la
un modus vivendi mulţumitor cu Reich-ul.
Lahovary
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 35 (Relaţii cu alte state, 1920-1938),
f. 357-363
185
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 591, din 28 august 1936
Înreg. la nr. 48 174, din 29 august 1936
Ankara
Strict confidenţial.
Ca urmare la telegrama nr. 1 5561.
Tewfik Rüstü Aras mi-a comunicat că mareşalul Fevzi Paşa primeşte cu
plăcere să vină la Bucureşti pentru semnarea convenţiei militare. Un om de o rară
onestitate.
Cum însă întreprinde în prezent o călătorie mai lungă de inspecţie in
regiunile orientale ale Turciei amânată de şase ani, iar în octombrie va fi reţinut de
pregătirea revistelor militare pentru sărbătoarea naţională turcă, mareşalul roagă ca
reuniunea şefilor Statului Major să aibă loc in cursul lunii noiembrie la orice dată
1
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care ar conveni Statului nostru Major. Eventual, ar putea veni la Bucureşti îndată
după sărbătoarea naţională de la 29 octombrie.
Ministrul Afacerilor Străine mi-a spus că va fi prima dată când Mareşalul
părăseşte Turcia. Consideră înţeles ca la reuniune să participe nu numai şeful
Statului Major iugoslav, ci şi cel grec spre a se pune în aplicare rezoluţiile luate de
Consiliul Permanent al Pactului balcanic [de] la Belgrad.
Dacă Marele Stat Major va accepta cererea mareşalului, consider necesar
să fiu autorizat a adresa Guvernului turc o scrisoare de invitaţie din partea
Guvernului nostru spre a satisface formele protocolare.
Sunt informat pe altă cale că preşedintele republicii şi Ismet Inönü au
aprobat deplasarea mareşalului.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. C.; Marele Stat Major; telegrafic, domnului ministru Titulescu, la Cap
Martin, ca urmare la telegrama mea nr. 46 2361.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 36 (Probleme militare, 192730 octombrie 1937), f. 215-216
186
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
MIHAIL ARION,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
T. f. n., din 29 august 1936
Înreg. la nr. 48 333, din 29 august 1936
Urgent. A se descifra cu precădere.
Excellence Titulescu. Cap Martin.
Însărcinatul cu afaceri al Cehoslovaciei mi-a făcut azi, din partea
Ministerului Afacerilor Străine din Praga, următoarea comunicare: „Domnul
Delbos a încunoştinţat pe ministrul Cehoslovaciei la Paris că a primit din Berlin
informaţii potrivit cărora consideră că Regentul Horthy pregăteşte abrogarea
clauzelor militare din Tratatul de la Trianon. Domnul Delbos sfătuieşte de a nu ne
lăsa a fi surprinşi, de a ne consulta mutual şi de a întreprinde ceva înainte ca faptul
să fie împlinit‖.
Arion
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 57 (Probleme militare, 1932-1936), f. 370
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187
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 610, din 29 august 1936, ora 20.35
Înreg. la nr. 48342, din 29 august 1936
Budapesta
Strict personal. Confidenţial.
Referitor la telegramele dumneavoastră nr. 47 690 şi nr. 48 0941.
Am căutat a mă informa în ce priveşte conţinutul telegramelor susmenţionate şi am onoarea a raporta Excelenţei Voastre următoarele: de la început
ţin să afirm că cred posibil orice act temerar din partea Ungariei care ar putea
profita de circumstanţele actuale atât de tulburi pentru a proclama oficial
reînarmarea ei. Motivul principal care o împinge la un astfel de gest este credinţa
din nenorocire confirmată mereu de desfăşurarea evenimentelor ulterioare că toate
actele de cutezanţă înfăptuite de diversele state de la 1920 şi până în prezent nu au
dat naştere de cât la protestări platonice ale celor interesaţi şi fără a fi urmate de
sancţiunea necesară.
În Ungaria, sunt două păreri care-şi fac concurenţă: 1) părerea militarilor,
care cred că a venit momentul ca Ungaria să urmeze gestul Germaniei, şi care au
fost profund deziluzionaţi că Ungaria n-a urmat gestul Austriei; 2) opinia
oamenilor politici cu greutate şi cu simţul răspunderii, între care se pare că ar fi şi
ministrul Afacerilor Străine al Ungariei, [care] susţin că Ungaria nu ar avea nimic
de câştigat făcând un gest care nu i-ar aduce decât neplăceri deoarece: a) înarmarea
decretată oficial nu ar face decât a consfinţi starea reală şi, de fapt; b) i-ar strica
situaţia bună internaţională ce şi-a asigurat prin neimitarea, Austriei; c) i-ar lua
unul din mijloacele de propagandă prin care a reuşit să impresioneze Occidentul,
tendenţios informat, şi ar face-o să treacă din situaţia de „stat victimă‖ la aceea de
„stat provocator de eventuale conflicte‖; d) nu ştie precis până la ce punct ar merge
tolerarea unui astfel de act cutezător de către Mica Înţelegere.
Rămâne de văzut care din aceste puncte de vedere va triumfa. Am credinţa
că Ungaria şi-ar arăta mult mai puţin veleităţile dacă ar şti precis că la o decretare
oficială a călcării de către ea a unor dispoziţii din Tratatul de la Trianon i s-ar
răspunde automat prin desfiinţarea de exemplu a Tratatului minorităţilor în statele
Micii Înţelegeri.
Căpităneanu
1
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AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 115-116

188
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LISABONA,
ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, NICOLAE TITULESCU
R. nr. 705, din 29 august 1936
Înreg. la nr. 48 771, din 1 septembrie 1936
Lisabona
Strict confidenţial.
Domnule Ministru,
Pe lângă veştile săptămânale ce am onoarea de a reda Excelenţei Voastre
prin raport separat, consider de datoria mea a-i împărtăşi cu prezentul, comentariile
pe care războiul civil din Spania le suscită în publicul portughez, precum şi acele
consideraţii de viitor care ar putea interesa şi politica ţării noastre, ce am auzit
exprimate de diferite personalităţi politice, în decursul ultimelor zile.
Într-adevăr, deci trăim aici sub regim de dictatură, timpurile excepţionale
prin care trecem fac ca oriunde se întâlnesc doi înşi se discută politică, de altfel, în
chipul cel mai liber.
De aceea mă şi mărginesc să desprind liniile generale ale comentariilor
opiniei publice portugheze, atât în domeniul politicii internaţionale, cât şi pe
tărâmul gospodăriei interne.
Fireşte că cele relatate mai jos nu au pretenţia de a fi nici inedite, nici
originale, o asemenea râvnă neavând rost, pe când cred că, de la postul de
observaţie înaintat în care mă aflu, este de datoria mea să comunic Excelenţei
Voastre cele auzite.
Pe terenul politicii externe, opinia care se acreditează din zi în zi în
Portugalia, este că Germania pregăteşte o ofensivă a tuturor ţărilor de ordine,
fasciste sau de dreapta, împotriva Rusiei Sovietice şi că se îndreaptă cu paşi mari
înspre războiul cu URSS.
Se crede, într-adevăr, de mulţi – şi însuşi domnul Monteiro, ministrul
Afacerilor Străine, mi-a împărtăşit ieri convingerea sa, că echilibrul de forţe
european s-a modificat cu desăvârşire în decursul ultimelor luni.
Trei factori ar fi contribuit la ruperea „staticei‖ – foarte relativă de altfel –
anterioare, şi anume:
1. Revelaţia puterii militare a Italiei, dovedită de felul în care a decurs
cucerirea Etiopiei, care a stârnit stupefacţie nu numai statelor
continentale răzleţe, ci chiar aceea a unei puteri mondiale de talia
Marii Britanii. De acum, zeflemelele ieftine asupra aluatului din care
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este zămislită forţa italiană au pierit de pe buzele tuturor şi au cedat
locul unei serioase îngrijorări, căci o naţiune de peste 40 de milioane
de locuitori aşezată pe axa mediană a continentului şi a Mediteranei,
electrizată de un asemenea patriotism colectiv, pătrunsă de credinţe atât
de dinamice şi pregătită tehniceşte la un atare grad, trebuie să dea de
gândit, atunci când în prelungirea aceleiaşi axe se află un alt popor de
circa 70 de milioane de inşi, la fel de electrizat, de pătruns şi de
pregătit.
2. Simultanul episod actual comunist al politicii franceze, neînchipuita
decădere morală abia 18 ani după cel mai strălucit avânt de
generozitate şi de civilizaţie din câte a cunoscut omenirea şi datorată
numai prea îndelung toleratei practici a unor moravuri politice
destrăbălate.
Episod, desigur, numai episod, după credinţă portughezilor culţi, dar
episod ce, cu mai puţină demagogie s-ar fi putut evita în istoria Franţei
şi care nu numai că aruncă în sufletele nenumăraţilor ei prieteni de
afară o legitimă consternare, dar apare aproape ca o mistificare a
încrederii ce atâţia mandanţi şi-au pus în ea, tot astfel precum
falimentul unui bancher trage după sine incalculabile consecinţe la
miile de deponenţi atunci când rutina unui particular căruia nimeni nu
i-ar fi dat credit, oricât ar fi de răsunătoare, nu comportă decât pagube
limitate.
Însuşi domnul Antonio Ferro, unul din stâlpii regimului şi şeful
Secretariatului
Propagandei
Naţionale
(adică
organizatorul
propagandei în interior, a doctrinei cooperatiste şi, totodată,
propovăduitorul ideii portugheze în afară, alias un al doilea ministru de
Externe, de unde şi o vădită rivalitate cu departamentul portughez al
Afacerilor Străine), care este nu numai persona gratissima a domnului
Salazar, dar şi un aprig şi pătruns propagandist al, apropierii de Franţa,
nu a putut ascunde mâhnirea sa. Personal, nu l-am crezut câtuşi de
puţin influenţat de evenimentele externe când ne arăta, deunăzi, ce
impresie deplorabila repurtase din recenta sa călătorie în Franţa,
impresie ce părea a voi să o alunge din amintire ca pe un vis urât. Tot
Domnia Sa exprima mirarea că asemenea excese puteau avea loc într-o
ţară în care nu numai faima unui trecut de glorie, dar şi răspunderea
unui prezent de care a legat soarta unei serii de ţări care, cu drept
cuvânt, ar putea să-i reproşeze într-o zi atât de multa şi e vinovata
uşurinţă.
3. Descătuşarea ofensivei sovietice în Spania, care după o perioadă de
relativă acalmie a propagandei moscovite – cel puţin aceea vizibilă – în
Europa, revela deodată cât de înşelătoare fuseseră asigurările date de
Komintern cu privire la neamestecul să în afacerile interne ale
diferitelor state.
Intensitatea şi violenţa imixtiunii sovietelor ruse, despre care însăşi
căpeteniile guvernării portugheze mi-au afirmat a avea nenumărate şi continue
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dovezi concrete (subsemnatul nu am mijlocul de a controla aceste afirmaţii) şi care
ar fi ajuns până într-acolo încât, în multe regiuni din Spania, Frontul Anarhic
Iberic, condus făţiş de agenţii ruşi, a impus, prin teroare, populaţiei săvârşirea
atentatelor la vieţile şi averile concetăţenilor, au revelat, din partea URSS aspiraţii
de dominaţie asupra întregului continent pe calea comunizării, ce lumea credea,
încă de mult, cu desăvârşire părăsite.
Abilei pregătiri făcută în Spania, vreme de peste cinci ani de zile, de către
trimişii oficiali şi oculţi ai Moscovei, prin destrămarea lentă a conştiinţei naţionale,
prin subminarea neobosită a fundamentelor administrative şi politice şi prin
încurajarea cu bani şi sfaturi a curentelor subversive - oricare ar fi fost ele – i-a
urmat o ofensivă vehementă şi neobrăzată, în clipa în care, Franţa fiind fost şi ea
prelucrată până la aducerea la cârmă a unui Guvern cvasicomunist, Moscova a
crezut că momentul prielnic sosise pentru darea loviturii celei mari în Occident.
Subsemnatul din cele ce văd şi aud aici, înclin a crede că dacă şefii
propagandei ruse ar fi avut răbdarea de a amâna cu câteva luni darea pe faţă a
cărţilor, ar fi dobândit – în ce priveşte Spania – cu mult mai mulţi sorţi de izbândă
definitivă.
Desigur că Sovietele au avut date care ne lipsesc spre a judeca
oportunitatea momentului, dar nu aceasta ne interesează ci faptul – ce redau ca
atare – ca factorii portughezi sun pătrunşi de convingerea că, ori câte nedreptăţi
slăbiseră edificiul social spaniol, surparea sa, şi în prima fază de şapte ani de
pregătire prin subminare – şi în a doua, acea actuală, a luptei pe faţă, sunt Sovietele
ruse cele care poartă întreaga răspundere a întorsăturii ce lupta socială a luat în
Spania, care, fără de acţiunea lor, s-ar fi canalizat şi limitat acolo unde cererile
maselor proletare ar fi fost satisfăcute, în loc de a le vedea tocmai pe ele târâte întrun măcel în care majoritatea victimelor se numără tocmai în rândul proletariatului.
Ştirile parvenite zilele acestea arată într-adevăr că nu atât mitralierele
mişcării naţionaliste, cât însăşi luptele fratricide între aderenţii acelor aşa-zise „trei
tcheka‖ şi anume RGT, FAT şi CNT (Uniunea Generală a Muncitorilor, Federaţia
Anarhistă Iberică şi Confederaţia Naţională a Muncii), ca diversele categorii de
extremişti, gărzi roşii şi anarhişti iberici, gărzi civile şi miliţii comuniste, au
provocat cel mai mare număr de victime în regiuni în care armata naţionalistă nici
nu a pătruns, adică măcel şi haos printre muncitorime, adică crearea ireparabilului
care, din Spania, urma să se extindă în întreg apusul.
Şi pretutindeni, pe uscat, ca şi pe bastimentele de război încrucişând la
largul coastelor sudice, conducerea ar fi în mâna agenţilor şi ofiţerilor ruşi.
De aceea, Domnul Monteiro mi-a dat a înţelege că Guvernul portughez,
care se află faţă de Spania într-o poziţie paralelă cu cea a României faţă de Rusia
Sovietică, din primii ani de după Versailles, întreţine un serviciu de informaţii
extrem de vigilent şi tot Domnia sa mi-a declarat fără înconjur că, după credinţa sa,
este vorba numai de un război dus pe teritoriul spaniol, dar, de fapt, de un război al
internaţionalei roşii – condusă de Moscova – împotriva formei de stat burgheză,
sub orice titlu sau naţionalitate. De va izbuti în Spania, acest război, după credinţa
sa, va fi transportat de îndată şi simultan, atât pe teritoriu portughez, ca şi pe cel
francez.
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Şi astfel, după credinţa cercurilor politice portugheze, atât revelaţiunea
italiană cât şi criza comunistă din Franţa, cât şi războiul sovietic în Spania, ar fi
destrămat echilibrul de forţe de acum câteva luni din Europa.
Dar nu numai rupere de echilibru, ci şi modificare de scopuri.
Ca o lentilă care ar fi înlocuită de altă lentilă, în faţa lunetei operatorului,
cauza principală a conflictelor internaţionale europene, care, până mai ieri, era tipic
teritorială, a fost înlocuită deodată şi aproape instantaneu, de alta, tipic socială.
Cu alte cuvinte, preocupările şi râvnele teritoriale au cedat astăzi şi subit
locul preocupărilor şi râvnelor sociale.
Dar nu numai atât.
Concomitent, elementul „naţional‖, a cedat locul aceluia „internaţional‖ şi
aceasta nu numai din partea „claselor de jos‖ - din partea proletariatului, ci şi din
partea claselor culte – conducătoare. Şi tot astfel precum a existat până ieri o
internaţională a proletariatului, pare a se naşte acum o internaţională a claselor
conştiente şi chiar o internaţională a Guvernelor ce, prin uzitarea unui termen
anacronic, am putea denumi „burgheze‖.
Şi nu este exclus ca ceea ce n-a putut realiza politica păstrării, cuceririi sau
revendicării, adică „politica teritorială‖ să nu o dobândească politica socială de
apărare, adică „politica de clase‖.
Lucrul nu ar trebui considerat imposibil, afirmă interlocutorii portughezi,
căci – şi personal împărtăşesc această părere – într-un sens anumit, care nu exclude
câtuşi de puţin patriotismul, suntem cu toţii azi „internaţionali‖ deoarece gradul de
civilizaţie al continentului, în fiecare pătură socială, este astăzi cam acelaşi, astfel
încât muncitorul dintr-o ţară se simte sufleteşte mai aproape de muncitorul din altă
ţară, decât de concetăţeanul său intelectual, nu s-ar părea inadmisibil ca
intelectualul dintr-o anumită ţară să se afle, spiritualiceşte, mai aproape de
intelectualul de aceeaşi treaptă din altă ţară decât de concetăţeanul său pălmaş.
Şi dacă proletariatul stârnit, deşteptat şi organizat de către purtătorii de
cuvânt mai mult sau mai puţin interesaţi, a reuşit să înjghebe, fără greş, diversele
„internaţionale‖ cu care a speriat burghezimea, fără de motiv, de atâţia ani, (atunci
când aceasta ar fi putut acţiona în limitele echităţii), apoi ar fi ciudat ca – cel puţin
în principiu – să nu se poată concepe şi contopirea claselor sociale spiritual şi
economic superioare, pe baza axiomei că: faţă de progresele ştiinţei, Europa este
prea mică pentru a adăposti atâtea particularităţi purtătoare de germeni de
discordie.
Desigur că obiecţiile sunt numeroase, prima fiind cea a disproporţionalităţii
majorităţilor luptând împotriva minorităţilor, dar, în realitate, internaţionala claselor
conştiente ar deţine o putere însutit superioară numărului şi ar fi îndreptată
constructiv înspre bine, pe când internaţionala proletariatului, în general condusă
de arivişti, este, în general, îndreptată distructiv, spre rău.
De altfel, greşeala de optică constă tocmai în a opune aceste două
internaţionale atunci când cea dintâi, a proletariatului adevărat, nu s-a lăsat condusă
de către arivişti decât din cauza carenţei conducătorilor ei fireşti. Acolo unde
superioritatea spirituală a societăţii nu a părăsit datoria şi posturile de conducere,
colaborarea se face, pe cale naturală, dovadă Statele Unite ale Americii, a căror
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echilibru social este, fără doar şi poate, o pildă demnă de urmat deoarece nimeni
astăzi nu poate vorbi de „caste‖ - în afară de aceea a valorii personale şi deoarece
inter-dependenţa claselor, nevoia vastelor reforme sociale şi porozitatea între
diversele categorii sociale sunt axiome asupra cărora nimeni nu mai discută.
Oricum, după credinţa care pare a-şi face zi aici, ca şi probabil aiurea, s-ar
părea că, pe axa statelor „de dreapta‖ (pentru moment pe axa Italiei, Germaniei,
plus, foarte probabil, mâine a Franţei reddiviva), ar exista, faţă de pericolele „de
clasă‖, o tendinţă de a întinde, peste revendicările teritoriale, o mână statelor care,
fără a fi de dreapta sau de stânga, s-au menţinut, totuşi, în axa principiilor ‖de
ordine‖ spre a se împotrivi statelor „de extremă stânga afiliate destrămării
civilizaţiei occidentale‖.
Şi astfel, în mod virtual, trei categorii de state din care primele două, acele
„de dreapta‖ şi acele „de ordine‖ ar porni cruciada împotriva acelora de „extremă
stângă afiliate destrămării‖.
O asemenea ipoteză prinde corp aici pe zi ce trece, poate fiindcă într-o
măsură, portughezii iau dorinţa lor drept o realitate sau fiindcă oile se strâng
laolaltă în preajma furtunii, dar nu este mai puţin datoria mea a supune Excelenţei
Voastre aceste curente ale opiniei publice din ţara în care sunt acreditat.
Adaug că, de fapt în spiritul portughezilor, această ofensivă subînţelege cu
orice preţ, colaborarea Franţei, care, după credinţa lor, ar reveni curând la
principiile de „ordine‖ şi, în schimbul unor asigurări formale teritoriale, ar putea
găsi calea de împăciuire cu Germania spre a forma pivotul înţelegerii între ţările
„de ordine‖. Adaug, de asemenea, că, privită prin această prismă, problema ar
comporta, în ochii interlocutorilor din ultimele săptămâni, o cruciadă împotriva
prozelitismului roşu, deci împotriva influenţei Rusiei Sovietice, centru al
organizaţiilor marxiste, care s-ar cere a fi alungată din proiectele de unire socială
europeană, înspre Asia cea de basm şi spaimă de unde au pornit, în decursul
veacurilor, contaminările diverselor molime ale umanităţii.
Totuşi, parcă un instinct de conservare a comândului spiritual şi al
civilizaţiei cucerită cu atâta trudă ne împiedică să admitem prăbuşirea priorităţii
intelectuale europene ce ar însemna, fără doar şi poate, lunecarea definitivă a marii
veghi spirituale a omenirii ce este Franţa, înspre măcelul şi distrugerea
comunismului integral.
Nimeni, într-adevăr, nu era autorizat a prevede nici măcar zdruncinarea –
fie chiar trecătoare precum cred eu – a structurii sociale franceze. Nimeni, de
asemenea, autorizat a bănui, fără dovezi, Republica Sovietelor.
Astăzi însă, dacă se adevereşte că profunda convulsiune spaniolă, că greul
impus francez, sunt imputabile Sovietelor (a căror recunoaştere subsemnatul am
fost întotdeauna partizanul – v. rapoartele mele politice din iulie 1932, expediate la
Laussane1), dacă s-ar putea primi asigurări antirevizioniste complete, dacă s-ar
adeveri că într-un viitor apropiat, blocul Franţa-Germania-Italia este realizabil,
atunci, la situaţii noi, remedii noi.
Dar la aceasta nu este căderea noastră, simpli observatori, să priveghem.
1

Documentele nu au fost identificate în arhivă.
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Adaug numai că domnul Monteiro, deşi a recunoscut pe deplin
neutralitatea şi corectitudinea Marii Britanii faţă de războiul civil spaniol, a ridica
totuşi braţele în sus, spunându-mi: „Ce vreţi, englezii văd şi interpretează
evenimentele europene altfel ca noi; ei nu au fost niciodată, ca noi, peninsulari, ba
chiar n-au fost şi nu vor fi niciodată continentali‖.
La acestea, subsemnatul îmi permit să adaug în ordinea de idei de mai sus,
că nici nu vor fi vreodată partizanii unui bloc european compact fie el chiar călăuzit
de principii de ordine îmbinate de cel mai larg spirit de justiţie socială. Mă tem
chiar că se vor opune cel puţin reprezentanţii ortodoxismului integral, căci acei
evoluaţi şi acei tineri îşi vor da desigur seama că, însăşi pentru Marea Britanie,
vremurile au evoluat.
Cât despre învăţămintele de ordin intern ce se pot trage de pe urma
tragediei spaniole, cercurile portugheze – care se gândesc, fireşte, la ţara lor – sunt
de părere că trebuie dublate etapele întru orânduirea gospodăriei interne, prin
acordarea urgentă, păturilor sărace a unui minim de trai decent care să le deştepte la
conştiinţa vieţii de Stat, în loc a le lăsa ca pe nişte veşnice inamice ale ei – cu alte
cuvinte, de a realiza acele vaste reforme sociale şi economice care să readucă în
inima cetăţenilor acea mândrie – chiar la cei mai umili – care se exprimă prin: „ego
quoque civis romanus sum!‖.
Ele cred, mai cu seamă, ca autoritatea de stat trebuie restabilită fără o clipă
de întârziere prin ireproşabila executare din partea guvernanţilor a obligaţiilor lor.
În acest contract sinalagmatic, „do‖ înseamnă „ţi-am conferit toate atributele
puterii şi îmi îndeplinesc toate atributele cetăţeneşti‖, iar „ut des‖: „ca şi tu să-ţi
îndeplineşti la rândul tău obligaţiile tale de ocârmuitor care consistă a-mi da
maximul de încredere, de siguranţă şi de prosperitate compatibile cu speţa noastră
umană‖.
Domnul Salazar, cu geniala-i prevedere a garantat în relativ scurta sa
guvernare, încrederea, prin exercitarea unei ocârmuiri de austeră probitate,
siguranţa, prin restabilirea prodigioasă a unor finanţe sleite, dar nu a avut nici
timpul, nici circumstanţele prielnice (criza generală care nu permite exploatarea
unor colonii costisitoare) spre a oferi concetăţenilor săi şi prosperitatea.
Popoarele sunt însă impaciente şi exclusive ca şi copiii, ele vor totul sau
nimic, aşa cum scrie la cartea sinalagmatica: „îţi dau ce-mi dai‖ sau, cu alte
cuvinte, „mi-ai promis, trebuie să ţii, ?aescum? nu ţin nici eu!‖.
Desigur că nici noroaiele nu sunt întotdeauna drepte. Totuşi instinctul lor,
în general nu le înşeală atunci când îşi dau seama că termenii contractului nu au
fost respectaţi.
Pilda Spaniei o dovedeşte cu prisosinţă.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Zamfirescu
AMAE, Fond 71/Portugalia, vol. 1 (General, 1932-1939), f. 163-174
189
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERNA, MIHAIL BOERESCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
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R. nr. 1 707, din 29 august 1936
Berna
Domnule Ministru,
Zilele acestea am avut ocazia să mă întreţin cu mai mulţi colegi
(ambasadorul Franţei şi ministrul Angliei sunt absenţi) şi personalităţi dirigente de
aici, despre evenimentele internaţionale la ordinea zilei, care s-au succedat într-un
ritm precipitat:
Întrevederile Regentului Horthy, prelungirea serviciului militar în
Germania, urmând adeziunii ei la pactul de neimixtiune, vizita domnului Schacht la
Paris, a şefilor Statelor Majore francez şi polonez, respectiv, la Varşovia şi Paris, în
fine „Parteitag”1, de la 10 septembrie la Nürnberg. Toate aceste evenimente de o
importanţă incontestabi1ă şi cu eventuale consecinţe grave, au preocupat fireşte
întreagă presă, opinie publică elveţiană ca şi pe dirigenţii şi pe diplomaţii din
Berna, care le-au urmărit cu cel mai viu interes.
Voi căuta a rezuma impresiile şi informaţiile ce le am cules din
convorbirile privitoare la toate aceste chestiuni, raportându-le Excelenţei Voastre
precum urmează:
Întrevederea Regentului Horthy cu preşedintele Miklas şi cancelarul
Schuschnigg, şi apoi la Obersalzberg, proprietatea cancelarului Hitler, lângă
Berchtesgaden, cu Führer-ul în afară de chestia generală a realizării blocului
maghiaro-austro-german şi poate bulgar, au avut – se crede aici – în deosebi, ca
obiect, chestia reînfiinţării serviciului militar obligatoriu şi în Ungaria. Aceasta este
şi opinia colegului ceh şi polonez. N-ar fi exclus, cred ei, ca Horthy (după cum a
anunţat şi ziarul vienez „Wiener Tag‖), după terminarea vânătorii sale (de chamois)
de la Hinterriss în nordul Tirolului, să treacă prin Carinthia la Dobbiacho
(Tolbach), care nu e decât la 30 km de la Lienz la fruntaria austro-italiana, spre a se
întâlni acolo cu Ducele. Fireşte că ministrul Italiei, Tamaro (care a luat masa ieri la
mine), mi-a dezminţit zicând că domnul Mussolini se află actualmente la manevre
în sudul Italiei. Cât despre ştirea lansată de Agenţia Havas a unei eventuale vizite a
lui Mussolini în Germania, spre a întoarce Führer-ului vizita ce acesta i-a făcut-o la
Veneţia în 1933, colegul meu italian m-a asigurat că până acum cel puţin, n-a avut
nici o informaţie oficiala în această privinţă. Aici se crede că o asemenea vizită n-ar
fi de loc exclusă în împrejurările internaţionale actuale deşi până acum Ducele a
căutat să evite formarea unui bloc concret antibolşevic în centrul Europei; el ar dori
mai mult un „bloc spiritual‖ al puterilor centrale.
În orice caz, vizitele Regentului Horthy, urmând de aproape încheierea
convenţiei germano-austriace, sunt mai mult de cât un „gest simbolic‖, de curtenie
şi de prietenie. Ele concretizează oarecum alcătuirea blocului germano-austroungar-maghiar şi eventual italian-bulgar, pregătind un teren favorabil colaborării
tot mai intime a acestor state, „pentru reorganizarea dunăreană‖, colaborare
1

Congresul partidului (lb. germ).
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îndreptată fireşte contra Micii Înţelegeri şi menită pe de altă parte să dea o
dezminţire formală celor ce au susţinut că expansiunea influenţei crescânde a
Germaniei în Bazinul dunărean, ar constitui un pericol pentru Ungaria Aici,
alăturatul articol al lui M. Muret (La Hongrie et la grande politique) pune foarte
just întreaga chestie.
De asemenea, prelungita vizită a Regelui Boris la Berlin, unde s-a
întreţinut cu Führer-ul şi cu dirigenţii Reich-ului, se interpretează aici în sferele
elveţiene şi diplomatice, ca o apropiere tot mai concretă a Bulgariei de blocul
proiectat.
Noul ministru al Bulgariei, domnul Momcilov, care mi-a făcut azi prima
vizită oficială (Domnia Sa era guvernator al Băncii Naţionale şi a sosit aici pe când
mă aflam în concediu) mi-a spus, fireşte, că vizita Regelui Boris la Berlin a avut ca
motiv principal operaţia ce Regina Ioana a suferit acolo şi care a reuşit pe deplin, şi
apoi dorinţa ce Regele avea de asista la Olimpiadă. Se înţelege de la sine, că mie
nu-mi putea spune altfel. Între altele, Domnia Sa mai mi-a spus că, la 11 iulie, s-a
semnat la Sofia, între Bulgaria şi Elveţia, o convenţie relativă la protecţia juridică
şi asistenţa legală în afacerile civile şi comerciale, care dă o egală satisfacţie
intereselor ambelor ţări. tot 1) Momtcilov mi-a comunicat că Regele Boris se află
în strict incognito în Elveţia la Lugano, pentru câteva zile.
Vizitele Regentului Horthy se poate spune cu drept cuvânt, că nu constituie
decât o nouă etapă pe calea deschisă de diplomaţia germană (şi în special a lui von
Pappen la în vederea revizionismului şi a antibolşevismului, etapa ce urmează în
mod logic, pe de o parte apropierea italo-germană, graţie conflictului etiopian, şi pe
de altă parte apropierea austro-germană, graţie politicii concertate între Roma şi
Berlin. Intrarea în scena a Ungariei se reazemă atât pe Roma cât şi pe Berlin, şi
serveşte de intermediar pentru realizarea unei organizări dunărene sub controlul de
fapt al Germaniei. De la sine Bulgaria este atrasă în acest bloc, direct îndreptat
contra Micii Înţelegeri şi inspirat în fond de Mussolini.
Introducerea serviciului militar de doi ani în Germania
Fireşte că Ducele – precum cu drept cuvânt îmi spunea colegul ceh, nu
poate accepta de cât „volens nolens‖ introducerea serviciului militar de doi ani în
Germania. Noua dispoziţie militară decretată de Führer, după ce îşi dăduse
adeziunea la pactul de neimixtiune, n-a prea surprins aici, deşi faptul în sine este de
o importanţă capitală şi îngrijorează pe Elveţia. Alăturatul articol al domnului
Edmond Rossier din „Gazette de Lausanne‖, ilustrează bine impresia opiniei
publice din Elveţia cu privire la acest nou „fait accompli‖, violând Tratatul de la
Versailles.
Cu privire la chestiunea Danzig şi al „Drang-ului nach Osten”, colegul
belgian şi ceh ştiau din bună sorginte ca Führer-ul a dat instrucţiuni precise
preşedintelui din Danzig ca să organizeze o propagandă intensă în favoarea
reataşării Danzig-ului la Reich, act care apoi, la momentul oportun, va fi confirmat
prin „Tradiţionalul plebiscit‖!
Vizitele la Varşovia şi Paris ale şefilor Marilor State Majore francez şi
polonez
Informaţiile ce colegul ceh le are din Praga cu privire la politica domnului
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colonel Beck faţă de Germania par a confirma că Domnia Sa nu mai va putea s-o
continue mult timp, majoritatea opiniei publice fiind contra, mai ales în urma
vizitelor la Varşovia şi Paris a şefilor Statelor Majore francez şi polonez, care
indică în mod vădit o nouă apropriere de Franţa, căci din ce în ce „on se rend
compte à Varsovie‖ că Polonia n-are nimic bun de aşteptat de la Reich.
Fireşte că ministrul Poloniei din Berna, pe care l-am văzut azi îmi explica
că vizita în chestie era în firea normală a relaţiilor de alianţă franco-poloneză şi că
„numai o presă interesată‖ îi poate da „interpretări tendenţioase‖:
Este incontestabil că vizita generalului Rydz-Śmigly, inspectorul general al
armatelor poloneze, depăşeşte „simbolicul gest‖ de curtenie, din partea şefului
armatei poloneze faţă de şeful Statului Major general al Franţei, şi prezintă în
împrejurările internaţionale prezente, o importanţă politică capitală, confirmând „le
renouveau de l‘amitié et de l‘aliance franco-polonaise‖, cum se exprima „Le
Temps‖. În Elveţia această vizită interesează mai puţin, se speră totuşi aici, că ea va
contribui să tempereze oarecum tendinţele de simpatie al actualului regim francez
pentru Soviete.
Parteitag de la 10 septembrie la Nürnberg
În fine, din aceeaşi bună sorginte, am aflat că, la marea întrunire Parteitag,
convocată de Hitler la 10 septembrie la Nürnberg, Führer-ul va face un mare
expozeu despre politica sa externă, în care – între alte puncte importante ce le va
atinge – va pune chestia coloniilor, şi, pe de alta parte, chestia minorităţilor
germane. Acest urmă punct, mi-a spus în mod confidenţial domnul Künzl-Jizerski,
va viza direct „chestia Sudeţilor‖ din Cehoslovacia, Hitler vrând să ceară
„autonomia germanilor din Cehoslovacia‖. Însă acest atac, se pare că va fi „un
coup d’épée dans l’eau” şi iată de ce, mi-a explicat colegul meu: şefu1 sudeţilor în
Cehoslovacia, domnul Henlein, prepară un memoriu ce-l va depune la Secretariatul
Societăţii Naţiunilor pentru viitoarea sesiune a Dunării, în care atacă în mod
vio1ent Guvernul ceh, fiindcă ca acum câteva luni ministrul Apărării Naţionale a
luat dispoziţia că toţi lucrătorii din uzinele de artilerie, muniţii etc., ale caror opinii
politice ar fi îndoielnice adică pro-germane etc., să fie eliminaţi. Aflând despre
intenţiile domnului Henlein, domnul preşedinte Beneš a intervenit personal în
modul cel mai insistent şi confidenţial pe lângă Ministerul Apărării naţionale, ca să
revină asupra acestei măsuri – ceea ce a şi făcut – aşa că memoriul în chestie va
deveni sans objet, în faţa SN, iar atacul proiectat al lui Hitler contra Cehoslovaciei
(pe baza plângerilor lui Henlein, nu va mai fi, precum zicea Colegul ceh, „qu’un
coup d’épée dans l’eau”.
Vizita domnului Schacht la Paris
Această vizită a fost urmărită în Elveţia cu ce1 mai viu interes de toţi
dirigenţii şi de presa întreagă. Alăturatul articol din oficiosul „Der Bund‖, este
interesant, ca punct de vedere elveţian. Se ştie pozitiv aici că primul obiect al
vizitei oficiale a ministrului economiei al Reich-ului („dictatorul economic‖) la
Paris, J. Schacht, a fost de a da asigurări Guvernului francez cu privire la
prelungirea serviciului militar în Germania, care „n-ar fi decât ca măsură
defensivă‖ faţă de „giganticele‖ înarmări ale URSS! Domnul Schacht ar fi căutat să
explice domnilor Blum şi Delbos că politica actuală a Reich-ului este dictată de
277

Institutul Diplomatic Român

dificultăţile sale economice, lipsa sa de colonii, şomajul între altele, care crede
Domnia Sa, va fi rezolvat prin noua măsură militară. Nimeni, însă, nu dă crezare
aici, dă domnul Schacht ar fi putut avea nedibăcia, fie de a căuta să facă un
împrumut la Paris, fie de a cere Franţei să renunţe la alianţa sa cu URSS în
schimbul „unor importante concesii‖ din partea Germaniei!
De altminteri, domnul Schacht el însuşi a dezminţit aceste zvonuri. Este
însă mai mult de cât probabil – cum se crede şi la Departamentul politic – că
delegatul special al Führer-ului, a putut atrage atenţia cirigenţilor francezi, asupra
pericolelor propagandei esenţialmente internaţionaliste a comunismului, fie numai
din strictul punct de vedere economic, exemplu1 Spaniei ar putea servi de lecţie
oricui. Nu încape îndoială că domnul Schacht a schiţat, într-un schimb de vederi cu
colegul său Labeyrie, punctele unui program de chestiuni pur comerciale francogermane, (Saar şi Ruhr în special), ce ar putea, poate, netezi calea pentru o
apropiere ulterioară politică între ambele state. „Davon könnte ja nur Gutes für die
beiden Nachbarstaaten entstehen”1, îmi zicea colegul german, însărcinat cu
afaceri, în absenţa baronului Weizsgcker, şi este probabil că asemenea propuneri
economice concrete din partea preşedintelui Reichsbank şi ministru al Economiei
Reich-ului, fireşte, vor fi luate în sericoasă consideraţie la Paris.
În rezumat dirigenţii elveţieni, ca şi mulţi colegi (n-am putut vorbi cu
ambasadorul francez, care este încă la Evian), de aici, cred că domnul Schacht a
spus Guvernului francez că pentru Reich pacea are un preţ îndoit: credite
internaţionale şi colonii, ambele depinzând de Anglia mai întai, chestia coloniilor
îndeosebi. Cu privire la credite, Franţa nu le-ar putea acorda decât după o aliniere
generală a monedelor, a cărei iniţiativă tot Anglia ar trebui s-o ia, şi aici se
învederează partea politică a unei asemeni operaţii.
Domnul Schacht a susţinut totdeauna această devaluare controlată şi fiind
şi prieten al guvernatorului Băncii Angliei, a reuşit să obţină şi din partea Führerului aprobarea ideii sale care se rezumă: o înţelegere franco-anglo-germană de
caracter pur occidental, pe calea economică şi financiară! Astfel apar la lumină
intenţiile Germaniei, când. ea vorbeşte de „un compromis extern ce ar deveni
posibil prin negocieri economice‖.
Faptul că de la Bouret, domnul Schacht a plecat cu avionul direct spre a
merge să facă raportul său Führer-ului, indică suficient importanţa misiunii sale,
care depăşeşte cadrul unei vizite oficiale colegului său francez. Este de sperat,
pentru asigurarea păcii, că misiunea domnului Schacht va reuşi, să aducă o
destindere franco-germană, căci, în caz contrar, Hitler va fi iarăşi îndreptăţit să
proclame urbi et orbi, că din nou a întins în zadar mâna sa Franţei.
Boerescu
AMAE, Fond 71/Elveţia, vol. 2 (General, 1935-1936), f. 365-371

1

Aceasta ar benefic pentru ambele state vecine (lb. germană).
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190
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 616, din 30 august 1936, ora 14.25
Înreg. la nr. 48 346, din 31 august 1936
Moscova
Azi s-au dat publicităţii observaţiile Guvernului sovietic pentru reforma
Pactului în sensul întăririi securităţii. Cum veţi avea textul prin Geneva, mă
dispensez a vi-l trimite. În linii genera1e observaţiile răspund la preocupările
noastre; în unele puncte însă nu pare a fi concordanţă :
1) Deşi articolul 11 nu este vizat mi se pare că dacă s-ar admite o
majoritate calificată pentru art. 16 adică într-o materie mult mai gravă
este greu să se menţină unanimitatea pentru art. 11.
2) Paragraful 8, alineatul 1 din propunerile sovietice este redactat astfel
încât permite să se creadă în aplicarea pe etape a sancţiunilor
economice şi financiare. Alineatul 2 al aceluiaşi paragraf îndeosebi mi
se pare primejdios căci este o poartă deschisă la eschivare în aplicarea
acestui gen de sancţiuni.
Aş fi recunoscător să pot cunoaşte sentimentul Excelenţei Voastre faţă de
propunerile sovietice spre a mă călăuzi la viitoarea mea întrevedere cu domnul
Litvinov.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (General, 1936-mai 1937), f. 236
191
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA LONDRA, DIMITRIE BUZDUGAN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 101, din 31 august 1936, ora 20.45
Înreg. la nr. 48 754, din 1 septembrie 1936
Londra
În comentariile ce presa britanică face azi dimineaţă asupra constituirii
noului Guvern, nota dominantă o formează următoarele două concluziuni trase
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după următoarele două concluzii trase după urma, eliminării domnului Titulescu
din Cabinet orientarea fascistă a noului Guvern şi succes al influentei pro germane
în România. Astfel, „Daily Telegraph‖ sub titlul Titulescu scos. După 20 de ani,
influenţa germană creşte în România, afirmă că „noul Cabinet va realiza o
apropiere cu Germania‖. Mai departe, afirmă „de la instaurarea regimului nazist în
Germania, mişcările fasciste în România au fost alimentate în chip abundent de
fonduri permiţând publicare a sute de ziare şi reviste. Toate predicau necesitatea
excluderii domnului Titulescu ca a unui obstacol în calea influenţei germane.
Hotărârea de ieri a primului ministru deschide calea a mari schimbări în România
şi în situaţia generală europeană‖. „Daily Herald‖, sub titlul Fasciştii pun mâna pe
Guvernul român, afirmă că „pro germanii şi fasciştii au repurtat un sucees şi că
Franta a pierdut una din ultimele aliate sincere şi valoroase din Balcani‖. Sub titlul
România devine fascistă, ziarul „News Chronicle‖ anunţă în noul Guvern domnul
Titulescu a fost eliminat, iar fostul ministru de Interne fascist devine vicepreşedinte al Consiliului. Sub titlul Noua politică a României, „Morning Post‖
anunţă că eliminarea domnului Titulescu constituie un indiciu că primul ministru
doreşte a urma atitudinea Poloniei şi devine mai puţin dependent de Franţa.
„Times‖ subliniază contradicţia între eliminarea de azi a domnului Titulescu şi
solidarizarea întregului Cabinet cu politica Domniei Sale acum o lună.
„Manchester Guardian‖, în articol de fond, spune „plecarea domnului Titulescu,
oricare ar fi motivele ei, nu poate fi decât o cauză de regret şi de aprehensiuni‖.
Acelaşi ziar mai afirmă „noul Cabinet trebuie considerat ca un pas spre dreapta
acum când domnul Titulescu, singurul pivot liberal al unui Cabinet liberal numai
cu numele, a fost scos afară‖. Am comunicat Direcţiei Presei ample extrase din
presa britanică rezumată mai sus.
Buzdugan
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons..
AMAE, Fond 71/România, vol. 348 (Politică internă, 1936), f. 135-136
192
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 953, din 31 august 1936
Înreg. la nr. 48 680, din 1 septembrie 1936
Belgrad
Preşedintele Consiliului de Miniştri, pe care l-am văzut azi, a cerut să vă
comunic că schimbarea titularului de la Ministerul Afacerilor Străine a fost primită
cu linişte şi că, având cunoştinţă de marea personalitate a Excelenţei Voastre, este
convins că va lucra şi în viitor în acelaşi spirit de bună înţelegere şi încredere,
politica urmată până acum de preşedintele Consiliului de Miniştri, sub înalta
conducere a MS Regele, fiind chezăşie pentru dezvoltarea sigură a colaborării
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ambelor ţări.
Stoiadinović doreşte a şti dacă Excelenţa Voastră are vreo propunere de
făcut, în caz că data fixată, la 12 septembrie, pentru întrunirea Micii Înţelegeri, nu
i-ar conveni.
Gurănescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Consiliului.
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 172
193
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA HAGA,
DAN GEBLESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 810, din 6 septembrie 1936, ora 15.00
Înreg. la nr. 49 652, din 7 septembrie 1936
Haga
Referitor la telegrama mea nr. 807, de alaltăieri1, adresată Direcţiei Presei
din Ministerul Afacerilor Străine.
Am onoarea a face cunoscut Excelenţei Voastre că, cu ocazia unor
convorbiri particulare cu diverşi ziarişti olandezi am insistat asupra principiilor
expuse în declaraţia făcută presei de Excelenţa Voastră, angajându-i să le
socotească drept bazele politicii externe româneşti şi să le comenteze în acest sens.
Am procedat astfel deoarece domnul ministru Pella, înainte de a părăsi
Haga, m-a autorizat să fac ceea ce voi crede de cuviinţă pentru a apăra situaţia
noastră aici, îndeosebi în ceea ce priveşte raporturile cu presa olandeză.
Situaţia în România, politica ei, au fost însă comentate de unele ziare
olandeze, printre care citez „Het Vaterland‖ din 31 august seara şi 1 septembrie
dimineaţa, sau „Algemenhandes Blad‖ din 31 august seara, pe un ton pe care
Excelenţa Voastră a putut să-l aprecieze după traducerile articolelor în chestiune ce
i-au fost înmânate domnului ministru Pella. Am folosit deci prilejul declaraţiilor
Excelenţei Voastre pentru a efectua, cu discreţie, reacţia necesară menţinerii
prestigiului ţării în Olanda.
Am fost însă silit să atrag atenţia colegului meu cehoslovac, cu care lucrez
în strânsă colaborare în afacerile de presă, asupra articolului suscitat din „Het
Vaterland‖ din 31 august, publicat sub forma unei convorbiri telefonice din
Bucureşti.
Acest articol a fost scris de corespondentul sus-zisului ziar la Praga, un
anume Aletrino, care se bucură de foarte bune relaţii cu serviciile competente
cehoslovace, dar care nu a fost niciodată în România. Am exprimat mirarea că, în
aceste condiţii, sus-zisul corespondent a putut expune păreri care nu corespund
deloc, în ton şi ca fond, cu cele ce au apărut în presa cehoslovacă. Interlocutorul
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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meu a recunoscut dreptatea spuselor mele şi mi-a făgăduit că va face la Praga
intervenţiile necesare pentru a se pune la dispoziţia corespondenţilor olandezi
stabiliţi acolo, dar care scriu asupra României, materiale cu informaţii primordiale.
Geblescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/România, vol. 348 (Politica internă, 1936), f. 233-235
194
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 831, din 6 septembrie 1936, ora 16.00
Înreg. la nr. 49 644, din 7 septembrie 1936
Paris
Din întrevederea avută azi dimineaţă cu ministrul Afacerilor Străine, am
reţinut declaraţia Domniei Sale: „Constat că sunt în termeni foarte amicali cu
domnul Titulescu, cu care am colaborat cu deplină încredere şi nici eu, nici
Guvernul francez, nu putem pune o clipă la îndoială sinceritatea remanierii
Cabinetului român şi a absenţei domnului Titulescu, a României, cât şi a
sentimentelor atât ale noului Guvern român, cât şi acelea bine-cunoscute ale
Preşedintelui Consiliului şi ale noului Ministru al Afacerilor Străine. Politica
externă a unei ţări este permanentă, iar nu în funcţie de fluctuaţiile guvernamentale.
Aşa judecăm privitor la România. În acest sens, cu toată încrederea, vom colabora
şi de azi încolo‖.
Privitor la presa franceză care adeseori a luat atitudini care îngreunau
sarcina Guvernelor, presă care pretinde a fi exponentul opiniei publice franceze şi
care adeseori a pus Franţa într-o postură grea chiar faţă de unele ţări prietene şi
aliate, Domnia Sa va atrage din nou atenţia pentru a fi mai prudentă. De alfel, date
fiind greutăţile pe care le întâmpină Guvernul francez, se impune o lege nouă care
va fi adusă în discuţie, în Parlament, chiar de la deschidere.
Cesianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/România, vol. 348 (Politica internă, 1936), f. 237
195
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 833, din 7 septembrie 1936, ora 12.50
Înreg. la nr. 49 858, din 7 septembrie 1936
Paris
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Confidenţial.
Desprind de pe urma vizitei pe care mi-a făcut-o ieri colegul meu
cehoslovac: „Guvernul cehoslovac cercetând atent şi cu toată obiectivitatea
remanierea Cabinetului român, a ajuns la concluzia că nu are niciun motiv de
îngrijorare şi că relaţiile cehoslovaco-române de caldă încredere şi colaborare
rămân aceleaşi ca până azi, aşa cum de altfel se va evidenţia o dată mai mult zilele
acestea la Bratislava şi apoi cu ocazia vizitei Majestăţii Sale Regele Carol la
Praga‖.
Domnia Sa mi-a atras cu surprindere atenţia asupra zvonului care a circulat
aici cât şi la Londra (ziarul „Daily Telegraph‖, ştire comunicată de îndată de
Legaţia României la Paris) că „neintrarea domnului Titulescu în noua formaţie
ministerială ar fi rezultatul călătoriei domnului Goga în Germania, care ar fi fost
purtătorul unui mesaj al domnului Hitler către Majestatea Sa Regele‖.
Cesianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/România, vol. 348 (Politica Internă, 1936), f. 238
196
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 834, din 7 septembrie 1936, ora 21.20
Înreg. la nr. 49 857, din 8 septembrie 1936
Paris
Confidenţial.
Am avut o foarte lungă întrevedere cu preşedintele Consiliului de Miniştri.
Rar îndelungul misiunii mele am găsit o primire atât de caldă şi îndrăznesc a o
spune, m-a mişcat atenţia atât de încordată ce am simţit în tot timpul expunerii
mele, îndurerat de anumite incomprehensiuni, în general neoficiale, subliniate de
mine şi care fac un ochean pe care duşmanii Franţei, ca şi ai României, nu vor lipsi
tot mai mult a-l specula atât la noi cât şi aici, oriunde le va fi de folos. Domnia Sa
m-a asigurat, faţă de felul obiectiv cum l-am informat (şi era foarte bine informat),
că Guvernul său nu poate şi nu va pune o clipă la îndoială politica Guvernului
român, care, sub imboldul Majestăţii Sale Regelui, cadrează cu sentimentele şi
interesele permanente ale poporului român, sentimente şi interese care nu pot găsi
decât sprijinul afectuos şi deplin al Guvernului francez. Presa, spune Domnia Sa,
nu a făcut numai o dată erori îngreunând situaţia Guvernelor. Repercursiunile s-au
văzut fără întârziere în ţările ţintă ale atacurilor lor. Nu pot, a adăugat Domnia Sa,
nimic faţă de ea prin presiune. Voi căuta să fac prin Quay d‘Orsay, prin
persuasiune, preconizând o linie măcar de prudenţă şi în însăşi interesul Franţei.
Am convingerea că putem conta pe Domnia Sa, aşa cum de altfel am
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semnalat de acum câteva luni. Mulţumindu-mi cu o impresionantă cordialitate m-a
rugat să nu ezit a-l vedea ori de câte ori interesul ambelor ţări ar cere-o.
Cesianu
AMAE, Fond 71/Franţa, vol. 66 (Relaţii cu România, 1936), f. 129-130
197
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 840, din 8 septembrie 1936, ora 14.15
Înreg. la nr. 49 898, din 9 septembrie 1936
Paris
Confidenţial.
Cu ocazia întrevederii ce am avut ieri cu preşedintele Consiliului de
Miniştri, vorbind şi despre evenimentele din Spania care prilejuiesc atâta
îngrijorare cancelariilor europene cu atât mai mult cu cât diverse ţări nu au încetat a
furniza material de război beligeranţilor cu toată propunerea Guvernului francez ca
ele să convină la neintervenţie, Domnia Sa mi-a arătat că în afară de nehotărârea la
timp şi uneori şovăielnică sau condiţionată a unor cancelarii, are greutăţi mari de
tot cu partidul comunist care face presiuni imitate de componenţii frontului popular
atât asupra Guvernului cât şi a opiniei publice prin întruniri publice şi greve
demonstrative. Atitudinea Domniei Sale, ca Şef al Guvernului şi purtător al
răspunderilor faţă de ţată, este fermă. Dacă însă nu se va ajunge la un compromis
cu comuniştii nu ar fi de mirare a vedea izbucnind complicaţii politice interne care
nu vor uşura nici sarcina Guvernului, nici nu vor facilita convorbirile internaţionale
îngreunate astăzi şi de ostilitatea crescândă şi făţişă a Germaniei.
Cesianu
AMAE, Dosare speciale (1936), vol. 415 (Războiul civil din Spania), f. 52-53
198
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA LONDRA, NICOLAE MATEI HIOTT,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 832, din 9 septembrie 1936
Înreg. la nr. 50 355, din 10 septembrie 1936
Londra
Comitetul pentru coordonarea măsurilor privitoare la neingerinţa în Spania
întrunit azi de dimineaţă la Foreign Office. Au luat parte reprezentanţii tuturor
statelor europene minus, fireşte, Spania şi minus Portugalia care a anunţat guvernul
francez că nu poate participa la Comitet înainte de a şti ce misiune exactă va avea.
La propunerea delegatului Franţei, domnul Morrison, delegat britanic şi secretar
financiar la Tresory, a fost ales preşedinte. Am luat parte la şedinţă ca delegat
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supleant al României. După discuţii la care au participat preşedintele şi delegaţii
Franţei, Belgiei şi URSS s-a hotărât pentru început ca textul tuturor răspunsurilor la
nota franceză şi care constituie Acordul de neingerinţă să fie adunat şi adus la
cunoştinţa Comitetului. Delegatul francez s-a însărcinat cu aceasta şi documentul
va fi distribuit mâine. Se va hotărâ ulterior dacă el urmează a fi dat publicităţii.
Preşedintele a propus apoi ca toate decretele întocmite de state pentru aplicarea şi
controlul embargoului pus pe arme şi muniţii destinate Spaniei să fie comunicate
Comitetului pentru uzul lucrărilor sale. Diverşi delegaţi au cerut aici să consulte
guvernele respective dacă autorizează aceasta. În consecinţă s-a hotărât ca viitoarea
şedinţă să fie convocată de preşedinte cât mai curând îndată ce toată documentarea
de mai sus îi va fi comunicată. La sfârşit s-a redactat un comunicat către presă în
sensul de mai sus.
Hiott
AMAE, Fond 71/Dosare speciale (1936), vol. 415 (Războiul civil din
Spania), f. 69
199
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA LONDRA, NICOLAE MATEI HIOTT,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 833, din 9 septembrie 1936, ora 17.25
Înreg. la nr. 50 247, din 10 septembrie 1936
Londra
Pentru completarea telegramei nr. 1 832, de azi1.
Singurii delegaţi care au cerut azi dimineaţă în Comitetul pentru Spania să
li se dea timp pentru a consulta Guvernele respective dacă sunt autorizaţi a
comunica Comitetului textele de decrete şi legi privitoare la aplicarea embargoului,
au fost delegaţii Italiei şi Germaniei. Tot ei au cerut ca să nu se fixeze viitoarea
şedinţă pentru săptămâna aceasta, lăsând a se înţelege că primirea răspunsului va
necesita probabil mai mult timp. Faptul a produs rea impresie în Comitet deoarece
este vorba de texte oficiale care au făcut în ţările respective obiectul publicităţii.
Atât preşedintele cât şi delegaţii Franţei şi Belgiei au insistat pentru obţinerea unui
răspuns grabnic. De asemenea, absenţa Portugaliei a impresionat în chip neplăcut.
Aflu că, în cursul zilei de azi, Franţa şi Anglia vor face noi demersuri la
Lisabona pentru a obţine participarea portugheză.
Toate acestea fac însă ca Comitetul să fie stingherit de la început de
acţiunea sa.
Rog binevoiţi a mă informa telegrafic dacă, conform hotărârii luate azidimineaţă, sunt autorizat a comunica preşedintelui Comitetului textul decretului
promulgat la 2 septembrie pentru interzicerea exportului şi tranzitului de arme către
Spania.
1

Vezi documentul nr. 198.
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Rog, de asemenea, a mă informa dacă acest decret constituie singura
măsură luată de Guvernul român sau dacă mai există şi alte texte administrative sau
de control. În acest caz v-aş fi recunoscător să binevoiţi a mi le comunica.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 415 (Războiul civil din
Spania), f. 71-72
200
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, CĂTRE
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU
T. f. n., din 9 septembrie 1936
Înreg. la nr. 50 211 din 9 septembrie 1936
Bucureşti
Referindu-mă la telegrama Domniei Voastre nr. 2 2451 vă rog să binevoiţi a
ruga pe Guvernul pe lângă care sunteţi acreditat să transmită şefului Marelui Stat
Major elen invitaţia oficială de a veni la Bucureşti în cursul lunii noiembrie viitor
în vedere încheierii Convenţiei militare a Înţelegerii Balcanice. Ziua exactă va fi
fixată ulterior şi comunicată direct interesaţilor de către Marele nostru Stat Major.
Paraschivescu
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame, 25 iunie 193531 mai 1937), f. 146
201
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 644, din 10 septembrie 1936, ora 19.30
Înreg. la nr. 50 399, din 11 septembrie 1936
Ankara
Personal pentru domnul ministru Victor Antonescu.
Am fost primit azi de Tewfik Rüstü Aras. Mi-a spus că a luat cunoştinţă cu
satisfacţie de declaraţiile oficiale pe care Excelenţa Voastră le-a făcut ministrului
Turciei la Bucureşti cu privire la voinţa Guvernului Român de a întreţine şi adânci
prietenia şi alianţa cu Turcia şi vă mulţumeşte pentru sentimentele personale
exprimate la adresa Domniei Sale. Asigură pe Excelenţa Voastră că dorinţa fermă şi
sinceră a Turciei merge în acelaşi sens pătrunsă fiind de necesitatea unei strânse şi
încrezătoare colaborări. A adăugat în treacăt că în declaraţiile făcute presei de
1
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Excelenţa Voastră se remarcase o diferenţă între termenii utilizaţi cu privire la
legăturile de alianţă cu alte state şi cei privitori la relaţiile cu Înţelegerea Balcanică.
Tewfik Rüstü Aras a amintit, cu titlu personal, lunga sa colaborare prietenească cu
domnul Titulescu, cu care a semnat Pactul Balcanic, spunându-mi că are satisfacţia
a găsi în Excelenţa Voastră, ca şi în domnul preşedinte al Consiliului de Miniştri,
Gheorghe Tătărescu, vechi cunoscuţi cu care este fericit să colaboreze şi sub
conducerea cărora este convins că relaţiile dintre România şi Turcia vor continua să
se dezvolte. Atât el, cât şi Ismet Inönü, au aflat cu bucurie de intenţia Excelenţei
Voastre de a face o vizită la Ankara şi au însărcinat pe ministrul Turciei la
Bucureşti a vă comunica că Guvernul turc aşteaptă cu vie plăcere această vizită la
data ce va conveni Excelenţa Voastră şi reprezentanţii celorlalte ţări. Ca şi
predecesorii săi la preşedinţia Înţelegerii Balcanice, nu a fixat în prealabil ordinea
de zi. Se vor examina natural chestiunile în discuţie la Societatea Naţiunilor şi
situaţia politică generală.
Ministrul pleacă mâine cu vaporul şi va avea în timpul escalei la Pireu o
întrevedere cu generalul Metaxas.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 105-106
202
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA LONDRA, NICOLAE MATEI HIOTT,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 836, din 10 septembrie 1936, ora 19.35
Înreg. la nr. 50 394, din 11 septembrie 1936
Londra
Cercurile din Foreign Office disting două puncte esenţiale în discursul lui
Hitler de la Nürnberg: atacurile împotriva Rusiei şi reafirmarea revendicărilor
coloniale.
În ce priveşte primul punct acele cercuri deploră discursul lui Hitler ca un
fapt care contribuie la înăsprirea raporturilor dintre două mari puteri şi face deci
mai dificilă reglementarea generală a problemelor păcii europene, reglementare atât
de mult dorită aici.
În ce priveşte reafirmarea de către Hitler a dreptului Germaniei la colonii,
ea nu a surprins cercurile din Foreign Office. Ele consideră însă chestiunea ca
absolut inactuală. Într-adevăr în mintea conducătorilor britanici, viitoarea
conferinţă a puterilor locarniene va îngădui un program pe etape bine stabilite. O
primă etapă a reglementării problemelor născute din denunţarea Pactului de la
Locarno. A doua etapă a reglementării problemelor din centrul şi estul Europei, în
spiritul comunicatului anglo-franco-belgian din 23 iunie. O a treia etapă a
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examinării problemelor de interes mondial. Printre acestea va intra probabil şi
chestiunea coloniilor. În niciun caz însă Guvernul englez nu este dispus a lua în
considerare înainte de săvârşirea celorlalte două etape anterioare. Mi se spune că
lucrul a fost, de altfel, comunicat în diferite rânduri, în chip lămurit, la Berlin.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Legaţiei de la Berlin, spre informare, prin curier. 11.IX.1936.
Vasile Grigorcea.
AMAE, Fond 71/Anglia. vol. 9 (Telegrame, 1935-1937), f. 142-143
203
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA BELGRAD, EUGEN PAPINIU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2156-2, din 10 septembrie 1936
Înreg. la nr. 51 651, din 18 septembrie 1936
Belgrad
Raport pe luna august
Domnule Ministru,
[...] Acordul austro-german este judecat de factorii primordiali ai
Guvernului iugoslav cu un sentiment de „indiferenţă plăcută‖ dat fiind că prin el
chestia restaurării Habsburgilor a fost înlăturată pentru multă vreme, iar
Anschlussul n-a fost bruscat.
Acei factori nu-şi ascund chiar marea lor satisfacţie pentru faptul că, în
acest mod, influenţa Italiei la Viena a fost redusă simţitor, astfel încât Austria nu le
mai pare ameninţată de a deveni, pentru politica iugoslavă, o a doua Albanie (cf.
telegrama nr. 1 963, 11 august1).
Guvernul iugoslav a dat adeziunea sa la declaraţia franceză de
neintervenţie în afacerile spaniole cu aceleaşi rezerve ca şi cele ale României şi
Turciei. (cf. telegrama nr. 2 006, 20 august, a.c.2)
Vizita Regelui Angliei pe coasta dalmată a adus pe lângă profituri turistice
un mare câştig moral Iugoslaviei deoarece i-a întărit necontestat prestigiul mai ales
dacă se iau în consideraţie împrejurările internaţionale când ea a avut loc. Acest
câştig moral a fost împărtăşit nu numai de Mica Înţelegere, ci şi de Înţelegerea
Balcanică, Regele Angliei vizitând, totodată, şi Grecia şi Turcia.
În partea economică a acestui raport vom menţiona importantele negocieri
comerciale pe care Iugoslavia le poartă în prezent cu diferite state, pentru
1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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normalizarea raporturilor ei economice. Am atribuit în special o atenţie mai mare
situaţiei create vieţii economice şi financiare iugoslave în urma ridicării
sancţiunilor economice contra Italiei.
După ridicarea sancţiunilor contra Italiei, cercurile economice iugoslave
sperau să găsească, de comun acord cu Guvernul italian, noile baze adecvate
normalizării relaţiilor comerciale dintre cele două ţări. Printr-o comunicare făcută
recent, Italia a înştiinţat oficial ţările sancţionate – printre care şi Iugoslavia – că, în
primul rând, orice import este condiţionat de o autorizaţie specială din partea
Guvernului, iar în al doilea rând că, consideră acordurile comerciale şi de clearing,
din trecut, cu ţările sancţionate, rupte. O atare situaţie a avut darul să îngrijoreze
statul iugoslav care se găseşte cu un credit de aproape 250.000.000 dinari, blocat în
Italia încă dinainte de 18 noiembrie 1935, dată la care Iugoslavia a aderat în
aplicarea sancţiunilor în urma recomandărilor SDN. Pentru lichidarea acestui
credit, Banca Naţională iugoslavă a făcut o adresă Institutului Naţional fascist.
Acesta, în răspunsul dat, face menţiunea că în privinţa acestei sume este nevoie de
negocieri cu studii suplimentare. Cum era şi firesc, răspunsul dat a nemulţumit
Guvernul iugoslav deoarece se puteau avea la îndemână mijloacele propice
lichidării creditelor blocate – credite pe care de altfel importatorii italieni le-au
plătit, după primirea produselor iugoslave, Institutului Naţional fascist, cu atât mai
mult cu cât aceste mijloace au fost stipulate şi în acordul de clearing italo-iugoslav.
Astfel, statul iugoslav a fost nevoit să ia măsuri, în consecinţă dând o decizie prin
care face cunoscut că „în viitor Italia nu va putea să cumpere din Iugoslavia decât
cu bani lichizi şi plătind sută în sută în devize‖. În urma acestei măsuri, Guvernul
italian a remis o notă Legaţiei iugoslave din Roma în care şi-a exprimat dorinţa că
e dispus să înceapă negocieri cu forurile competente iugoslave, pentru stabilirea
deocamdată a unei stări comerciale provizorii, care să îngăduie în cele din urmă
reluarea în mod normal a raporturilor comerciale cu Iugoslavia. Guvernul iugoslav
a consimţit la această propunere în care scop a trimis o delegaţie care să negocieze
asupra posibilităţilor rezolvării tuturor chestiunilor de ordin economic existente
între Iugoslavia şi Italia.
În prezent situaţia se prezintă astfel: Italia doreşte o stare provizorie până la
lichidarea completă a datoriei de 250.000.000 dinari. Pentru plata datoriei
specificate, ea cere ca Iugoslavia, atât timp cât va dura provizoratul, să permită ca
importul să fie mai mare decât exportul iugoslav. O asemenea politică ar fi singura,
ce ar permite, cred cercurile economice italiene, lichidarea soldului favorabil
exportatorilor iugoslavi, punând în acelaşi timp sfârşit stării de provizorat şi altfel
netezind terenul pentru încheierea unui tratat de comerţ care să se sprijine pe
experienţa dobândită în cursul provizoratului. Avizul cercurilor italiene este ca
importul Iugoslaviei să urmeze aceeaşi valoare, care a înregistrat-o în perioada
septembrie-decembrie 1934, când exportul iugoslav în Italia a atins suma de 182,7
milioane dinari, iar importul 267,1 milioane dinari. În baza unui astfel de schimb,
la sfărşitul perioadei provizorii, creditele iugoslave vor scădea cu 150 milioane
dinari, ne mai rămânând blocate cele 100 milioane dinari, care pot fi şi ele lichidate
în cazul când Iugoslavia consimte să-şi furnizeze din Italia anumite articole cum de
pildă: ţesături de lână şi bumbac, articole din mătase artificială, obiecte electro289
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tehnice, ş.a. Pe de altă parte, delegaţia iugoslavă plecată la Roma va propune şi ea
o soluţie favorabilă intereselor economice iugoslave şi anume: separarea chestiunii
creditelor blocate şi acceptarea stării de provizorat dar numai în baza unei
compensaţii complete. În felul acesta noile exporturi în Italia urmează a fi acoperite
prin importul produselor italiene, iar problema creditelor blocate poate fi rezolvată
– în lipsă de alte posibilităţi – prin importul anumitor articole italieneşti sau
efectuări de lucrări de silozuri, amenajări de porturi, etc, în contul statului.
Iugoslavia se găseşte actualmente în plină fază a reîmprospătărilor
convenţiilor comerciale cu diferite state. În acest scop se duc negocieri: unele fiind
pe cale de a începe, altele găsindu-se în curs şi în sfârşit – cum e cazul cu Grecia,
cu care de mai bine de două luni s-au purtat tratative, ele au sfârşit prin incheierea
unui acord comercial.
În curând vor începe negocieri comerciale cu Franţa în vederea întocmirii
unui acord complementar la convenţiile actuale ce leagă economic cele două ţări.
Prin acordul suplimentar, Iugoslavia ţinteşte obţinerea anumitor contingente de
porumb, mazăre, prune, mere şi produse animale. Deocamdată s-au obţinut din
partea Franţei, pentru cel de-al doilea semestru al anului curent, următoarele
contingente: 20 cap. cai, 3 600 oi vii, 67,5 chintale carne proaspătă de berbec, 175
chintale carne conservată, 250 chintale ouă, 50 chintale păsări tăiate, 50000
chintale porumb, 1240 chintale mere de masă, 300 chintale diferite fructe, 60
chintale ceapă, 200 chintale brânză, 10 370 tone lemne şi 268 chintale articole de
lemn. În sfârşit, se pregătesc de pe acum lucrările preliminare pentru tratativele ce
vor avea loc cu Turcia şi România întrucât în luna decembrie expiră acordurile
comerciale ale Iugoslaviei cu aceste ţări.
În prezent Iugoslavia duce negocieri cu statele ale căror importuri au fost
stânjenite din cauza politicii de control introdusă de Guvern la 25 iunie a.c. În
această categorie întră Anglia, Statele Unite ale Americii, Olanda şi Egiptul, adică
ţările cu care Iugoslavia nu are acorduri de clearing. Guvernul iugoslav a făcut
cunoscut reprezentanţilor acestor state că este dispus să înceapă negocieri în
vederea înlăturării obstacolelor existente în raporturile comerciale. Toate aceste ţări
şi-au dat adeziunea că sunt gata, în principiu, să discute asupra modalităţilor
permiţând completarea tratatelor de comerţ pe care le au cu Iugoslavia şi mai alea
să rezolve chestiunea plăţilor în devize cât şi a traficului de plăţi.
În sfârşit tratativele purtate de mai bine de două luni între delegaţii eleni şi
iugoslavi, în vederea reglementării raporturilor de plăţi, s-au terminat prin
înjghebarea unui nou acord greco-iugoslav. Clauzele acestui aşteptat acord se pot
rezuma astfel: marfa iugoslavă exportată în Grecia, este plătită - ca şi până acum –
35% în devize libere şi prin intermediul Băncii Naţionale, iar cele 65% în bonuri de
compensaţie. Fac excepţie de la această clauză o anumită categorie de produse
pentru care se prevede ca plata să însume un procent mai mare în devize. Bunăoară,
pentru lemnele de construcţie şi cânepă se prevede 60% în devize; pentru cereale
70%; pentru porumb 80% şi pentru grâu 90%. Cu bonurile de compensaţii se pot
plăti mărfurile greceşti importate în Iugoslavia, furniturile pentru vapoarele
iugoslave ce se găsesc în porturile elene şi cheltuiele călătorilor iugoslavi care
vizitează Grecia (6 000 drahme pentru fiecare paşaport cu sejur de cel puţin 5 zile).
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S-a stipulat, de asemenea, în acord ca, creditele decurgând din contul
tripartit – este vorba de 40 milioane dinari blocaţi în Grecia – să servească
următoarelor plăţi: cheltuielilor călătorilor şi turiştilor care vizitează Grecia (până
la 3 000 drahme de persoană); plăţilor supercontingentelor, precum şi pentru plăţile
mărfurilor destinate reexportului.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.
Papiniu
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 4 (General, 1936), f. 208-213
204
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW
T. nr. 48 528, din 11 septembrie 1936
Înreg. la nr. 57 291/1936
Bucureşti
Domnule Ministru,
Am onoarea a Vă trimite aici alăturat, în copie, raportul pe care-l primesc
de la Legaţia noastră din Ankara sub nr. 1 581, din 27 august a.c.1, relativ la ştirea
apărută în presa turcă despre eventuala încheiere a unui tratat militar între Anglia şi
Iugoslavia.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Declaraţiile domnului Tewfik Rüstü Aras către presă
Domnule Ministru,
În momentul plecării sale la Geneva, domnul Tewfik Rüstü Aras, ministrul
Afacerilor Străine, a făcut presei turce declaraţii care, deşi concise, sunt de un
deosebit interes politic. Întrebările ziariştilor priveau chestiunea relaţiilor turcobritanice, tratatul de alianţă franco-sirian şi viitoarea reuniune a Înţelegerii
Balcanice.
Iată întrebările puse ministrului şi răspunsurile date de el:
„– Se afirmă că un pact ar fi pe punctul de a fi încheiat între Turcia şi
Anglia. Ne-aţi putea da lămuriri în această privinţă?
– Este neîndoielnic, a spus domnul Tewfik Rüstü Aras, că relaţiile angloturce sunt foarte amicale şi foarte sincere. Dar nu este vorba de negocieri în
vederea încheierii unui tratat politic
– Agenţiile anunţă că tratatul de alianţă dintre Franţa şi Siria a fost semnat.
Ce amănunte ne-aţi putea da despre aceasta?‖.
Ministrul Afacerilor Străine a declarat: „Aveam cunoştinţa că negocieri au
1
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fost purtate pentru încheierea tratatului de care vorbiţi. Ca şi Domnia Voastră, am
aflat din informaţiile agenţilor că a fost semnat. Nu posedăm încă informaţii
precise asupra conţinutului său. Ţin însă să vă precizez că în ce priveşte teritoriile
desprinse din Imperiul otoman, noi, Turcia nouă, am privit întotdeauna cu
satisfacţie şi dorim constituirea lor în state independente după principiul
naţionalităţilor. Prin Tratatul de la Lausanne, ne-am desistat, în favoarea
interesaţilor, de drepturile suverane ce ne reveneau ca stat succesor al Imperiului
otoman. De aceea ştirea că Siria, după modelul Irakului, dobândeşte independenţa,
nu poate decât să ne bucure. De altfel, într-un discurs ce am pronunţat cu ocazia
intrării Irakului în Societatea Naţiunilor, exprimasem deschis punctul nostru de
vedere în această privinţă.
Ne place să credem – a adăugat ministrul – că în acest tratat încheiat între
Siria, faţă de care sentimentele şi situaţia noastră sunt cele expuse şi Franţa, cu care
prietenia noastră este mare, nu s-a pierdut din vedere necesitatea de a da regiunilor
de la Alexandretta şi Antiohia, a căror populaţie de 280.000 suflete este aproape în
totalitate turcă, o administraţie locală autonomă.
– Consiliul Înţelegerii Balcanice se va întruni la Geneva?
– Ca de obicei, Consiliul Înţelegerii Balcanice se va întruni la Geneva cu
ocazia reuniunii Adunării Societăţii Naţiunilor. Cred că nu am nevoie să confirm
relaţiile de mare amiciţie care există între statele balcanice şi care îşi urmează
dezvoltarea naturală‖.
Autenticitatea declaraţiilor de mai sus mi-a fost confirmată de Secretarul
General al Ministerului Afacerilor Străine.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 6 (General, martie 19361938), f. 112-117
205
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE MINISTRUL AFACERILOR
STRĂINE AL ROMÂNIEI, VICTOR ANTONESCU, SUBSECRETARUL DE
STAT DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, ŞI PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI
ŞI MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE AL IUGOSLAVIEI,
MILAN STOIADINOVIŠ
11 septembrie 1936
Bucureşti
Întrunirea puterilor locarniene. Domnii Victor Antonescu şi Stoiadinović
cred că vom fi invitaţi a lua parte la partea a doua a Conferinţei, anunţate prin
comunicatul din 23 iulie de la Londra. Până atunci, nu putem adopta decât o
atitudine de aşteptare, faţă de probleme ce se vor pune la acea conferinţă.
Conflictul italo-etiopian. Domnii Victor Antonescu şi Stoiadinović
consideră că chestiunea nu se mai pune decât din punctul de vedere al recunoaşterii
anexiunii Etiopiei. Domnul Stoiadinović arată că în curând va fi acreditat un nou
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ministru italian la Belgrad şi că ar fi de părere să nu ridice chestiunea titlului pe
care Regele Italiei şi-l va atribui în scrisorile de acreditare. Domnul Victor
Antonescu este de acord cu domnul Stoiadinović că nu pot fi refuzate scrisorile de
acreditare, dar pune întrebarea dacă acreditând noi înşine un nou ministru la Roma
nu vom fi nevoiţi a întrebuinţa titulatura de „Rege al Italiei, Împărat al Etiopiei‖.
Domnul Stoiadinović socoteşte că nici în acest caz nu va trebui să creăm un
incident cu Italia, refuzând această titulatură. Am avut destule pagube de pe urma
aplicării sancţiunilor care n-au împiedicat cucerirea Etiopiei şi nu putem să atragem
duşmănia Italiei pentru asemenea chestiuni de formă. Domnul Victor Antonescu
împărtăşeşte, în principiu, acest punct de vedere.
Revoluţia din Spania. Domnul Victor Antonescu arată că România a
adoptat măsurile administrative necesare în vederea interzicerii exportului şi
tranzitului de armament pentru Spania. Domnul Stoiadinović arată că, deşi a aderat
la propunerea Guvernului francez, totuşi n-a luat măsurile de embargo până acum.
Rămâne de văzut ce a făcut Cehoslovacia.
Acordul austro-german. Domnul Stoiadinović a împins la încheierea
acestui acord pentru a se putea înţelege cu Germania şi a-şi asigura spatele în
momentul când era prea angajată în afacerea abisiniană. De acord profită mai ales
Germania. Iugoslavia e mulţumită de acest acord din două motive: 1) Austria nu
mai constituie o Albanie în nordul Iugoslaviei, 2) eventualitatea întoarcerii
Habsburgilor pare înlăturată.
Întrebat de domnul Victor Antonescu dacă preferă eventualitatea
Anschlussului sau a restaurării Habsburgilor, domnul Stoiadinović mărturiseşte că
ar prefera Anschlussul, dar crede că statele Micii Înţelegeri trebuie să continue
laitmotivul: nici Anschlussul, nici Restaurarea Habsburgilor.
Relaţiile Micii Înţelegeri cu celelalte state. Propunerea cehă de pact de
asistenţă mutuală. Domnul Stoiadinović arată în câteva cuvinte relaţiile Iugoslaviei
cu marile puteri: cu Franţa cele mai bune, cu Germania relaţii economice foarte
dezvoltate, dar niciun acord politic, cu Italia dorinţa de a ameliora legăturile, cu
Sovietele nimic. Iugoslavia lasă mâini absolut libere aliatelor sale de a avea cele
mai bune relaţii cu Sovietele, cu condiţia să nu i se ceară şi ei a avea asemenea
relaţii.
În ce priveşte propunerea domnului Krofta, domnul Stoiadinović arată că
nu a avut timpul să o ia în consideraţie. Trebuie să reflecteze şi reflectează foarte
încet. Câteodată îi trebuie două luni ca să reflecteze asupra unei chestiuni. Apoi
trebuie să consulte Guvernul, Principele Regent şi Marele Stat Major. Nu vrea să
fie dus la Bratislava ca un miel la tăiere. În genere este în contra acordurilor
îndreptate în contra unei mari puteri. În momentul de faţă Germania este singura
ţară care mai importă mărfuri din Iugoslavia şi nu vrea să strice relaţiile cu dânsa.
Domnul Victor Antonescu crede şi dânsul că nu putem hotărâ nimic la
Bratislava în această chestiune, dar socoteşte totuşi că am putea să discutăm
propunerea şi să prezentăm anumite obiecţii. Trebuie să arătăm că nu putem lua
nicio hotărâre înainte de a cunoaşte hotărârile Conferinţei puterilor locarniene, căci
nu le putem indispune punându-le în faţa unui fapt îndeplinit. De altfel, alianţele cu
Franţa şi cu Polonia prevăd că România trebuie să se consulte cu acele ţări înainte
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de a încheia alte alianţe.
Domnul Stoiadinović crede că trebuie să ne mărginim să cerem domnului
Krofta să ne dea informaţii mai ample asupra utilităţii pactului ce îl propune. În
orice caz, nu ne putem angaja a intra în război în contra Germaniei şi Italiei, fără a
fi siguri de sprijinul Franţei şi Angliei, şi încă, în acest caz, trebuie să mai reflectăm
înainte de a semna. Pentru a face plăcere domnului Beneš nu putem semna un
angajament care nu-i va fi de mare folos, dar va constitui o mare primejdie pentru
noi.
Domnii Victor Antonescu şi Stoiadinović ajung la concluzia că propunerea
cehoslovacă se referă la o chestiune care nu e încă pusă la punct. Nu i se va opune
un refuz categoric, dar cu amabile cuvinte i se va arăta că cerem răgaz pentru a
studia chestiunea.
Reforma Pactului Societăţii Naţiunilor. Domnii Victor Antonescu şi
Stoiadinović, sunt de acord că trebuie arătat în comunicatul final că statele Micii
Înţelegeri rămân credincioase pactului şi că nu vor accepta nicio schimbare care săl slabească.
Chestiunea Austriei. Domnii Victor Antonescu şi Stoiadinović, sunt de
acord că nu mai e locul de a se da curs punctului I al procesului verbal din 8 mai de
la Belgrad, cu privire la demersurile de făcut la Paris şi la Londra în chestiunea
reînarmării Austriei.
Reînarmarea Ungariei. Ultimele informaţii primite de la Domnii Victor
Antonescu şi Stoiadinović arată că denunţarea de către Ungaria a clauzelor militare
ale Tratatului din Trianon, n-ar fi iminentă. Reînarmarea Ungariei se poate prezenta
în două ipoteze: 1) Ungaria va cere să negocieze în această privinţă. Domnii Victor
Antonescu şi Stoiadinović, sunt de acord că nu trebuie să refuzăm asemenea
negocieri. 2) Ungaria ne va pune în faţa unui fapt îndeplinit. Domnul Stoiadinović
crede că trebuie să hotărâm de pe acum unele măsuri ce le vom lua imediat în
asemenea ipoteză. Prima din acele măsuri trebuie să fie denunţarea Tratatului
minorităţilor, dar se mai pot lua şi alte măsuri, de exemplu în legătură cu regimul
Dunării şi cu fondul comun. Trebuie arătat Marilor Puteri că dacă suportă violările
aduse tratatelor suntem şi noi obligaţi a ne lepăda de unele obligaţii. Reînarmarea
Ungariei ne obligă la un surplus de cheltuieli militare, ceea ce ne va împiedica să
îndeplinim unele obligaţii financiare. În ceea ce priveşte mobilizarea, domnul
Stoiadinović crede că hotărârile luate în martie 1935 de Mica Înţelegere, trebuie
modificate în sensul că Mica Înţelegere nu va lua măsuri militare în ipoteza
înarmării Ungariei decât dacă este asigurată nu numai de neutralitatea Germaniei,
dar şi aceea a Italiei.
Domnul Victor Antonescu este de acord cu această modificare şi crede şi
dânsul că trebuie să modificăm în mod precis măsurile de ordin practic ce le vom
lua ca retorsiune.
Chestiunea Dunării (suprimarea Comisiei Europene). Domnul Victor
Antonescu expune punctul de vedere român în această chestiune şi întreabă dacă
putem conta pe sprijinul Iugoslaviei în acţiunea ce o vom întreprinde în vederea
desfinţării CED. Domnul Stoiadinović promite sprijinul Iugoslaviei, dar cere în
schimb sprijinul României în vederea suprimării regimului excepţional de la Porţile
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de Fier. Domnul Victor Antonescu arată că nu putem face o legătură între aceste
două chestiuni şi că cerem să se discute numai chestiunea înscrisă la ordinea zilei.
Domnia Sa cere ca domnul Stoiadinović să răspundă dacă da sau nu ne va sprijini.
Domnul Stoiadinović răspunde că da.
Chestiuni economice. Domnii Victor Antonescu şi Stoiadinović sunt de
acord a lua în consideraţie, în mod amical, propunerile domnului Hodža. Va trebui
însă să li se dea explicaţii, căci nimeni încă, nici cei mai buni experţi români şi
iugoslavi, n-a putut pricepe încă acele propuneri.
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 15 (Conferinţa Consiliului
Permanent al Micii Înţelegeri, 1936), f. 58-60
206
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI
T. f. n., din 12 septembrie 1936, ora 02.00
Bucureşti
Confirmăm primirea telegramei referitoare la convorbirea Rüstü Aras.
Rugăm mulţumiţi călduros pentru sentimentele cordiale ce a exprimat, asiguraţi de
sentimentele mele de stimă pentru distinsa sa personalitate şi amintirea plăcută ce
păstrez din întâlnirile ce le-am avut cu Domnia Sa la Geneva şi Paris.
Arătaţi că în declaraţia noastră, alianţele au fost indicate îm ordinea de
vechime fără intenţie la clasificare. Dacă am insistat mai mult asupra Micii
Înţelegeri, este fiindcă eram în preajma întâlnirii de la Bratislava şi fiindcă se
urzesc mereu intrigi în jurul Micii Înţelegeri. Mai arătaţi că animaţi de aceeaşi
sinceră dorinţă de cordială colaborare, vom continua a întări şi dezvolta relaţiile
noastre de strânsă şi bună prietenie.
Îmi fac o deosebită plăcere gandindu-mă că voi putea exprima personal
aceste sentimente cu ocazia vizitei ce sper să pot face la Ankara.
Antonescu
AMAE, Fond 71/România, vol. 348 (Politica internă, 1936), f. 305
207
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 856, 12 septembrie 1936, ora 18.10
Înreg. la nr. 50 010, din 13 septembrie 1936
Paris
Confidenţial.
În afară de cele ce am comunicat din timp, socotesc că punctul capital al
convorbirilor franco-polone de la Paris ca încheiere a acelora anterioare schiţate
295

Institutul Diplomatic Român

principial la Varşovia, este al ambelor State Majore întru perfectarea colaborării
militare franco-polone nu numai în ipoteza că Franţa, ori Polonia ar fi atacate de
Germania, dar şi în oricare altă ipoteză care ar pune în joc siguranţa acestor ţări sau
ar putea să le atragă într-un conflict care ar atinge alt aliat al lor. Acest acord, aşa
cum a ţinut să-mi sublinieze Quay d‘Orsay, este un folos şi al Cehoslovaciei şi al
României. În orice caz mi se spune de la aceeaşi sursă că nu a fost vorba a cere
Poloniei să renunţe la înţelegerea de bună vecinătate ce are cu Germania, nici a o
aţâţa contra acesteia; din contră s-a socotit că menţinerea bunei vecinătăţi este
necesară cu orice vecin tocmai în interesul Poloniei şi al menţinerii păcii.
„Încrederea deplină‖ pe care „personal‖ a suscitat-o acelora de aici generalul RydzŚmigly a fost un factor determinant pentru încheierea acordului militar cât şi
accederea, la cererea Guvernului polonez, de a i se facilita perfectarea înarmării
Poloniei prin acordarea de material cât şi prin punerea la dispoziţie de credite pe
termen lung. Reapropierea franco-polonă este datorată temerii reciproce pe care tot
mai mult o inspiră Hitler, care a făcut din Germania o putere militară formidabilă,
şi, cu atât mai vârtos, cu cât Generalul Rydz-Śmigly a priceput că pericolul pentru
patria sa este azi mai evident din partea Germaniei decât din partea Sovietelor, fie
că ameninţarea ar fi directă, fie că Polonia ar deveni câmpul de bătaie germanosovietic.
Cesianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 124-125
208
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 857, 12 septembrie 1936, ora 19.00
Înreg. la nr. 50 808, din 13 septembrie 1936
Paris
Confidenţial.
Din lunga şi foarte confidenta convorbire avută ieri după-amiază cu
secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, al cărui rol de prim plan la
Quai d‘Orsay este îndeobşte recunoscut, reţin următoarea foarte gravă destăinuire
care dovedeşte peremptoriu cât de eronat au fost interpretate probabil de Legaţia
Franţei la Bucureşti existenţa şi puterea de viitor în ale politicii externe a unora
dintre curentele de la noi şi ce acţiune detestabilă, în cel mai înalt grad, au făcut şi
acei români care au tălmăcit peste hotare neîncetat şi tot mai insistent
resentimentele lor de politică internă şi descriind România ca hotărâtă a gravita în
jurul Germaniei, cu complicitatea oarbă a Guvernului de azi şi concursul efectiv al
oricărui Guvern de mâine altul decât acela naţional-ţărănesc.
Iată spusa Domniei Sale, drept răspuns la un raţionament al meu: „Poate nu
ştiţi dar totuşi unele din departamentele noastre tehnice au avut un dubiu şi au
întrebat, aşa cum era firesc, Ministerul Afacerilor Străine dacă el socoteşte că ar fi
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cazul a suspenda sau cel puţin a încetini predările consimţite sau angajamentele
contractate cu România. Quai d‘Orsay însăşi în deplină cunoştinţă de cauză, le-a
dat liniştire deplină şi Domnia sa a adăugat: „ Sunt în curent cu convorbirile ce aţi
avut cu primul ministru, ministrul Afacerilor Străine şi ministrul de Stat,
Chautemps, şi aţi interpretat just spusele cât şi gândul Domniilor Lor şi dovada este
răspunsul nostru la punctul de întrebare ce ni se pusese‖.
În ce priveşte atitudinea presei franceze, Domnia Sa a reţinut ca fiind mai
important şi probabil că mai în contact cu Quai d‘Orsay numele ziarelor „Le
Temps‖ şi „Le Petit Parisien‖ şi prin Direcţia Serviciului de presă va prona (sic!)
mai multă obiectivitate şi prudenţă.
Cesianu
AMAE, Fond 71/Franţa, vol. 66 (Relaţii cu România, 1936), f. 139-140
209
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 858, 12 septembrie 1936, ora 19.00
Înreg. la nr. 50 809, din 13 septembrie 1936
Paris
Confidenţial.
De la persoane politice neoficiale, dar cu mare greutate politică în
Parlament şi în afară, reţin în urma convorbirilor avute nemulţumirea pe care ele au
resimţit-o văzând că o parte a presei franceze şi nu o dată numai, s-a arătat şi
nedreaptă şi neîndemânatică la adresa României, riscând astfel să creeze o
atmosferă care numai prielnică nu poate fi legăturilor franco-române. „Se
desemnează la orizont o nouă neînţelegere similară cu aceea franco-polonă şi încă
fără motiv. Dacă se va persista va fi necesară o intervenţie la tribuna Parlamentului.
Sunt situaţii care trebuie clarificate şi paragrafe care trebuie neutralizate. Franţa nuşi poate plăti luxul de a îndurera ţări aliate şi aceasta graţie unei prese, în general
venale‖.
Cesianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 128
210
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA LONDRA, NICOLAE MATEI HIOTT,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 856, 13 septembrie 1936, ora 14.30
Înreg. la nr. 50 817, din 14 septembrie 1936
Londra
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Ca răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 50.7851.
Referitor la campania revizionistă şi pregătirile în vederea denunţării
Tratatului de la Trianon de către Ungaria intensificate viguros în timpul din urmă
de Puterile Centrale după cum am comunicat, am făcut intervenţii personal pe
lângă ziare precum şi pe lângă personalităţile cu care am vechi şi preţioase legături:
De acord cu colegii cehoslovac şi iugoslav voi intensifica acţiunea împotriva
propagandei duşmane.
Referitor la schimbarea Guvernului am luat măsuri ca declaraţiile
Excelenţei Voastre să fie cât mai răspândite. Efectele de altfel în urma acestei
acţiuni s-au văzut, lucrurile fiind pe deplin puse la punct. Aş fi însă foarte
recunoscător Excelenţei Voastre dacă ar dispune să mi se comunice cât mai des
instrucţiuni pentru a putea duce acţiunea în folosul intereselor ţării.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9, (Telegrame, 1935-1937), f. 148
211
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 860, din 13 septembrie 1936, ora 16.45
Înreg. la nr. 50 816, din 14 septembrie 1936
Paris
Confidenţial.
Ieri seară am fost chemat la telefon de secretarul general al Ministerului
Afacerilor Străine. Referindu-se la lunga convorbire pe care o avusesem împreună
alaltăieri Domnia Sa a adăugat: „Am fost absolut în sentimentul Domniei Tale şi
într-atât că am referit azi, personal şi în sensul vederilor Domniei Tale, domnului
Chautemps (interimar la Quay d‘Orsay). Domnia Sa, de altfel, luase notă de
convorbirea ce aţi avut împreună, a abundat în sensul părerii Domniei Tale şi a
referatului meu adică a se atrage atenţia presei socotită mai serioasă. La plecare
însă domnul Chautemps mi-a semnalat cu regret un atac defăimător la adresa
Franţei apărut în ziarul „Vremea‖ şi reprodus azi aici în două ziare pe baza unei
telegrame [a Agenţiei] Sud-Est‖. Această ultimă parte a comunicării secretarului
general al Ministerului Afacerilor Străine făcută pe un ton amical era impregnată de
regret tocmai cînd aici se ia act şi se intră în sensul demersurilor mele şi se caută a
se pune o surdină unei campanii „nedreaptă şi inoportună‖ iată că un ziar
defăimează Franţa şi dă şi argumente inutile acelora de aici hotărâţi a vă ataca şi
aceasta, adaugă Domnia Sa „când în România aveţi cenzură‖. I-am răspuns că
1
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semnalasem de îndată la Bucureşti articolul incriminator şi am adăugat de îndată de
a fi văzut că sub pana unui cronicar al politicii externe (Geneviève Tabouis în
ziarul „L‘Oeuvre‖) a putut fi pus tot azi în cauză însuşi Majestatea Sa Regele ceea
ce nu este admisibil chiar când o presă este liberă şi fără a mai aminti că este vorba
de o ţară aliată care pe deasupra nici nu poate da priză imputărilor ce presa i-a
adus. Domnia Sa mi-a răspuns că nu are cunoştinţă şi că va cerceta.
Îmi permit a ruga a se interzice publicarea a verice de felul articolului
semnalat; astfel se va uşura acţiunea oficială ce am reuşit a câştiga şi totodată nu se
va da prilej suplimentar presei de aici de a otrăvi opinia publică cu ştiri culese şi
din presa română.
Ziarele de aici dacă ar fi ca ele că continue în tonul de până acum câteva
zile uită cât rău au făcut odinioară înăsprind relaţiile franco-polone. Vor mai fi, este
cert, răbufniri şi la aceasta nu puţin va contribui Agenţia Sud-Est, ale cărei
telegrame publicate şi nepublicate sunt edificatoare. (Mircea, de altfel, a sosit de
ieri la Paris).
Cesianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Franţa, vol. 66 (Relaţii cu România, 1936), f. 142-144
212
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 660-3, din 13 septembrie 1936
Înreg. la nr. 57.289/1936
Ankara
Turcia şi Tratatul de alianţă franco-sirian
Domnule Ministru,
Anunţarea semnării Tratatului franco-sirian, care pune capăt mandatului
francez, acordă Siriei independenţa şi stabileşte o legătură de alianţă între cele două
state, după modelul tratatului dintre Anglia şi Irak, a redeschis aici chestiunea
autonomiei „Sandjacului‖ Alexandrettei şi regiunii Antiohiei, locuite de o puternică
minoritate turcă.
Se ştie că printr-un protocol anexat primului tratat încheiat de Franţa cu
Guvernul din Ankara în 1921 (Acordurile Franklin-Bouillon), Guvernul francez, ca
putere mandatară, se angajase să acorde regiunii Alexandrettei şi Antiohiei o largă
autonomie administrativă care prevedea, între altele, că limba turcă va fi limba
oficială a acelei regiuni. În schimbul acestor asigurări, Turcia a renunţat la
pretenţiile asupra acestor teritorii, învecinate cu frontiera ei şi de incontestabilă
importanţă economică şi strategică.
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Stipulaţiile protocolului Franklin-Bouillon nu au fost niciodată aplicate în
mod complet şi chestiunea a revenit periodic în discuţiile dintre Turcia şi Franţa
fără a face însă niciodată obiectul unor diferende serioase. Cât timp mandatul
francez era în fiinţă, Guvernul turc considera într-adevăr că politica echitabilă a
Franţei faţă de toate populaţiile care constituie mozaicul etnic al Siriei şi prezenţa
forţelor franceze garanta în mod suficient libera dezvoltare naţională a minorităţii
turceşti numărând circa 300 000 suflete.
Încetarea mandatului schimbă situaţia. Siria independentă trece sub
conducerea deplină a majorităţii arabe a populaţiei. Fanatismul naţional al acesteia
va fi lipsit de frâna forţelor Puterii mandatare. Soarta minorităţii turce pare deci
periclitată. Guvernul turc socoteşte aşadar necesar să impună prin noul tratat Siriei
să recunoască şi să aplice autonomia prevăzută de protocolul Franklin-Bouillon.
Punct de vedere perfect întemeiat juridic.
Cât de sensibilă este opinia publică turcă faţă de această chestiune şi care
este sentimentul ei real au dovedit câteva articole din presă apărute în cursul lunii
august, când tratativele franco-siriene erau încă în curs. Se reclama în ele, pur şi
simplu, anexarea regiunii menţionate.
În aceste articole se găseau fraze ca acestea: „Nicăieri nu a fost comisă o
injustiţie mai mare de diplomaţie de la sfârşitul războiului‖. „Suntem la capătul
acestei separări care durează de 15 ani. La ce serveşte un regim special pe un
teritoriu care este o parcelă a patriei turce şi ce stăpânire, ce civilizaţie s-ar putea
dovedi pe acest teritoriu atât de pacifistă ca autoritatea turcă, atât de aptă a asigura
dezvoltarea lui‖. „Cea mai bună soluţie este retrocedarea acestei regiuni Turciei,
întrucât pentru Franţa ea nu are nicio importanţă, iar pentru Siria ea este o regiune
străină‖. „Franţa care a purtat 50 de ani în inimă amintirea răpirii Alsaciei şi
Lorenei trebuie să ştie cât de amară este pentru noi despărţirea‖.
În alt articol se reclama o revizuire teritorială, pe baza articolului 19 din
Pactul Societăţii Naţiunilor.
Adoptarea acestei atitudini în presa turcă nu putea rămâne nerelevată. Am
socotit necesar încă de atunci să menţionez lucrul domnului Tewfik Rüstü Aras în
una din audienţele mele. Ministrul Afacerilor Străine s-a grăbit să mă asigure că a
atras atenţia publicistului respectiv asupra faptului că teza susţinută de el nu
corespundea politicii oficiale a Turciei.
„Dacă Guvernul turc – a continuat ministrul – nu poate fie indiferent faţă
de soarta populaţiei din Siria şi dacă aşteaptă ca Franţa să rezolve şi această
chestiune în cadrul negocierilor cu Siria, el nu merge până la revendicări teritoriale.
Frontiera turco-siriană este fixată de comun acord şi va fi respectată‖.
De altfel, şi declaraţiile făcute alaltăieri presei de Tewfik Rüstü Aras şi
reproduse în raportul meu de azi, nr. 1 6591, au un ton moderat. Aceste declaraţii ca
şi campania dezlănţuită acum din nou în presa turcă urmăresc desigur să atragă
atenţia Guvernului francez asupra necesităţii de a prevedea în tratatul cu Siria
garanţii pentru asigurarea drepturilor minorităţii turceşti. O negociere directă între
Turcia şi Franţa nu pare a fi avut loc în această privinţă.
1
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Socotesc interesant să reproduc câteva pasaje din comentariile apărute în
ziarele de ieri şi de azi: „În momentul în care mandatul Franţei asupra Siriei şi
asupra sandjakului Alexandrettei este ridicat şi în care situaţia se modifică în
ansamblul ei, se impune necesitatea pentru părţile interesate de a revizui situaţia
acestui sandjak ţinând cont de noile condiţii. Declaraţiile făcute ieri presei de
ministrul Afacerilor Străine sunt expresia exactă a gândurilor şi sentimentelor
comune ale naţiunii turce‖ scrie ziarul „Acik Söz‖. În măsura în care drepturile
turcilor din Siria vor fi respectate – spune ziarul „Tan‖ – relaţiile dintre ambele ţări
se vor înviora şi în aceeaşi măsură roadele colaborării şi ale relaţiilor de bună
vecinătate vor putea fi abundente‖.
Cel mai important dintre articole este desigur acela al deputatului Yunus
Nadi, directorul ziarelor „Cumhuriyet‖ şi „La République‖, cunoscut pentru
legăturile sale strânse cu preşedintele Republicii şi cu ministrul Afacerilor Străine.
După ce exprimă satisfacţia Turciei de a vedea pe sirieni obţinând
independenţa politică şi după ce felicită Franţa pentru această iniţiativă, domnul
Yunus Nadi face responsabilă Franţa de soarta pe care noul tratat îl va asigura
minorităţii turce. „Franţa este datoare – spune el – să ia în consideraţie autonomia
zonei Alexandretta-Antiohia şi să fixeze definitiv situaţia acestei zone. Aceasta
pentru că e vorba de executarea unui tratat încheiat între Franţa şi noi. Nu cerem
nimic nou, vrem numai ca obligaţiile contractate să fie executate. Nu vrem să
credem că Franţa sau Siria refuză aceasta. În numele amiciţiei noastre cu Franţa şi
cu Siria, pe care ţinem să le păstrăm intacte, dorim ca problema autonomiei
regiunii Alexandretta să fie rezolvată de această dată în complet acord cu spiritul şi
litera tratatului. Inutil să spunem că trebuie să fie vorba de o autonomie veritabilă.
Situaţia turcilor ce trăiesc lângă frontiera noastră nu poate să continue a face să
sângereze inimile noastre. Francezii şi sirienii au tot atât interes ca şi noi a nu lăsa
să dureze această situaţie‖.
Articolul încheie printr-un apel la liniştea populaţiei turce din Siria. „Fraţii
noştri trebuie să fie fără teamă şi să aştepte cu calm şi încredere fixarea soartei lor‖.
În ce măsură această campanie este justificată, nu se poate cunoaşte,
deoarece tratatul semnat zilele acestea la Paris nu a fost încă publicat. Este de
presupus că guvernul francez nu a nesocotit obligaţiile sale faţă de Turcia şi
interesul de a evita diferende. Într-o expunere a ziarului parizian „Figaro‖ despre
alianţa franco-siriană, găsesc de altfel următoarea menţiune: „Tratatul nu
compromite de altfel niciun interes turc şi conservă sandjakului Alexandretta
garanţiile ce-i fuseseră recunoscute‖.
Am ţinut să insist asupra chestiunii atât pentru interesul ei principial, cât şi
pentru influenţa pe care, desigur, o va avea asupra relaţiilor dintre Turcia şi Siria
independentă. Ea denotă fermitatea cu care guvernul turc înţelege şi se crede azi în
măsură să apere interesele sale.
Ţin, în fine să menţionez că, după unele informaţii, articolele care
reclamau anexarea regiunii Alexandretta ar corespunde dorinţei Statului Major turc
care atribuie o mare importanţă strategică acestui colţ oriental al Mediteranei.
Filotti
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 3 (General, 1935-1936), f. 455-460
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213
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 791, din 14 septembrie 1936, ora 21.10
Înreg. la nr. 50 825, din 15 septembrie 1936
Moscova
În legătură cu înlăturarea domnului Titulescu din guvern, „Pravda‖ de azi
publică un articol intitulat România piaţă de arme în proiectele fascismului
german. „România se bucură de atenţia specială a lui Gestapo. Nu degeaba domnul
Goga a vizitat cu puţin timp înainte Berlinul, de unde s-a întors cu un dosar special
alcătuit de Gestapo contra lui Titulescu‖.
Ziarul sovietic reaminteşte de ce mare interes a fost România pentru
Germania din punct de vedere al aprovizionării pe timpul neutralităţii şi mai ales a
ocupaţiei pentru a ajunge la încheierea că acest interes subzistă întreg într-un viitor
război în care s-ar găsi angajată Germania şi poate chiar mai decisiv ca în trecut,
petrolul fiind azi nervul războiului. Din acest punct de vedere este semnificativă
lucrarea recentă a maiorului german Hesse, un specialist al aprovizionării militare,
consacrată ocupării României, în care se reaminteşte programul militar
administrativ executat de germani cu acel prilej. Chiar în momentul de faţă al unei
paşnice pregătiri pentru viitorul război, rolul României pentru aprovizionarea
Germaniei creşte rapid.
În curând, se va putea vedea care va fi în realitate politica Guvernului
român după plecarea lui Titulescu, în persoana căruia pacea mondială a avut
întotdeauna pe unul din cei mai perseverenţi şi adevăraţi apărători. O întoarcere
posibilă a României spre blocul pe care cu înfrigurare îl alcătuieşte Germania ar fi
izvor de nenumărate nenorociri şi nevoi pentru neamul românesc, implicând
dezmembrarea României şi pierderea celor mai rodnice provincii în favoarea celor
mai apropiaţi amici ai Germaniei: Ungaria.
Cât priveşte viitorul eonomic pregătit României, amintirile istorice, cât şi
părerile economiştilor militari germani, arată de mai înainte cât va fi de trandafiriu.
Ciuntu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 134-135
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214
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2.595, din 14 septembrie 1936
Înreg. la nr. 51.967, din 21 septembrie 1936
Varşovia
Confidenţial.
Tendinţele politicii externe polone în urma schimbului de vizite Rydz-ŚmiglyGamelin
Domnule Ministru,
E incontestabil că asistăm la ceea ce unele ziare numesc o „revalorizare‖ a
alianţei franco-polone. Chestiunea ce se pune este în ce constă exact această
revalorizare sau, mai bine zis, care este întinderea ei. Cercurile din imediata
apropiere a ul[iţei] Wierzbowa repetă cu insistenţă că nimic nu s-a schimbat în
politica externă a Poloniei. Această afirmaţie pare însă a corespunde mai mult
tacticii – şi dezideratelor – Ministerului Afacerilor Străine decât realităţilor. Nu se
cunoaşte exact ce s-a vorbit la Paris şi ce s-a hotărât acolo. Desfăşurarea ulterioară
a evenimentelor ne va aduce ceva lumină în această privinţă. Dar că s-a schimbat
ceva e evident.
Dorinţa Franţei, în special a cercurilor sale militare, de atrage Polonia, prin
intemediul cercurilor militare polone, evitând astfel ul[iţa] Wierzbowa, dorinţa
generalului Rydz-Śmigly de a obţine un succes exterior, spre a putea juca cu mai
multă autoritate un rol politic în interior, reprezintă elementul omenesc al acestei
apropieri.
Dar „nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri‖. Actuala
strângere a relaţiilor franco-polone a fost consecinţa evenimentelor. Anumite fapte
au făcut-o posibilă pentru Franţa, necesară pentru Polonia (aici bineînţeles poziţiile
respective ale celor două ţări sunt prezentate în sens invers).Asupra lor şi-au grefat
acţiunea generali, miniştri, financiari.
Aceste fapte sunt, cred, în număr de trei.
Mai întâi, înarmările masive ale Germaniei. La început – cum de multe ori
se face un lucru neplăcut – se pare că nu au fost luate în mod serios aici. Cercurile
militare au fost bineînţeles primele care şi-au dat seama de importanţa lor şi de
faptul că aşa zisa politică „independentă‖ dusă de Polonia era în curs de a o lăsa
dezarmată, în noua conjunctură europeană. De aici necesitatea pentru Polonia de a
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câştiga încrederea unei ţări furnizoare de material de război.
Apoi, ultimele evenimente de la Danzig. Ele au arătat în mod clar dincotro
vine pericolul pentru Polonia şi, lovind totodată în amorul propriu al poporului
polonez, au produs o atât de puternică reacţie a opiniei publice de aici, încât
Guvernul din Varşovia a văzut că nu se poate face uz de coarda naţionalistă din
interior, fără a face caz în mod zgomotos de drepturile şi interesele Poloniei la
gurile Vistulei (de unde declaraţiile categorice făcute în această privinţă. v. raportul
nr. 2 339, din 17 august1). De aici deci necesitatea pentru Polonia de a-şi strânge
relaţiile cu blocul antirevizionist.
Aceste două fapte, chiar singure, ar fi fost suficiente pentru a provoca o
modificare, cel puţin, a metodelor politicii externe polone. Un alt factor însă mai
vine spre a le completa: factorul politica internă polonă.
Adoptarea unei atitudini independente – adică deseori ostile – faţă de
puternica sa aliată din Apus, a fost opera unei Polonii tari, unde, după o dictatură de
şapte ani, exercitată de un personaj care, graţie calităţilor sale, dispunea de o
autoritate fără pereche, orice formă de opoziţie serioasă dispăruse, a unei ţări
relativ prospere, cu finanţe serioase, cu alte cuvinte, fără probleme interioare.
Atitudinea adoptată atunci de Polonia în exterior era – s-ar putea zice – o
exteriorizare a situaţiei sale din interior.
Ce schimbări însă de atunci! Dictatorul a dispărut, situaţia economică s-a
înrăutăţit. Nemulţumirea maselor creşte. Drept consecinţă a acestor fapte, opoziţia
– sub o formă destul de dezordonată – îşi arată dinţii. Ceea ce era posibil pentru
Polonia pilsudsciană, nu mai e „de saison‖ pentru Polonia din 1936.
Mai mult, spre a putea distra spiritele de dificultăţile interne şi spre a avea
un pretext pentru a reprima diferitele mişcări cu caracter social, cu alte cuvinte spre
a putea continua a domina situaţia, regimul actual a adopta tactica de a exalta la
maximum naţionalismul polon. Formula adoptată a fost „Patria e în pericol‖,
trebuie ca toţi polonezii să se ralieze în jurul unui drapel. Portdrapelul era gata să
fie găsit în persoana generalului Rydz-Śmigly. Trebuia însă să i se procure un mare
succes care să-i dea prestigiul necesar pentru ca să poată exercita cu autoritate rolul
important în interior ce i se destina. Faptul că şeful Statului Major general francez
(ziarele de aici arată că, în caz de război, generalul Gamelin ar urma să exercite în
Franţa aceleaşi funcţii ce ar incumba generalului Rydz-Śmigly în Polonia) i-a făcut
prima vizită, felul aproape regal cum a fost primit în Franţa, rezultatele de ordin
militar şi financiar, ce se cunosc deja în linii generale, ale vizitei sale, au fost toate
elemente care au întărit în mod foarte sensibil situaţia sa în interior, de unde deja în
cursul verii începuse să fie uşor criticat, reproşându-i-se că se amestecă prea mult
în politică în loc să rămână în rolul său de militar, de şef suprem al armatei.
Succesul dorit i-a fost deci procurat de Franţa.
Recunoştinţa nu e o virtute umană, şi e şi mai greu să ceri ca să joace un
rol în relaţiile internaţionale. Nu e mai puţin adevărat că, atât pentru motive de
ordin material ( furnituri militare, credite), cât şi de ordin moral (nota naţionalistă
adoptată de Guvernul polon), politica externă a Poloniei se îndepărtează fatalmente
1
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de făgaşul trasat de ul[iţa] Wierzbowa. Evident că diferitele formule adoptate
pentru a defini această politică (alianţe „bilaterale‖, „pur‖ defensive, bunele relaţii
cu vecinii), rămân în picioare. Dar şi în ultimii ani – legalmente – alianţele tot în
picioare erau. Totul se reduce, deci, la modul de aplicare şi al unora şi al altora.
Acum câteva zile, atât ziarul cercurilor militare „Polska Zbrojna‖, cât şi a
doilea oficios al regimului „Kurjer Poranny‖ au arătat că Polonia face parte din
blocul de state hotărâte să zădărnicească orice încercare de modificare a statu-quoului. Acum cinci săptămâni, încă nu ar fi fost posibil ca aceste ziare să facă o
asemenea afirmaţie. Şi, în fond, aliată şi înainte de această dată, cu România şi cu
Franţa, Polonia făcea parte, de fapt, prin alianţele aliaţilor săi, dintr-un asemenea
bloc.
S-ar putea prea bine ca să se încerce aici ca, prin diferite manifestaţii (în
genul vizitei contelui Szembek la Berlin), să se menţină relaţiile de bună vecinătate
cu Germania, relaţii care pot aduce avantaje Poloniei. Ne putem aştepta ca toată
arta diplomatică a domnului Beck să se întrebuinţeze în această direcţie.
Dezminţirea brutală dată ştirii Agenţiei Havas că, conversaţiile de la Paris ar fi dus
la o destindere polono-cehoslovacă, apoi cele două comunicate, din a doua zi – 8
septembrie – atât de agresive la adresa Cehoslovaciei ( vezi raportul nr. 2 3571),
trebuie considerate că fac parte din acţiunea de calmare a Berlinului. De asemenea,
modul cum, cu cîteva zile în urmă s-a insistat asupra faptului că politica externă a
Poloniei se bazează pe trei elemente, în ordinea următoare: propriile sale forţe,
bunele relaţii cu vecinii şi, numai în ultimul loc, alianţele sale.
Sunt însă formule care se menţin mult timp după ce şi-au pierdut cu
desăvârşire sensul. A trebuit, astfel, ca Napoleon să ia Regelui George al III-lea al
Angliei titlul de Rege al Franţei, pe care acesta şi predecesorii săi îl purtau de peste
trei veacuri (chiar în timpul Regelui Soare) în mod cu totul platonic.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Hiott
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 6 (General, septembrie 1936-mai 1944), f. 2-7
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SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA ATENA, ION VĂLEANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 442, din 15 septembrie 1936, ora 18.35
Înreg. la nr. 51 075, din 16 septembrie 1936
Atena
Subsecretarul de stat la Ministerul Afacerilor Străine mi-a spus că domnul
Aras, în drum spre Geneva, împreună cu întreaga delegaţie turcă la Adunarea
Societăţii Naţiunilor, s-a folosit de trecerea vaporului prin Grecia pentru a avea un
schimb de vederi cu generalul Metaxas. Întrevederea a fost foarte cordială, şi, timp
1
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de un ceas, cei doi oameni de stat, fiind de faţă şi subsecretarul de stat la Ministerul
Afacerilor Străine elen, au trecut în revistă cele mai de seamă probleme
internaţionale la ordinea zilei, constatând încă o dată, acordul deplin asupra tuturor
chestiunilor.
În ceea ce priveşte reforma plănuită a Pactului Societăţii Naţiunilor au
hotărât ca cele două ţări, având în vedere că în decursul viitoarei sesiuni nu se va
aduce vreo hotărâre în această privinţă, să nu facă nicio propunere privitoare la
modificarea Pactului, ci să asculte numai expunerea punctului de vedere al marilor
puteri, urmând a lua atitudine abia mai târziu.
Cei doi oameni de stat nu şi-au ascuns mulţumirea de a vedea legăturile
dintre statele Micii Înţelegeri tot aşa de strânse ca şi în trecut.
Domnul Aras a dezminţit cu hotărâre ştirea apărută în unele ziare străine cu
privire la apropiata vizită în Turcia a domnului Léon Blum, însoţit de ministrul
Afacerilor Străine francez.
Domnia Sa a arătat, de asemenea, că ştirea privitoare la invitaţia făcută de
Regele Angliei, domnului Ismet Inönü de a face o vizită oficială la Londra nu
corespunde realităţii şi că întrevederile dintre Suveranul Angliei şi preşedintele
Atatürk, deşi adânc cordiale, au fost totuşi lipsite de vreo însemnătate politică.
Ministrul Afacerilor Străine al Turciei, pe care l-am salutat la sosire, m-a
rugat a transmite domnului prim-ministru Gheorghe Tătărescu, cât şi Excelenţei
Voastre omagiile lui, cât şi asigurarea celor mai bune sentimente.
Văleanu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame, 25 iunie 193531 mai 1937), f. 149-150
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. f. n., f. d.
Înreg. la nr. 50.830, din 15 septembrie 1936
[Bratislava]
Strict confidenţial.
Pentru Majestatea Sa Regele şi preşedintele Consiliului de Miniştri.
Convorbirea avută sâmbătă cu preşedintele Beneš şi cei doi miniştri, la
reşedinţa de vară a domnului Beneš, şi cele două şedinţe de duminică, au decurs
într-o atmosferă cordială, cu deplină înţelegere asupra problemelor principale.
Atât domnul Beneš, cât şi domnul Krofta au înţeles de ce nici noi şi nici
iugoslavii nu putem da curs, pentru moment, propunerii ce cunoaşteţi. Vă dau mai
jos textul pe care am reuşit a-l trece în proces verbal în această chestiune.
Domnii Stoiadinović şi Antonescu au luat cunoştinţă de proiectul de
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„protocol pentru precizarea angajamentelor în vigoare între statele Micii Înţelegeri‖
prezentat de domnul ministru Krofta şi al cărui text este anexat prezentului proces
verbal şi fiind dat că acest proiect de o importantă extensiune a angajamentelor
prevăzute de Pactul de organizare al Micii Înţelegeri, din 16 februarie 1933, ei îl
vor supune Suveranilor lor.
Recunoscând interesul ce îl prezintă acest proiect, ei se declară gata a-l
examina cu cea mai binevoitoare atenţie, în cadrul celorlalte angajamente
internaţionale ale lor şi ţinând seama de rezultatele viitoarei conferinţe a puterilor
locarniene.
În comunicat nu se face menţiune de această propunere. Se vorbeşte numai
de hotărârea celor trei state de a-şi întâri securitatea îmbinând în mod mai strâns şi
efectiv puterile lor.
În chestiunea Dunării, am avut o consfătuire prealabilă cu ministrul
Contzescu, în intenţia domnului Titulescu era să facă demersuri pe lângă puterile ce
fac parte din Comisia Europeană a Dunării, Franţa, Anglia şi Italia înainte de
Conferinţa de la Bratislava. Cum aceste demersuri n-au fost făcute, am socotit
preferabil să evităm publicitatea pentru moment şi să nu înscriem nimic în
comunicat. Ne-am asigurat însă de sprijinul Micii Înţelegeri. Iată textul ce va figura
în procesul verbal: „În momentul în care România va socoti oportun a întreprinde
negocieri în vederea obţinerii suprimării Comisiei Dunării sau modificării
actualului său regim, celelalte două state ale Micii Înţelegeri vor sprijini cererile
României‖.
În ce priveşte eventuala denunţare a clauzelor militare de către Ungaria, s-a
admis în principiu, ca sancţiune din partea noastră, suspendarea aplicării procedurii
prevăzute de tratatele referitoare la minorităţi.
Textul definitiv din procesul verbal şi din comunicat se va stabili mâine.
Primirea la Bratislava şi manifestaţia de duminică seara au avut loc într-o
atmosferă deosebit de călduroasă.
Antonescu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 11 (Telegrame, 1935-1936), f. 220-222
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CONSILIERULUI DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA ROMA, VICTOR BRABEŢIANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 276, din 15 septembrie 1936
Înreg. la nr. 52 577, din 23 septembrie 1936
Roma
Remanierea Cabinetului român şi Italia
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Domnule Ministru,
Dispariţia domnului Titulescu din fruntea politicii externe româneşti a fost
înregistrată cu mare satisfacţie atât în cercurile guvernamentale cât şi în opinia
publică italiană. De câţiva ani (din vremea eşuării Pactului celor patru) persoana şi
politica domnului Titulescu erau combătute şi violent antipatizate. La finele anului
1933, după asasinarea primului ministru Duca, presa italiană dezlănţuise o vie
campanie şi împotriva Partidului Liberal (susţinând, în schimb, formaţiunea
„gărzilor de fier‖) şi, în special, împotriva ministrului de Externe, Titulescu, acuzat
ca unul din principalii vinovaţi, autorul moral al asasinării domnului Duca.
Atacurile şi campania de presă împotriva fostului ministru de Externe au atins
maximul de violenţă şi injurii cu prilejul recentului incident, întâmplat ziariştilor
italieni la Geneva. Aşa încât, „îndepărtarea‖ domnului Titulescu din noua
formaţiune guvernamentală de la noi a fost socotită aici ca semnalul unei noi
orientări a politicii externe româneşti. Acesta este, desigur, şi motivul pentru care
declaraţiile atât ale domnului prim-ministru Tătărescu, cât şi ale Execelenţei
Voastre, au fost trunchiat reproduse de presa italiană, omiţându-se întreg pasajul
referitor la politica României faţă de Mica Înţelegere, de Înţelegerea Balcanică,
Anglia, Polonia, Rusia, Societatea Naţiunilor şi, în special, Franţa şi insistându-se,
în schimb, asupra aluziilor Excelenţei Voastre la raporturile noastre cu Italia. Tot cu
acest prilej, şi cu intenţia vădită de a demonstra o schimbare în directivele politicii
noastre externe, presa italiană a publicat un abundent material argumentativ spicuit
în ziarele germane.
Mai trebuie observat, totuşi, că principalele ziare italiene de mare tiraj s-au
abţinut de la orice comentarii redacţionale: în schimb ziare de mai mică importanţă
(„Regime Fascista‖, „Italia-Milano Corriere Padano‖) au publicat articole de fond
în care persoana şi politica „masonică‖, „rusofilă‖ a domnului Titulescu au fost
aspru şi violent combătute, iar remanierea Guvernului fără „eternul Titulescu la
Externe‖ considerată drept începutul unei ere noi în politica României. Această
nouă orientare este socotită aici, pe zi ce trece, şi, în special, după schimbul de
telegrame călduroase dintre Excelenţa Voastră şi ministrul Ciano, cât şi după
articolele apărute în ziarele „Mişcarea‖, „Ţara Noastră‖, „Le Moment‖, ca având o
netă tendinţă filoitaliană. „Succesiunea domnului Antonescu poate reprezenta
speranţe, dacă nu chiar promisiunea unor noutăţi‖ – scria ziarul „Avvenire
d‘Italia‖(2 septembrie curent), iar, mai departe, „este legitim să sperăm că
succesorul lui Titulescu va contribui la o mai mare apropiere de Italia‖. Acestea au
fost scrise a doua zi după audienţa de „o oră şi jumătate‖ a ministrului Sola la
Excelenţa Voastră.
De curând, un alt ziar, dintre cele mai importante, „Tribuna‖ (Roma,
12.IX.1936) într-un lung articol referitor la „noua orientare politică a României‖,
încheia astfel: „Îndepărtarea lui Titulescu din Guvernul Român va aduce o sensibilă
schimbare, bogată în rezultate fericite, dacă – aşa cum tot face să se creadă –
politica externă românească va fi hotărât orientată spre Roma, far care răspândeşte
lumina în lumea întreagă şi care atrage azi şi pe Români‖
În fine, foarte multe ziare italiene au lăsat să se înţeleagă că îndepărtarea
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domnului Titulescu se datorează în bună parte şi atitudinii sale „antiitaliene‖ din
ultimul timp şi în special „nefericitei sale ieşiri contra ziariştilor italieni de la
Geneva‖.
Reamintesc Excelenţei Voastre că îndată după incidentul de la Geneva,
„Giornale d‘Italia‖, oficiosul Palatului Chigi, scria că „atâta vreme cât în fruntea
politicii externe româneşti va rămâne domnul Titulescu, Italia nu va relua relaţiile
amicale cu România‖. Desigur tot acesta a fost şi înţelesul frazei rostite de
ministrul Ciano în recenta audienţă ce mi-a acordat: „Deoarece obstacolul, care se
opunea la reluarea raporturilor de amiciţie italo-române, a dispărut, aceste raporturi
vor fi reluate‖.
Ţin să atrag totuşi atenţia Excelenţei Voastre asupra faptului că până în
momentul de faţă nimic nu lasă să se întrevadă o schimbare de atitudine a presei
sau a cercurilor oficiale faţă de România. Domnul Solacolu, consilierul nostru de
presă, a avut zilele trecute o lungă întrevedere cu ministrul Grazzi, Directorul
Presei din Ministerul de resort şi s-a despărţit de domnul Grazzi cu impresia că
niciun ordin de sus nu fusese dat încă presei fasciste în sensul unei atitudini mai
favorabile faţă de ţara noastră.
Apropiatele negocieri în vederea încheierii unui nou acord economic cu
Italia, vor fi piatra de încercare a bunelor intenţii, mărturisite de domnul Ciano, în
audienţa pe care am avut-o zilele trecute la dânsul.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii.
Brabeţianu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 63 (Relaţii cu România, 1931-1936), f. 293-296
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CONSILIERULUI DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA ROMA, VICTOR BRABEŢIANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 289, din 15 septembrie 1936
Înreg. la nr. 52 582, din 23 septembrie 1936
Roma
Discursul Ducelui de la Avellino
Domnule Ministru,
În discursul rostit de domnul Mussolini la sfârşitul manevrelor din vara
aceasta, la Avellino, şeful Guvernului italian a voit să dea poporului italian şi lumii
întregi o îndoită asigurare: 1) manevrele armatei italiene, desfăşurate în perfectă
ordine şi disciplină, n-au oferit decât „un aspect foarte modest‖ al forţei totale pe
care Italia este în măsură a o mobiliza la cea mai mică alarmă; 2) Italia consideră
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„vechile socoteli regulate‖.
Într-adevăr, Ducele a anunţat că Italia poate mobiliza, în cel mai scurt timp,
o armată de opt milioane soldaţi, înzestraţi cu cel mai modern utilaj de război, căci
departe de a o fi slăbit, războiul etiopian, dimpotrivă, a contribuit să sporească şi să
oţelească puterea armatei italiene. Situaţia militară a Italiei trebuie mereu întărită.
S-a crezut, în primul moment, că această frază a Ducelui ar anunţa intenţia de a
prelungi serviciul militar obligatoriu de la 18 luni la 2 ani; în schimb, Consiliul de
Miniştri de la 12 septembrie curent a dovedit că Mussolini preanunţa votarea unor
fonduri speciale (al căror cuantum n-a fost dat publicităţii) pentru înarmări.
Cât priveşte fraza „vechilor socoteli regulate‖ ea poate fi referită la situaţia
politică. Cei mai mulţi aici atribuie fraza ca o aluzie la Abisinia. Dat fiind că
această frază nu este nouă şi că a mai fost rostită de Mussolini în ajunul războiului
cu Etiopia, lasă să se creadă şi de data aceasta că este o aluzie numai la cucerirea
Abisiniei. Alţii însă, în special, în cercurile diplomatice şi ale presei străine de aici,
interpretează fraza mussoliniană în mod diferit, adică, oare toate socotelile politice
şi militare ale Italiei au fost regulate? Aplicând această frază la istoria şi aspiraţiile
naţionale ale Italiei, „socotelile deschise‖ ar fi mai multe: Tunisul, Nisa şi Savoia,
poate chiar Corsica, în ceea ce priveşte pe Franţa; Anatolia (făgăduită Italiei prin
Tratatul din 1915 de la Londra) în ceea ce priveşte pe Turcia; Dalmaţia în ceea ce
priveşte pe Iugoslavia; şi problema distribuirii mandatelor, cu o specială înclinaţie
către Palestina.
În fine cercurile oficioase o explică în sensul că această frază se referă la
cucerirea Etiopiei şi că Etiopia oferă un vast câmp de acţiune capabil de a absorbi
activitatea regimului şi a poporului italian pentru zece ani de aici înainte. Iată de ce
Italia are nevoie de a trăi în pace cu celelalte naţiuni, deşi doctrina fascistă
respinge, precum se ştie, „absurditatea păcii eterne‖. Aceste declaraţii ar putea fi
puse în legătură cu celelalte făcute tot de domnul Mussolini a doua zi după
ocuparea „Addis-Abebei‖: Italia se consideră satisfăcută după cucerirea „totală a
Abisiniei şi nu ameninţă pe nimeni pe continentul european‖.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Brabeţianu
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 8 (General, 1936), f. 233-235
219
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 759, din 16 septembrie 1936, ora 13.50
Înreg. la nr. 51 318, din 16 septembrie 1936
Budapesta
Cercurile guvernamentale ungare interpretează astfel rezoluţia luată de
ultima întrunire a Micii Înţelegeri de la Bratislava.
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1) O mai mare agresivitate în contra Ungariei, ameninţată de armatele
Micii Înţelegeri, a căror cooperare urmează a fi mult mai strânsă ca
până acum datorită unui efort de înarmare şi de conducere unică;
2) O vădită îndepărtare de cadrele Societăţii Naţiunilor;
3) Putinţa de a manevra pentru fiecare din statele componente ale Micii
Înţelegeri în vederea strângerii legăturilor fiecăruia din ele cu acele ţări
cu care până acum erau în relaţii reci.
În definitiv, ungurii au convingerea că Mica Înţelegere nu mai prezintă o
identitate de interese decât pentru a se apăra de punerea în aplicare a diferitelor lor
revendicări.
Căpităneanu
AMAE, Fond 71/România, vol. vol. 96 (Copii după telegrame,
septembrie-decembrie 1936), f. 146
220
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 820, din 16 septembrie 1936, ora 15.03
Înreg. la nr. 51 324, din 17 septembrie 1936
Moscova
Sub titlul Botniţa pentru câini turbaţi, Journal de Moscou de azi consacră
editorialul său Germaniei, dezvoltând ideea că orice încercare de convingere este
nu numai de prisos, dar extrem de primejdioasă şi că singurul mijloc pentru a o
abate de la intenţiile sale este frontul comun al tuturor ţărilor direct sau indirect
ameninţate.
În justificarea acestei idei, articolul trece în revistă evenimentele
internaţionale din ultima vreme provocate de Germania sau unde a intervenit mâna
acesteia.
Cu privire la noi, se spune că Germania a cerut îndepărtarea domnului
Titulescu, ameninţând astfel cu introducerea serviciului militar obligatoriu în
Ungaria.
Faţă de metoda de intimidare a lui Hitler numai Sovietele îşi păstrează
liberul arbitru. Din nefericire, nu se poate afirma acelaşi lucru despre Marea
Britanie şi, mai ales, despre Franţa.
Aici, ziarul dezvoltă o părere ce mi-a fost expimată de domnul Litvinov
acum trei săptămâni (a se vedea telegrama cifrată nr. 2 5941), anume că Franţa ar fi
trebuit să interzică Germaniei de a interveni în afacerile spaniole şi de a trimite
flota ei în apele spaniole. Raportul de forţe din Marea Mediterană ar fi făcut pe
Hitler să dea înapoi. Această înfrângere diplomatică ar fi avut cele mai fericite
urmări pentru pace ridicând, în acelaşi timp şi prestigiul Franţei care are mare
1

Vezi documentul nr. 173.
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nevoie. Dar s-a pierdut şi această ocazie căci în afară de Soviete, toată Europa se
lasă terorizată de Hitler.
Ciuntu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (General, 1936-mai 1937), f. 283-284
221
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA WASHINGTON,
ANDREI POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 251/P-3-II-O, din 16 septembrie 1936
Înreg. la nr. 54 269, din 2 octombrie 1936
Washington
[...] Politica externă
Ţara a fost adânc impresionată de discursul domnului Roosevelt, ţinut la
Chattanooga, în august, în care a denunţat pe cei care şi-au însuşit obiceiul de a
viola, cu impunitate, tratatele şi obligaţiile contractate benevol, săpând astfel la
temelia încrederii naţionale pe care trebuie să se reazeme pacea. Domnia Sa a
dedicat (sic!) Statele Unite politicii de „bun vecin‖, care respectă obligaţiile sale şi
drepturile altuia, dar, la rândul său asteaptă tot respectul altora pentru drepturile
sale.
Lovind direct în dictatori, Domnia Sa a spus că „există fanatisme şi
convingeri la anumite popoare, că ele au devenit singurele depozitare de adevăruri
şi drepturi‖.
În altă parte a discursului său, domnul Roosevelt a declarat că, „conştinţa
Americii se revoltă contra războaielor şi că orice naţiune care provoacă războiul îşi
pierde dreptul la simpatia poporului Statelor Unite‖.
Discutând determinarea Americii să rămână neutră, Domnia Sa a continuat:
„Oricât am fi noi însă de apăraţi prin o lege de neutralitate, trebuie să ne amintim
că nicio lege nu poate să acopere toate eventualităţile, deoarece este imposibil de a
ne închipui cum se vor dezvolta evenimentele viitorului. În ciuda tuturor
prevederilor, raporturile internaţionale reprezintă, în ce priveşte viitorul, o vastă
regiune neexplorată încă. În această regiune securitatea navigaţiei va depinde de
cunoştinţa, experienţa şi înţelepciunea acelora care dirijează politica noastră
externă. Pacea va depinde de deciziile lor zilnice‖.
Natural, aici preşedintele a apelat, indirect, la alegători, sa nu-şi schimbe
conducătorii lor acum când orizontul este acoperit cu nori grei. Dar acest pasaj mai
implică şi un avertisment pentru cei care se încred prea mult într-un izolaţionism
american. De fapt, tot mai precis pare a se desemna atitudinea Americii în această
privinţă, în direcţia unei determinări de a-şi apăra interesele cu toate mijloacele ce-i
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stau la dispoziţie. Va depinde apoi de definiţia ce se va da acestor „interese‖, o
definiţie care prin însăşi natura lucrurilor va trebui să fe foarte elastică.
Discursul domnului Hull, secretarul de stat, rostit la New York, la 15
curent, întregeşte această idee, când, după ce descrie că „bunul vecin‖ care vrea să
fie Statele Unite în familia naţiunilor, este „tolerant, dar toleranţa să nu cuprindă pe
aceia care ar introduce discordie din altă parte‖, „Noi nu am servi cauza păcii dacă
am trăi în lumea de azi fără a dispune de forţe suficiente pentru a ne apăra. Trebuie
să fim siguri că în dorinţa noastră de pace, noi nu vom da altor ţări aparenţa unei
ţări slabe şi neputincioase de a rezista atunci când i s-ar opune o forţă ori de a ne
apăra justele noastre drepturi‖.
Referindu-se la faptul că Statele Unite şi-au mărit armamentul de război,
domnul Hull a declarat că „noi suntem gata de a participa la orice încercare de a
limita înarmările prin acord reciproc şi aşteptăm ziua când aceasta se va putea
realiza‖.
Partea cea mai comentată de presa de aici a acestui discurs este cea
referitoare la mărturisirea că prin violarea principiului care stă la baza Tratatului
Briand-Kellogg încrederea în tratatele internaţionale a suferit mult: „New York
Times‖, de pildă, crede că acest peisaj ar indica determinarea Departamentului de
Stat de a se abate de la politica sa formulată în aşa-numita „doctrină Stimson‖, de a
nu recunoaşte teritoriile achiziţionate prin întrebuinţarea forţei. Acest ziar este de
părere că America va recunoaşte atât Manciuria, cât şi Etiopia, dacă această
recunoaştere le va fi acordată întâi de alte puteri. Părerea mea personală este însă,
că, chiar dacă America s-ar convinge de politica sa de nerecunoaştere, nu va mai
avea niciun rost în caz că aceste achiziţii vor fi recunoscute de alte puteri,
abandonarea doctrinei Stimson nu se va face prin o declaraţie precisă, ci prin o
recunoaştere tacită şi indirectă (ca numire de consuli, ori tratate comerciale cu
Japonia, respectiv, Italia), a acestor cuceriri.
În legătură cu evenimentele ce se desluşesc în Europa, se afirmă că intenţia
domnului Roosevelt, dacă va fi reales, este să reafirme determinarea Statelor Unite
de a-şi exercita influenţa pentru salvarea păcii generale.
Ce formă va lua această determinare, nu se poate şti precis de pe acum.
Destăinuirile domnului Arthur Krock de la „New York Times‖, un om foarte
aproape de preşedintele Roosevelt, că acestuia îi surâde ideea de a convoca pe şefii
statelor principale la o consfătuire, au darul de a indica preocupările Preşedintelui
şi îngrijorarea ce-l cuprinde pentru situaţia internaţională actuală.
În unele cercuri se vorbeşte chiar de o eventuală colaborare a flotelor
engleză şi americană, colaborare bazată nu atât pe un acord concret, ci pe
convingerea câştigată de unii că o astfel de combinaţie a celor mai puternice forţe
maritime va înspăimânta pe oricine s-ar gândi să tulbure pacea lumii.
Nu se poate şti cât de serioase sunt aceste zvonuri, dar din conversaţiile pe
care le-am avut cu nişte prieteni, ofiţeri superiori din marina de război americană
(doi dintre ei făcând parte din Naval Intelligence), mi-am câştigat impresia că o
astfel de eventualitate nu ar fi exclusă dacă celelalte mijloace pentru menţinerea
păcii ar fi insuficiente. Cu toată lipsa de entuziasm pentru un amestec în treburi
europene, cu toată propaganda ce s-a făcut aici după razboi pentru a împiedica
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Guvernul american de a coopera politic cu Europa, cred că se poate imagina că se
va produce un moment când această atitudine de neamestec va fi răsturnată. Acest
moment ar putea sosi atunci când Europa ar fi ameninţată de un control complet
din partea uneia sau alteia dictaturi. Presa americană, azi, în cea mai mare parte,
interpretă a ideii izolaţioniste, este extrem de geloasă de libertăţile sale şi nimic nu
ar putea-o înfricoşa mai mult decât teama răspândirii unei dictaturi de dreapta, ori
de stânga. Or aici presa creează şi controlează opinia publică şi nu mă îndoiesc
deloc că o dispoziţie a preşedintelui de a colabora cu Anglia la doborârea acestor
dictaturi va fi sprijinită de toată presa de aici dacă ea va putea fi convinsă că lumea
este ameninţată să sucombe acestor dictaturi.
Din surse militare aflu că toate arsenalele, şantierele şi fabricile de material
de război lucrează la deplină capacitate, 24 ore pe zi, cu trei echipe. Formidabilul
buget votat de ultimul Congres (vezi rapoartele lunare precedente1), prevede
înzestrarea celor trei forţe militare (pe mare, uscat şi în aer), cu cel mai modern
echipament. Scopul este de a asigura acestei ţări o superioritate militară
indiscutabilă şi de a descuraja, mai cu seamă, pe Japonia de orice încercare de a o
întrece.
Ca rezultat al acestei politici, ministrul Marinei, domnul Swanson, a
declarat alaltăieri că dacă America nu va putea obţine un statu-quo în ce priveşte
flotele de război, ea va proceda la construcţia unor vase moderne, înzestrate cu
tunuri de 18 inches calibru ( circa 43 cm). Fără îndoială, America va putea să-şi
asigure o superioritate pe mare, deoarece ea dispune de resurse aproape
inepuizabile. Tot din surse militare aflu că între experţii navali americani şi englezi
există o colaborare destul de intimă care ar merge până la un schimb frecvent de
planuri şi invenţii. În cercurile militare americane, există o impacienţă marcată de
neglijenţa Angliei de a se înarma, fapt ce a costat-o o umilire din partea Italiei,
umilire care aici, în cercuri intime, este interpretată de a se fi răsfrânt asupra
întregii rase anglo-saxone.
S-a anunţat reînfiinţarea „flotei europene‖, sub comanda unui amiral. Ea
consistă dintr-un crucişător, două distrugătoare şi câteva unităţi auxiliare şi este
staţionată aproape de apele spaniole. Existenţa acestei flote se datorează nu numai
nevoii de a apăra, respectiv a evacua, pe cetăţenii americani din Spania şi eventual
din alte ţări europene dacă s-ar produce tulburări şi in afară de Spania, ci şi dorinţei
Angliei de a putea demonstra Germaniei şi Italiei că evenimentele din Peninsula
Iberică sunt obiectul unei solicitudini generale internaţionale.
De altfel atitudinea Americii faţă de întâmplările din Spania însăşi denotă o
rezoluţie fermă de a păstra o strictă neutralitate faţă de cele două grupuri. Nota
Departamentului de Stat, în legătură cu bombardarea vasului de război „Kane‖ a
fost extrem de conciliatorie, atribuind incidentul unei „greşeli‖.
Numirea domnului Bullitt, fost ambasador în Rusia Sovietică, în fruntea
Ambasadei din Paris, a fost viu comentată de presa de aici. Persistă zvonurile că ea
ar fi fost în legătură cu planul domnului Roosevelt de a sonda marile puteri în
vederea unei consfături, cu scopul de a salva pacea lumii. Cu toate dezminţirile
1

Vezi documentul nr. 29.
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date de Departamentul de Stat, aceste zvonuri se menţin. [...]
Popovici
AMAE, Fond 71/SUA, vol. 4 (General, 1936-1937), f. 118-123
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
VASILE GRIGORCEA, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA MOSCOVA
T. c. nr. 50 825, din 17 septembrie 1936
Bucureşti
Referitor la telegrama dumneavoastră nr. 2 7911, vă rog să binevoiţi a
stărui pentru ca astfel de articole ca cel semnalat din „Pravda‖ să nu mai fie
publicate.
Politica externă a României nu a suferit nicio schimbare, ea rămâne strâns
legată de ideea menţinerii păcii şi nu gândeşte să se prefacă într-un instrument al
unor tulburători ai păcii. Puteţi să vă referiţi la repetatele declaraţii ale domnului
ministru Antonescu, la măsurile energice anunţate şi luate de miniştrii de Interne şi
Justiţie contra tulburătorilor păcii interne precum şi la spiritul de armonie perfectă
care a domnit la Conferinţa din Bratislava şi care n-ar fi fost posibilă dacă
afirmaţiile Pravdei ar fi exacte. Afirmaţiile despre memoriul lui (sic!) Gestapo
contra domnului Titulescu transmis prin ... [indescifrabil] etc. sunt, bineînţeles, de
domeniul fanteziei.
Cred că avem tot interesul să prevenim o campanie de presă pe această
temă.
Grigorcea
AMAE, Fond 71/România, vol. 348 (Politica internă, 1936), f. 316
223
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 766, din 17 septembrie 1936, ora 14.00
Înreg. la nr. 51 536, din 17 septembrie 1936
Budapesta
Întâlnirea ce va avea loc în curând la Viena între cei trei miniştri ai
Afacerilor Străine ai statelor semnatare ale Pactului de la Roma, are ca principal
scop examinarea rezoluţiei de la Bratislava şi a noii situaţii create în Europa
Centrală prin recentul acord franco-polonez.
La Budapesta, nu se crede în posibilitatea unei destinderi între statele Micii
Înţelegeri şi acele ale grupului roman şi se speră în mod ferm că Polonia va rămâne
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acelaşi adversar de totdeauna al Cehoslovaciei.
Căpităneanu
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembrie-decembrie
1936), f. 148
224
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA ROMA,
VICTOR BRABEŢIANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. nr. 1 290, din 17 septembrie 1936, ora 16.25
Înreg. la nr. 51 551, din 18 septembrie 1936
Roma
Din declaraţiile făcute presei italiene de către ministrul Afacerilor Străine
al Austriei, precum şi din informaţiile culese în cercurile diplomatice rezultă că
scopul vizitei ministrului austriac a fost acela al unei reafirmări a politicii de pace
şi de colaborare europeană pe terenul economic şi cultural în spiritul Protocoalelor
de la Roma. Ministrul Afacerilor Străine al Austriei a mai afirmat că prin
Acordurile de la Roma nu s-a creat un bloc de natură politică hegemonică ci
dimpotrivă s-a dat exemplul unei largi înţelegeri între statele susceptibile de
ulterioare dezvăluiri. În cercurile presei străine, se afirmă că problemele discutate
de Mussolini şi ministrul Afacerilor Străine la Rocca della Caminate a purtat
asupra: 1) raporturilor Austriei cu statele Micii Înţelegeri, în privinţa cărora Italia
este azi favorabilă unei apropieri între cele şase state; 2) Asupra situaţiei interne în
Austria faţă de dezvoltarea mereu crescândă a curentului naţional socialist care ar
pune în primejdie însăşi existenţa blocului Protocoalelor de la Roma. Aceste
consideraţii sunt confirmate de hotărârea luată ca în cel mai scurt timp miniştrii
Afacerilor Străine ai Italiei, Austriei şi Ungariei să se întrunească la Viena pentru
examinarea problemelor din Bazinul dunărean.
Brabeţianu
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 28 (Relaţii cu Albania, Anglia...,
1927-1938), f. 258-259
225
MINISTRUL ROMÂNIEI LA STOCKHOLM,
BARBU CONSTANTINESCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 902, din 17 septembrie 1936
Înreg. la nr. 52 548, din 23 septembrie 1936
Stockholm
Anexe: 1.
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Domnule Ministru,
Am onoarea a informa pe Excelenţa Voastră că la o întrunire a secţiei
Uniunii Ţărăneşti din Stockholm care a avut loc în ziua de 15 septembrie a.c.
domnul K.G. Westman, ministrul Afacerilor Străine al Suediei, a ţinut o cuvântare
cu subiectul Pacea înăuntru şi în afară. La această întrunire cu caracter pur
electoral la care au vorbit – în diferite alte subiecte – mai mulţi membrii ai
partidului actualmente la Guvern, domnul K.G. Westman, care alcătuia numărul de
atracţie, a examinat posibilitatea pentru statele mici de a duce o politică de pace şi
neutralitate independentă de interesele marilor puteri.
„Aceasta nu devine cu putinţă, a spus ministrul Afacerilor Străine, decât
printr-o deplină solidaritate a statelor mici. Prin ea, aceste naţiuni îşi dau o garanţie
reciprocă în afirmarea unei voinţe de pace îndreptată în toate direcţiile, eliminânduse astfel bănuielile care pot fi adeseori un îndemn la un război preventiv. Pentru a
ajunge la o asemenea cooperare între statele mici de care vorbesc, este cât se poate
de necesar ca aceste state să nu fie dezbinate, unele făcând parte din Societatea
Naţiunilor, altele nu. Acesta este unul din motivele pentru care Suedia trebuie să
respingă propunerile tinzând la retragerea sa eventuală de la Geneva. Într-adevăr,
lumea oferă, în momentul de faţă, un spectacol îngrozitor: marile puteri se
înarmează pe întrecute; mijloacele de distrugere de care se dispune azi ar face un
război viitor mult mai groaznic decât cel trecut. O răspundere nemaipomenită apasă
pe oamenii de stat ai marilor puteri care trebuie să înţeleagă că au de luptat din
toate puterile, cu toată inima şi cu toată priceperea, pentru a evita pericolul ce se
adună tot mai ameninţător la orizont. Aceşti oameni de stat pot conta, în sforţările
lor, pe un sprijin necondiţionat din partea statelor mai mici din grupul cărora face
parte şi Suedia. Tragic este faptul că, dacă un stat mic ar vrea să exprime dorinţa de
a se apăra dezarmând sau reducând mult mijloacele sale de apărare, această
atitudine ar spori pericolul războiului în loc să-l micşoreze. Ceea ce dă tărie ţării
nostre în afară este acordul ce domneşte între toate partidele politice mari din
Suedia pentru respectarea deciziei luate anul acesta cu privire la apărare, precum şi
unitatea lor de vederi faţă de linia pacifică pe care politica noastră externă trebuie
s-o urmeze. Numai dacă Guvernul şi poporul se unesc într-un sentiment mutual de
răspundere în serviciul culturii, sentiment comun tuturor suedezilor, încheie
domnul Westman, se va putea ocroti, printr-o cooperare pe bază de încredere în
aceste timpuri de cataclism, concepţia noastră liberă de stat şi orânduiala noastră
juridică, lăsând astfel deschisă calea care va conduce poporul nostru spre un viitor
fericit‖.
Din discursul domnului Wickman reiese în primul loc ideea solidarităţii şi
a grupării defensive între statele mici, cu toate că este cunoscută antipatia Domniei
Sale – ca şi a tuturor suedezilor de altfel – pentru pactele de alianţă regionale, în
contra cărora s.a pronunţat, după cum se ştie, fără înconjur.
Pe de altă parte, ministrul Afacerilor Străine al Suediei care susţine cu
ardoare, la Geneva, teoria dezărmării, face parte, în Suedia, din grupul celor ce cer
o sporire a forţelor de apărare a ţării. În această atitudine care, în primul loc, pare
contradictorie, nu trebuie văzută, în realitate, decât dorinţa de a concilia două
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curente deopotrivă de puternice în opinia publică suedeză şi anume: întâi, dorinţa
de a continua mai departe cu o politică de neutralitate care, la experienţă, a dat –
pentru Suedia ca şi pentru celelalte state scandinave – rezultatele cele mai bune; al
doilea, dorinţa de a simţi, în interior, o forţă defensivă destul de importantă pe care
să se poată conta la nevoie, tocmai pentru apărarea acestei neutralităţi.
Pentru ilustrarea acestui al doilea curent al opiniei publice sudeze, am
onoarea a înainta Excelenţei Voastre, aici alăturat în traducere română, un articol al
cunoscutului ziarist suedez J. Wickman intitulat Mica Înţelegere [se] înarmează, în
care autorul, cunoscut pentru părerile sale categoric socialiste, examinează şi
enumeră rezultatele pozitive şi rodnice obţinute la conferinţa de la Bratislava,
abţinându-se de la cea mai slabă critică sau apreciere contradictorie chiar în
chestiunea pactelor regionale. Autorul scoate în relief, cu o notă elogioasă, linia
fermă urmată de politica externă a României, înregistrând cu satisfacţie declaraţiile
făcute de ministrul român al Afacerilor Străine în acest sens şi termină constatând
că, Conferinţa de la Bratislava a avut ca rezultat consolidarea fundamentală a Micii
Înţelegeri care era indispensabilă pentru păstrarea locului ocupat de cele trei state
în politica internaţională.
Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea preaînaltei mele
consideraţii.
Constantinescu
Anexă
„Dagens Nyheter‖, Stockholm, 18 septembrie 1936
Mica Înţelegere [se] înarmează
Unele împrejurări au făcut ca, conferinţa Micii Înţelegeri să coincidă cu
manifestaţia de la Nürnberg1. România, Cehoslovacia şi Iugoslavia aveau destul de
multe probleme de răfuit între ele, chiar neţinându-se cont de zgomotoasele
demonstraţii din Nürnberg – dar ele au survenit mai curând ca un avetisment pentru
a aplana divergenţele mărunte şi de a strânge legăturile în faţa pericolului ce le
ameninţă pe toate, oricare ar fi nuanţele diverse ce deosebesc orientarea politicii lor
externe. De când cu cea din urmă întrunire a aşa-zisului Comitet Permanent care
avusese loc acum câteva luni, s-au întâmplat evenimente mari şi covârşitoare. Cele
două mari puteri occidentale şi-au dat în vileag neputinţa lor de a domina asupra
desfăşurărilor politicii externe şi repercursiunile internaţionale ale războiului civil
din Spania au întărit şi mai mult voinţa de înţelegere printre aceia ce sunt chemaţi a
exercita o activitate de unire şi de conciliere în dezbinata Europă de azi. Înarmările
au făcut un vijelios pas înainte, aceasta nu mai puţin în Germania care, prin
frontiera sa comună cu Cehoslovacia, este un vecin redutabil pentru Mica
Înţelegere. Sprijinul în contra Germaniei, pe care Mica Înţelegere l-a avut până
acum din partea Italiei, nu a dispărut, dar s-a slăbit oarecum prin tratatul încheiat cu
aprobarea Italiei, între Germania şi Austria, tratat care subminează forţa de
1

Congresul Partidului Naţional-Socialist German.
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rezistenţă a Austriei contra penetraţiei naziste.
Pe de altă parte, s-a ivit un curent în sens contrar prin reînvierea tratatului
de alianţă franco-polonez care constituie o împrejurare îmbucurătoare pentru
statele Micii Înţelegeri chiar avându-se în vedere că grava tensiune ce exista până
acum între Polonia şi Cehoslovacia pare a se atenua.
Pentru Mica Înţelegere în orice caz, legăturile cu Uniunea Sovietică au fost
un punct de căpetenie la conferinţa din Bratislava. Precum se ştie, Cehoslovacia are
cu URSS un tratat de garanţie prin care se asigură un ajutor reciproc în cazul când
unul din ambele state ar fi obiectul unei agresiuni, bineînţeles e vorba de un atac
din partea Germaniei. În schimb, Iugoslavia păstrează faţă de Soviete o atitudine de
respingere, pe când România rămâne într-o situaţie mijlocie. Ministrul de Externe,
care de curând s-a retras sau, mai bine zis, a fost înlăturat într-o formă cam bruscă,
era reprezentantul cel mai cu vază în ţara sa al îndreptării politice române spre
Soviete. Dispariţia sa putea să dea loc la temeri că va aduce cu sine o modificare
sau cel puţin o slăbire a liniei politice urmate de România: se salutase chiar cu mari
speranţe în presa germană. Până acum aceste speranţe nu sunt justificate. Noul
ministru de Externe, domnul Victor Antonescu a subliniat într-un ton energic că,
continuitatea politicii externe a României este neclintită, afirmând, totodată,
colegilor săi cehoslovac şi iugoslav importanţa ce dă unei colaborări cât mai intime
între cele trei state.
Era în natura lucrurilor că, conferinţa din Bratislava nu putea duce, pentru
România şi Iugoslavia, la o identitate de atitudini faţă de Soviete cu aceea a
Cehoslovaciei. Dar aceste naţiuni au fost unanime asupra punctului că nu se poate
conta pe ele pentru a urma propunerea lui Hitler de a se constitui un front antirus.
Decizia ce se găseşte explicit subliniată în comunicatul oficial că „în niciun caz‖ nu
se va permite un amestec străin în afacerile interne ale statelor, se referă în mod
evident la criza spaniolă, dar este totodată îndreptată şi în contra pretenţiei lui
Hitler de a figura ca un garant împotriva întinderii comunismului mai ales în statele
limitrofe ale Germaniei. Nu mai puţin îngrijorată s-a simţit cu drept cuvânt
Cehoslovacia de posibilitatea unei agresiuni din partea Germaniei. Când însuşi
Goebbels declară pe faţă informaţia inexactă că Sovietele au în Cehoslovacia un
mare număr de baze aeriene, există temerea legitimă ca Germania, care pozează ca
protector antibolşevic al Europei, să-şi permită a se amesteca în afacerile interne
ale Cehoslovaciei.
În respingerea acestor eventualităţi, Mica Înţelegere este unanimă. Tot atât
de unanimă în a considera Societatea Naţiunilor ca una din temeliile politicii sale şi
a coopera la întărirea autorităţii ei, Mica Înţelegere vede ca mijloc de realizare
pactele regionale, cuprinzând in sistemul lor nu numai ţările occidentale – cum
crede Germania – ci şi regiunile din răsăritul Europei. Totuşi, cele trei ţări sunt de
acord că o asemenea întărire a securităţii internaţionale nu se poate realiza în scurt
timp, de aceea ele sunt decise, în ceea ce le priveşte, „de a uni forţele lor în mod şi
mai strâns şi mai eficace‖.
În acest scop s-au luat mai multe măsuri, iar altele sunt în curs de pregătire.
Deja înaintea conferinţei de la Bratislava, Cehoslovacia a acordat României un
credit pentru cumpărături de armament şi cu ocazia vizitei primului ministru
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iugoslav la Bucureşti, s-au luat decizii importante în sensul de a grăbi motorizarea
şi tehnicizarea armatelor Micii Înţelegeri. Conform acestor convenţii, Iugoslavia a
căpătat carburant din partea României, acoperind toate nevoile sale. Se pretinde că
pentru a grăbi realizarea programului de înarmări se va standardiza materialul de
război al celor trei state şi se vor face aceleaşi cumpărături de materii prime. La
acestea se adaugă un program, în stil mare, de asanare economică a întregului bazin
al Dunării. În baza unei propuneri cehoslovace, se va crea în octombrie la Praga, o
instanţă centrală însărcinată cu organizarea şi intensificarea schimburilor de
mărfuri, nu numai în baza sistemului preferenţial în vigoare între cele trei state, ci
chiar de a se întinde aceste legături la alte state – în primul loc – la aşa-zisul „bloc
roman‖, adică Italia, Austria şi Ungaria – şi chiar la Germania. Dacă ne mai
amintim că şefii acestor trei state intenţionează a se întruni în mod regulat, putem
afirma că, conferinţa de la Bratislava a avut ca rezultat o consolidare fundamentală
în deplină conştiinţă a Micii Înţelegeri. Aceasta este mai mult ca niciodată hotărâtă
a menţine locul ocupat de cele trei state în politica internaţională şi a-şi apăra
poziţia sa în timpurile tulburi de care, după cum declară Hitler, ne apropiem cu paşi
repezi.
AMAE, Fond 71/Suedia, vol. 2 (General, 1936-1938), f. 98-104
226
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 790, din 17 septembrie 1936
Înreg. la nr. 52 103, din 22 septembrie 1936
Berlin
Congresul de anul acesta al Partidului Naţional-Socialist a fost pus sub
lozinca „onoarei naţionale‖. Turnată în tiparul puternic al concepţiei sale politice,
onoarea naţională, aşa cum o înţelege Germania de astăzi, înseamnă înainte de
toate forţă, coeziune şi disciplină. Aceste trei elemente au caracterizat de altfel din
primul şi până în ultimul ceas, marea manifestare de la Nürnberg, care, atât prin
desfăşurarea de mase, prin entuziasmul care a caracterizat-o, cât şi prin declaraţiile
ce s-au făcut, poate fi considerată ca cea mai importantă adunare de acest fel de la
venirea la cârmă a actualului regim.
Excelenţa Voastră cunoaşte, cel puţin din rezumatele transmise de agenţii,
cuvântările rostite de cancelar şi de principalii săi colaboratori, în ultimele şapte
zile; ea cunoaşte de asemeni impresia profundă pe care ele au deşteptat-o atât în
Germania, cât şi dincolo de hotarele Reich-ului, impresia care şi-a găsit expresia în
cele mai variate comentarii ale presei internaţionale.
Ca spectator – şi această pentru întâia oară – a marii mobilizări naţionale
pe care Reich-ul o execută în fiecare an la Nürnberg, voi căuta să trag anumite
concluzii caracteristice pentru actualul moment politic al Germaniei. Impresiile
mele personale, cât şi sinteza părerilor colegilor mei străini, care au participat la
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congres, vor putea oferi astfel Excelenţei Voastre un punct de vedere de ansamblu,
mai aproape de realitate decât constatările pripite sau interpretările exagerate,
tendenţioase într-un sens sau altul, ale corespondenţilor străini.
Politica externă. În domeniul raporturilor externe ale Reich-ului, Congresul
de la Nürnberg nu a adus niciun element absolut nou şi nu a confirmat niciunul din
pronosticurile senzaţionale formulate anterior şi înregistrate chiar de unele misiuni
diplomatice. El nu a înregistrat nici ruperea de relaţii cu Rusia Sovietică, nici
retragerea planului de pace oferit astă-primăvară de cancelarul Hitler, nici refuzul
categoric al unei colaborări internaţionale, nici oferte adresate Cehoslovaciei şi nici
măcar denunţarea legăturilor comerciale sau politice ce mai există între Moscova şi
Berlin. Nu s-a realizat nimic definitiv şi nici măcar nu s-a făcut un pas hotărât spre
una din aceste extreme.
De fapt, poziţia politică a Germaniei a fost numai menţinută, explicată şi
subliniată, cu tendinţa evidentă de a o întări şi de a o face simpatică lumii.
Cancelarul, ca şi colaboratorii săi, s-au servit astfel de tribuna de la Nürnberg
pentru a lămuri încă o dată poporului german, cât şi auditorului mondial, de
dincolo de hotare, punctele fundamentale ale politicii sale. Ele ne sunt de altfel
cunoscute şi corespund atitudinii de aşteptare pe care Germania a adoptat-o în toate
problemele internaţionale, cu gândul, evident, de a câştiga timp şi de a obţine o
nouă regrupare, mai favorabilă pentru ea, a forţelor politice de pe continent.
În această ordine de idei nu ne surprind nici atacurile violente la adresa
Uniunii Sovietice, nici acea adevărată declaraţie de război moral pe care Reich-ul
naţional-socialist a adresat-o comunismului de la Moscova. Ea înseamnă adâncirea
prăpastiei ideologice care desparte cele două ţări şi poate o nouă ameninţare pentru
un viitor mai îndepărtat. Această cruciadă a cancelarului Hitler şi a Partidului
Naţional-Socialist contra „anarhiei şi a bestialităţii regimului bolşevic‖, ascunde,
de fapt, germenii conflictului fundamental, denunţat încă de Treitschke şi Oswald,
între lumea germană şi cea slavă. Năzuinţa de expansiune a Reich-ului se îndreaptă
astfel tot mai mult spre Răsărit, învăluindu-se în stindardul umanitar şi generos al
luptei împotriva „cangrenei comuniste‖.
Găsim aici, poate, elementul cel mai caracteristic şi cel mai interesant al
Congresului de anul acesta de la Nürnberg. Ascultând acelaşi cuvânt de ordine şi
urmând aceeaşi metodă, Führer-ul, miniştrii, colaboratorii săi politici şi presa sa, au
îndreptat primul atac pentru a cuceri simpatia şi sprijinul tuturor elementelor de
ordine şi a tuturor curentelor de dreapta din Europa şi de dincolo de ocean. Deşi
cancelarul Hitler a afirmat „că-i este indiferent dacă Germania naţional-socialistă
este iubită sau urâtă de restul lumii‖, cuvântul său trădează sforţarea tenace şi
conştientă de a câştiga înţelegere, simpatie şi poate chiar sprijin. Atacul violent,
rechizitoriul fără cruţare la adresa comunismului şi strigătul de alarmă aruncat
celorlalte naţiuni faţă de primejdia bolşevică, nu înseamnă în realitate decât un apel
la conştinţa lumii civilizate. Dacă temperamentul german şi metoda brutală a
naţional-socialismului au indicat cancelarului Hitler calea cea mai bună pentru
realizarea scopului său, aceasta este o altă chestiune. Am avea chiar dreptul, după
primele comentarii ale presei internaţionale şi mai ales după reacţiile opiniei
publice anglo-americane, să credem că rezultatul atins nu a fost tocmai cel dorit.
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Cuvântul şefilor naţional-socialismului, în loc de a convinge, a înspăimântat, iar
desfăşurarea lor de forţă şi de ameninţări a făcut la mulţi să apară ca mai evident
pericolul german decât acela sovietic. Această nu anulează însă faptul iniţial care
înseamnă începtul unei campanii germane de captare a opiniei publice mondiale.
Alături de această tendinţă trebuie, să semnalăm procesul pe care
cancelarul Hitler l-a făcut acţiunii de dezagregare pe care crede a-l putea semnala
în ţările cu regim democratic. Luând „binecuvântatul‖ exemplu spaniol, Führer-ul
s-a servit de el, pentru demonstrarea teoremei sale politice, regimele democratice şi
burgheze sunt definitiv condamnate a fi înghiţite de valul bolşevic, a cărui
avangardă o introduc în propria lor cetate sub firma „fronturilor populare‖.
Avertisment la adresa Franţei şi apel direct în simpatia cercurilor conservatoare din
Republica vecină. Apel direct şi la curentele de opinie publică similare din centrul
şi din răsăritul Europei, pe care Führer-ul doreşte a le canaliza pe o cale utilă
intereselor germane de viitor. Se împletesc astfel în mod indisolubil, elementele de
politică internă cu acelea de politică externă, pănă la o sinteză pe care a realizat-o
cu atâta precizie Reich-ul naţional-socialist.
La acest element de propangandă politică care poate avea chiar în gândul
autorilor săi şi inţelesul unei justificări istorice pentru viitor, trebuie însă să
adăugăm şi faptul mai concret al eventualei imixtiuni germane în conflictul
ideologic care desparte astăzi Europa între fascism şi comunism. Domnul Hitler
consideră că această împărţire în tabere vrăjmaşe există deja: ea nu se datorează
naţional-socialismului care este numai o reacţie de apărare împotriva flagelului
comunist. Bolşevismul a divizat de fapt Europa, în general, şi fiecare ţară în parte,
în tabere ireductibil vrăjmaşe, a căror ciocnire nu poate însemna decât catastrofe
similare cu acelea din Spania. Cancelarul Reich-ului nu vede şi nu vrea să admită
existenţa unor formule intermediare, care la adăpostul unei democraţii liberale şi
disciplinate, pot realiza sinteza unor curente de opinie şi chiar coexistenţa unor
contradicţii sociale. Acest lucru mi-a fort mărturisit, chiar cu precizie – într-o
conversaţie privată – de unul dintre doctrinarii partidului: domnul Rosenberg.
Dacă pentru situaţia din Franţa Führer-ul are cuvinte de grea îngrijorare, el
nu vrea pe de altă parte nici să privească măcar la organizarea socială şi politică a
statelor anglo-saxone sau a democraţiilor nordice, despre care nu şopteşte niciun
cuvânt ca şi când nu ar exista şi nu ar însemna nimic pe harta continentului.
Cancelarul Hitler priveşte în mod fix asupra Moscovei, de unde antenele
Internaţionalei a III-a s-ar îndrepta – într-un proces de rapidă disociere – spre Paris
şi spre alte state continentale, în care acţiunea de distrugere ar fi atins un stadiu
destul de înaintat. La acest proces, Domnia Sa crede însă că Germania nu poate
rămâne ca o spectatoare indiferentă. Şi, lucrul grav, într-un interviu acordat unui
ziar englez, în ziua marelui său discurs final, Führer-ul declară că „Reich-ul nu va
putea privi cu indiferenţă la întinderea flagelului comunist în Europa‖.
Concomitent, în însuşi discursul său de încheiere, Domnia Sa afirmă că Reich-ul
naţional-socialist va combate bolşevismul mondial peste tot, oriunde îl va găsi.
Sunt acestea simple figuri oratorice sau ascund, declaraţiile cancelarului
german, un program inedit pentru ziua de mâine? Se cristalizează oare un nou drept
de intervenţie al Imperiului naţional-socialist pentru apărarea ordinii mondiale
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potrivit concepţiilor sale în serviciul căreia armata Reich-ului ar juca rolul unui
jandarm internaţional? Iată o serie de chestiuni ce cheamă toată atenţia celorlalte
popoare.
Aceste întrebări, pe care în stadiul de astăzi nu le pot decât schiţa, nu şi-au
găsit de altfel niciun fel de răspuns în declaraţiile cancelarului, referitoare la
doctrina naţional-socialistă. Domnia Sa afirmă – şi e drept – că naţionalsocialismul este „un patent german‖ şi că, asemeni fascismului domnului
Mussolini, nu este în consecinţă, o marfă de export. Tot domnul Hitler însă
subliniază faptul că Germania se simte la fiecare moment ameninţată de primejdia
comunistă şi că împotriva ei ea trebuie să ducă o luptă pe viaţă şi pe moarte.
Această primejdie are însă un dublu aspect: unul în interiorul hotarelor Reich-ului,
altul la hotarele sale. La aceste hotare, el simte cum comunismul încearcă un
adevărat asediu, cucerind în fiecare zi şi mai multă influenţă politică în interiorul
statelor respective, pentru a putea duce mai târziu la o eventuală coaliţie împotriva
Germaniei.
Fascinat de această idee, care va fi reacţia de apărare a Germaniei naţionalsocialiste în interiorul ţării sale şi mai ales dincolo de hotarele sale, atunci când va
socoti primejdia iminentă?
Formulând aceste întrebări, care trebuie să dea mult de gândit pentru un
viitor îndepărtat, revine la concluzia că, în ansamblul ei, poziţia politică a
Germaniei nu este modificată după Congresul de la Nürnberg. Am putea adăuga
însă un singur element: acela că, în urma celor ce s-au spus de şefii Guvernului şi
ai partidului, chiar o simplă discuţie internaţională la care ar participa şi Sovietele,
a devenit mult mai grea dacă nu imposibilă.
Este aceasta însă un element nou, sau este o simplă consecinţă a unui
program politic cunoscut mai demult? Faptul chiar că Germania, sprijinită de Italia,
acceptă o discuţie pentru un Locarno occidental, numai cu anumite rezerve şi cu
cererea expresă a unei laborioase – ceea ce ştim că înseamnă lungi – pregătiri
diplomatice, este dovada evidentă că Berlinul vrea să câştige timp, pe de o parte,
pentru a-şi desăvârşi pregătirea sa militară, iar, pe de altă parte, pentru a despărţi
cât mai mult Rusia Sovietică de ceilalţi factori politici din Occident. Privită în
această lumină găsim, poate, şi o explicaţie nouă congresului şi a metodei urmată la
Nürnberg.
Politica internă. În presa engleză, ca şi în cea franceză, s-a pus în mod
firesc întrebarea: Dacă domnul Hitler este, într-adevăr, stăpân nediscutat al Reichului, dacă naţional-socialismul este, într-adevăr, expresia sinceră a unei Germanii
unitare, ce rost mai are teama de comunism şi de Soviete?
Logică, în aparenţă, această întrebare este însă cel puţin simplistă. Ea uită
că naţional-socialismul înseamnă un proces continuu şi că, cucerirea totalitară a
statului, a maselor, înseamnă o luptă de fiecare minut pentru înflăcărarea
entuziasmului şi pentru menţinerea încrederii.
În situaţia de astăzi nu poate fi vorba de o primejdie comunistă iminentă în
Germania. Există însă o primejdie pe care greutatea împrejurărilor, asprimea crizei
economice, încordarea din ce în ce mai puternică a energiilor naţionale, sacrificiile
ce se impun, privaţiunile care decurg din ele, o pot prezenta cu timpul pentru
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unitatea şi coeziunea Reich-ului al III-lea. Nu există un indiciu aparent de
comunism în Germania şi extraordinara desfăsurare de forţe şi de entuziasm de la
Nürnberg este cea mai bună dovadă. Există însă anumite fluctuaţii şi zvonurile
despre unele nemulţumiri în masele lucrătorilor, despre anumite încercări de grevă
şi chiar despre o stare de spirit îngrijorătoare în anumite pături rurale, îşi au desigur
o serioasă consistenţă. Ele justifică pe deplin necesitatea, pentru conducătorii
regimului, de a galvaniza cu orice preţ entuziasmul naţiunii şi de a rezista oricărei
comparaţii primejdioase pentru el. În această concurenţă hotărâtă şi în această cursă
de viteză cu cele mai radicale realizări sociale ale altor ţări cu un regim cât de
înaintat, trebuie să găsim explicaţia radicalismului hotărât ce s-a oglindit în toate
cuvîntările rostite de cancelarul Hitler la Nürnberg.
La Nürnberg, în discursurile sale, Führer-ul a însemnat o nouă şi puternică
îndreptare spre stânga. El a afirmat din nou că Germania, de astăzi, este o
comunitate a maselor şi că selecţia valorilor nu se poate face decât prin muncă şi
prin merit, de jos în sus. Domnia Sa a mers chiar atât de departe încât a afirmat că
dacă experienţa comunistă ar fi adus numai suprimarea celor 100 000 de elemente
„de sus‖, uzate şi netrebnice, el ar lăsat bucuros ca această experienţă să se
desăvârşească. Cancelarul şi mişcarea naţional-socialistă au combătut şi au extirpat
însă din rădăcină pericolul comunist, deoarece ameninţă nu numai o anumita clasă,
ci însăşi comunitatea poporului german.
Cancelarul Hitler, se afirmă astăzi o dată mai mult, a fi reprezentantul
exclusiv al clasei populare. „Să nu se uite, spune el, că acum 25 de ani, actualul şef
al statului, era un simplu lucrător, care în ceasul când, la sfârşitul războiului, a creat
mişcarea naţional-socialistă, nu era decât un simplu soldat necunoscut‖.
Pe terenul social, declaraţiile de la Nürnberg prevestesc astfel o şi mai
ascuţită radicalizare a vieţii economice şi sociale în Germania. În acelaşi timp
regimul refuză muncitorilor orice urcare de salariu. Şi cancelarul Hitler, a cărui
antipatie pentru doctrinele şi principiile economice este îndeobşte cunoscută, a
făcut totuşi sforţarea de a explica pe larg în discursurile sale, de ce naţionalsocialismul, în interesul chiar al poporului şi al echilibrului statului, este nevoit a
menţine actualul nivel al retribuţiei muncii. Procedând astfel, domnul Hitler
încearcă realizarea unui echilibru între o serioasă amputare economică – pe care
urcarea costului vieţii o impune maselor muncitoreşti – şi intre ridicarea socială şi
morală pe care le-o făgăduieşte pentru viitor.
Pe terenul strict economic, declaraţiile sale anunţă o acţiune de mare
amploare pentru ajutorarea celor lipsiţi de mijloace. Opera „ajutorul de iarnă‖ va
trebui sprijinită de toţi cei care posedă ceva: „şi cei care nu vor să dea de bună voie
obolul lor, proporţional cu mijloacele de care dispun vor fi obligaţi să o facă‖.
Binefacerea devine astfel o obligaţie colectivă, un adevărat impozit direct lăsat
poate la aprecierea organelor locale ale partidului.
Acest impozit însă nu poate decât să completeze pe acelea excepţionale,
anunţate deja înainte de Congresul de la Nürnberg. Dublarea impozitului pe venit, a
aceluia pe dividende şi pe veniturile mobiliare. Capitalul german se găseşte astfel
în faţa unui nou şi apreciabil sacrificiu, care înseamnă poate una dintre ultimele
faze în calea realizării complete a programului naţional-socialist, în domeniul vieţii
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economice şi idealului său egalitar.
Pentru a putea înfrunta această nouă etapă, care desigur nu se va putea
realiza fără serioase greutăţi, cancelarul Hitler a afirmat la Nürnberg, o dată mai
mult, că naţiunea şi statul naţional-socialist constituie o unitate indisolubilă, ale
cărei elemente sunt comunitatea populară, armata şi partidul. Această sinteză
reprezintă şi factorul de luptă împotriva încercărilor de dezagregare ale
comunismului sau împotriva ameninţărilor imperialiste ale Internaţionalei a III-a
[de] la Moscova şi [de] oriunde ar fi ea.
Poporului, partidului şi armatei, cancelarul Hitler le dă astfel un nou
obiectiv de luptă şi un nou program de rezolvat: distrugerea bolşevismului ca
putere mondială şi toată sforţarea şi sacrificiile pe care le impune, ca disciplină
aspră pe care o comandă şi le încadrează sub deviza „onoarei naţionale‖.
În acest înţeles, cuvântul de la Nürnberg al cancelarului Hitler, înseamnă
de fapt un ordin de mobilizare populară, pentru o disciplină şi mai strânsă şi mai
completă, încălzită de entuziasmul pe care poate să-l aprindă numai conştinţa luptei
cu un duşman ireductibil.
Pentru unele spirite critice, atacurile cancelarului Reich-ului împotriva
„bolşevismului iudaic‖ mai aveau şi înţelesul unui avertisment dat maselor
muncitoreşti. Neputându-le ameliora situaţia materială, în conjunctura actuală, ba
prevăzând chiar că în curând va fi nevoit probabil să le ceară noi sacrificii, Führerul i-a prevenit că va considera orice încercare de protestare, orice răzvrătire ca un
act revoluţionar, o tentativă de destrămare a solidarităţii naţionale, ce va fi asimilată
bolşevismului şi tratată ca atare. Poate că. „bolşevismul‖ de care se teme domnul
Hitler este mai mult acesta decât cel de importaţiune străină, purtând marca iudeomoscovită.
O conversaţie particulară ce am avut cu şeful muncitorimii germane,
domnul Lay, m-a făcut să văd în această primejdie poate unul dintre motivele
decisive ale campaniei „antibolşevice‖ ce a constituit elementul esenţial al
ultimului congres naţional-socialist.
Pentru deplina edificare a Excelenţei Voastre alătur – pe lângă prezentul
raport – şi câte un exemplar al textului oficial al celor mai importante cuvântări ale
domnilor Hess şi Hitler1.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.
Comnen
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 5, (General), f. 332-343

1

Textul cuvântărilor nu a fost identificat în arhivă (n. ed.).
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227
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 636, din 18 septembrie 1936, ora 19.59
Înreg. la nr. 51 677, din 19 septembrie 1936
Varşovia
Comentând lucrările şi deciziile Micii Înţelegeri de la Bratislava mai multe
ziare polone scriu că una din chestiunile examinate acolo a fost legăturile dintre
Mica Înţelegere şi Polonia şi în particular îmbunătăţirea raporturilor polonocehoslovace. Ziarele se arată cu atât mai rezervate şi chiar ostile acestei idei, cu cât
sunt mai apropiate de Ministerul Afacerilor Străine şi tonul lor devine cu atât mai
favorabil cu cât independenţa lor este mai accentuată. Acestea din urmă consideră
că recentele convorbiri franco-polone vor avea o serioasă influenţă asupra
raporturilor polono-cehe şi că ele au inspirat chiar preocuparea de mai sus a Micii
Înţelegeri.
Trebuie să adaug că Ministerul Afacerilor Străine a dezminţit de două ori
aici vestea că în convorbirile polono-franceze ar fi fost examinată şi chestiunea
raporturilor dintre Polonia şi Cehoslovacia. Şi totuşi informatori ai mei, calificaţi să
ştie aceste lucruri, mi-au afirmat că, chestiunea a fost examinată.
Vişoianu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1939), f. 220
228
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2, din 18 septembrie 1936, ora 22.45
Înreg. la nr. 51 685, din 19 septembrie 1936
[Paris]
Azi am avut o întrevedere cu Delbos înainte de şedinţa Consiliului. I-am
explicat motivele de politică internă care au determinat ieşirea din Guvern a
domnului Titulescu. I-am arătat că politica externă a României rămâne
neschimbată, lucru de care s-a declarat convins. L-am pus la curent cu cele
discutate la Bratislava. I-am spus că atât Stoiadinović, cât şi eu, am declarat lui
Beneš cu privire la pactul de asistenţă mutuală pe care mi l-a propus, că acest pact
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trebuie studiat de acord cu aliaţii noştri şi, mai ales, cu Franţa. Domnul Delbos
mi-a spus că ar trebui întâi să revizuim acordurile noastre şi să ne înţelegem între
noi. I-am obiectat că nici Iugoslavia, nici noi nu ne putem expune, semnând un
asemenea pact, să ne găsim în război cu Germania sau cu Italia, fără a avea alături
de noi o mare putere ca Franţa şi că, prin urmare, un asemenea acord nu s-ar putea
discuta decât cu toţi împreună; că noi românii aveam acorduri cu Polonia şi cu
Înţelegerea Balcanică, iar pactul cu Polonia prevede chiar obligaţia de a discuta cu
dânsa înainte de a încheia o nouă alianţă. I-am spus că din cele discutate de noi la
Bratislava rezultă că, după cum Cehoslovacia este liberă să facă acorduri cu
Republica Sovietelor care, în caz de dificultăţi ale noastre cu Rusia, ne-ar profita şi
nouă ajutând la aplanarea lor, de asemenea, şi noi dacă avem raporturi cordiale cu
Polonia, ele pot profita în aplanarea diferendelor între această putere şi
Cehoslovacia. De asemenea, de bunele noastre raporturi cu Italia ar profita
Iugoslavia. Prin urmare, acordul nostru nu exclude pentru fiecare dintre noi
posibilităţi de înţelegere amicale cu alte puteri care ne aduc avantaje reciproce.
I-am amintit că domnul Titulescu a comunicat domnului Bădulescu că Franţa
pentru moment se abţine de la acorduri care ar putea fi privite ca dirijate din partea
ei contra Italiei, sau contra Germaniei. I-am observat că această situaţie este
valabilă şi pentru noi. Delbos s-a declarat de acord.
Antonescu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 161-162
229
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUENOS AIRES,
ALEXANDRU BUZDUGAN, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1, din 18 septembrie 1936
Înreg. la nr. 54 069, din 1 octombrie 1936
Buenos Aires
Domnule Ministru,
Am onoarea a aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre că în audienţa ce am
avut azi la domnul Gabriel Terra, preşedintele Republicii Uruguay, conversaţia
foarte lungă şi la care a luat parte şi domnul Espalter, ministrul Afacerilor Străine,
se poate rezuma în următoarele puncte:
a) Preşedintele Republicii s-a interesat de aproape de rolul important ce
joacă România în politica europeană, făcând elogioase aprecieri pentru
Majestatea Sa Regele.
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b) Am discutat împreună posibilităţile încheierii unui tratat de comerţ,
considerând, în special, nevoile de petrol brut ale Uruguayului.
c) Am fost asigurat de ambii demnitari că în ceea ce priveşte legăturile
noastre de politică externă şi colaborare în sânul Societăţii Naţiunilor,
Uruguayul va continua sprijinul său necondiţionat tuturor acţiunilor ce
interesează România.
d) În ceea ce priveşte ruperea relaţiilor diplomatice cu Rusia Sovietică şi
actualele relaţii cu Guvernul de la Madrid, a reieşit din aprecierile
făcute de cei doi bărbaţi de stat, o dorinţă fermă de a duce, sub toate
formele, o luptă hotărâtă contra oricărei încercări de influenţă
comunistă, fie direct, fie indirect.
După cum s-a arătat şi în alte rapoarte ale mele acest punct de vedere
corespunde întru totul vederilor tuturor statelor sud-americane decise a stârpi
comunismul din acest continent.
Reluarea relaţiilor diplomatice cu Rusia este considerată nu numai ca
neinteresantă, dar chiar periculoasă.
Se priveşte cu un ochi atent şi neîncrezător la toate acţiunile Guvernului de
la Madrid, ale cărui promisiuni pentru protejarea vieţii cetăţenilor străini sunt
considerate cu toată rezerva.
Personal, cred că Uruguayul va prezenta pentru România un dublu interes
format din sprijinul ce ne-ar da la Geneva în cazul unei eventuale revizuiri a
Tratatului de Pace şi din deschiderea unei noi pieţe comerciale pentru produsele
noastre, în special pentru circa 10 000 (zece mii) vagoane petrol brut, de care au
nevoie rafinăriile respective. Audienţa de prezentare a scrisorilor de acreditare
fusese fixată în prealabil pentru ziua de 27 august 1936 şi a fost amânată pentru azi,
din cauză că preşedintele republicii a suferit între timp o pneumonie destul de
gravă.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii.
Buzdugan
AMAE, Fond 71/România, vol. 237 (Copii după rapoarte, septembrie
1936), f. 342-343
230
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
VASILE GRIGORCEA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR ANTONESCU
T. nr. 51 551, din 19 septembrie 1936
Bucureşti
Legaţia României din Roma telegrafiază:
Din declaraţiile făcute presei italiene de către ministrul Afacerilor Străine
al Austriei, precum şi din informaţiile culese în cercurile diplomatice rezultă că
scopul vizitei ministrului austriac a fost acela al unei reafirmări a politicii de pace
şi de colaborare europeană pe teritoriul economic şi cultural în spiritul
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Protocoalelor de la Roma. Ministrul Afacerilor Străine al Austriei a mai afirmat că
prin Acordurile de la Roma nu s-a creat un bloc de natură politică hegemonică, ci,
dimpotrivă s-a dat exemplul unei largi înţelegeri între statele susceptibile de
ulterioare dezvoltări. În cercurile presei străine se afirmă că probleme discutate de
Mussolini şi ministrul Afacerilor Străine al Austriei la Rocca della Caminate au
purtat asupra:
1) Raporturile Austriei cu statele Micii Înţelegeri, în privinţa cărora Italia
este azi favorabilă unei apropieri între cele şase state.
2) Asupra situaţiei interne în Austria faţă de dezvoltarea mereu crescândă
a curentului naţional-socialist, care ar pune în primejdie însăşi
existenţa Blocului Protocoalelor de la Roma.
Aceste consideraţii sunt confirmate de hotărârea luată ca în cel mai scurt
timp miniştrii Afacerilor Străine ai Italiei, Austriei şi Ungariei să se întrunească la
Viena pentru examinarea problemelor din Bazinul dunărean.
Grigorcea
AMAE, Fond 71/Geneva, vol. 25 (Dosar Societatea Naţiunilor.
Corespondenţa delegaţiei române cu MAS, 1936), f. 130
231
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE1
R. nr. 4, din 19 septembrie 1936
[Geneva]
Am avut azi la ora 11 o lungă convorbire cu Litvinov căruia i-am explicat
motivele de politică internă care au determinat formarea Cabinetului fără Titulescu,
asigurându-l că politica externă a României rămâne neschimbată făţă de puterile
aliate şi amice şi în special faţă de Rusia, marea noastră vecină, cu care în cursul
istoriei noastre nu am avut decât relaţii de bună prietenie şi faţă de care niciun
ministru român, cu conştiinţa netedă a intereselor noastre geografice, n-ar putea
practica decât o politică de bună şi amicală vecinătate.
I-am spus totuşi că, în practică, o politică fiind şi o chestiune de
temperament voi sta faţă de Soviete pe linia politică trasă de domnul Titulescu, dar
că, în general, voi face o politică mai potrivită intereselor apropiate ale României
acolo unde acele interese au suferit, aducând, în lipsa unui temperament strălucit ca
al domnului Titulescu, o grijă deosebită relaţiilor noastre cu Polonia, Italia şi
Iugoslavia, cultivând, bineînţeles, cu aceeaşi statornică grijă relaţiile noastre cu
Franţa, cu Mica Înţelegere şi cu Înţelegerea Balcanică care rămân la baza politicii
noastre externe.
La întrebarea: Ce am înţeles noi la Bratislava în comunicat prin fraza
„Legături strânse, dar fiecare cultivându-şi prieteniile‖ i-am răspuns că am înţeles
1

Documentul a mai fost publicat în vol. Relaţii româno-sovietice. Documente... l. c., p. 84-86.
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că între ţările Micii Înţelegeri trebuie să domnească o deplină încredere în
sinceritatea şi lealitatea fiecăruia dintre noi, dar că, dacă legaturile unuia dintre noi
ar putea profita pentru ameliorarea relaţiilor noastre cu alte puteri, această
împrejurare nu ar putea să fie decât folositoare fiecăruia dintre noi.
Dacă Cehoslovacia are relaţii de o prietenie mult mai strânsă cu URSS
decât noi, noi ne bucurăm de această împrejurare fiindcă aceasta nu poate decât să
ne ajute şi pe noi în practica bunei prietenii care ne leagă de Soviete. Dacă noi
avem relaţii mai bune cu Polonia, aceasta nu poate decât să profite raporturilor
viitoare ale Cehoslovaciei cu Polonia. Dacă relaţiile noastre cu Italia s-ar dezvolta
pe un picior mai prietenesc aceasta nu poate decât folosi Iugoslaviei.
Domnul Litvnov mi-a spus că politica de prietenie faţă de Rusia, pe care eu
i-o afirm şi de care dânsul ia act, trebuie, totuşi, să se dezvolte intr-o atmosferă care
să facă această politică simpatică opiniei publice şi că, deci, ar trebui să nu se ezite
de a se vorbi în public despre prietenia faţă de Uniunea Sovietică şi mai ales să nu
fie prea dese critici de presă la adresa Sovietelor. O prietenie stă nu numai pe texte,
ci şi în sufletul poporului.
I-am răspuns că, în declaraţia mea, am vorbit de buna prietenie ce ne leagă
de URSS şi că vom mai vorbi şi în alte ocazii, dar că, deşi noi avem cenzură,
atacurile sunt interzise numai în contra MS Regele şi Armatei. Critici s-au adresat
contra lui Hitler şi Mussolini în marea presă de stânga, iar în presa de dreapta în
contra Sovietelor. Căci, într-o măsură oarecare, nu putem să nu lăsăm presei
oarecare libertate de discuţie în chestiuni de politică externă. „Dar mişcările de
dreapta sunt cu caracter hitlerist‖, mi-a spus Litvinov. I-am răspuns că în România
mişcări naţionaliste au existat întotdeauna, iar dacă iau uneori o formă antisemită,
ele sunt desigur criticabile şi reprobabile dar nu au nicio legătură cu rasismul.
M-a întrebat dacă la Praga a fost vorba de adâncirea relaţiilor noastre de
alianţă. I-am răspuns că da, dar că aceasta depinde de acordurile pe care statele
Micii Înţelegeri le-ar stabili cu Franţa. Căci dacă Franţa pare azi a evita orice act
care ar părea îndreptat împotriva Germaniei sau Italiei, ne este şi mai puţin îngăduit
nouă de a face aceasta. Trebuie prin urmare revizuite nu numai raporturile între
statele Micii Înţelegeri, dar şi ale acestor cu Franţa şi ceilalţi aliaţi care pentru noi,
sunt Polonia şi Înţelegerea Balcanică.
Litvinov m-a întrebat apoi cum se face că anul acesta pentru prima oară
miniştrii Micii Înţelegeri au asistat la serbările de la Nürnberg, unde se preamăreşte
politica lui Hitler. I-am răspuns că autorizaţia dată lui Comnen de a asista la serbări
este anterioară venirii mele la Ministerul Afacerilor Străine şi este semnată de
Arion, secretarul general al domnului Titulescu. Ostrovski n-are decât să vină
oricând la Ministerul de Externe să ia cunoştinţă de aceasta. Nu-i spun aceasta
pentru a arunca răspunderea asupra altcuiva, dar pentru ca dânsul să vadă că
explicaţia ce îi voi da nu este pentru a-mi justifica o acţiune proprie. Acţiuni de
preamărire a unor politici aparţinând unui singur partid, care vorbeşte în numele
unei ţări întregi, se fac şi la Roma, şi la Moscova, şi, totuşi, toţi miniştrii acreditaţi
asistă. Aceasta explică, de ce, de data aceasta, miniştrii Micii Înţelegeri au asistat
de comun acord la serbări.
La aceasta domnul Litvinov mi-a răspuns râzând: „E curios cum de aici
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înainte orice schimbare de atitudine se va atribui absenţei domnului Titulescu‖.
I-am răspuns şi eu, surâzând, că este şi mai curios că toate ţările au dreptul să-şi
schimbe ministrul de Externe, fără a da loc la niciun comentariu, afară de România.
Litvinov m-a întrebat apoi care este sensul venirii lui Stoiadinović la
Bucureşti, înainte de deschiderea conferinţei Micii Înţelegeri. Fiind ora 12.00 şi
având întâlnire cu Beck am rugat pe domnul Litvinov să continuăm conversaţia
într-o şedinţă apropiată.
În tot timpul convorbirii noastre tonul a fost prietenesc.
Antonescu
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 83 (Relaţii cu România, 1935-1936), f. 399-401

232
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
R. nr. 5, din 19 septembrie 1936
[Geneva]
Convorbirea mea de azi cu domnul Beck a avut un caracter foarte cordial.
Mi-a spus că politica Poloniei n-a variat dar, dacă Franţa a găsit oportun în Pactul
de la Locarno să nu ţină seamă de situaţia Poloniei, iar în anumite chestiuni de
afaceri a găsit cu cale să jignească amorul propriu polonez, era natural ca aceste
raporturi, care rămâneau în fond neschimbate, să primească faţă de public oarecare
umbrire. Insistenţa pusă de Franţa pentru a obliga Polonia să adere la Pactul
Oriental de care azi nu mai vorbeşte nimeni a provocat din partea Poloniei o
rezistenţă legitimă care se dovedeşte foarte justificată.
Nota prin care Polonia a exprimat Franţei punctul său de vedere cu privire
la Pactul Oriental vorbă cu vorbă şi virgulă cu virgulă ar menţine-o şi azi. Domnul
Beck mi-a făgăduit că îmi va comunica textul acestei note.
În ceea ce priveşte bănuielile care s-au adresat Poloniei cu privire la
relaţiile dintre dânsa şi Germania, ele, nu numai azi, dar nici în trecut, nu-şi găsesc
nici o justificare.
Niciodată Germania nu şi-a făcut iluzii că legăturile din Franţa şi Polonia
ar putea fi ştirbite printr-o declaraţie de neagresiune germană-polonă. Beck a
declarat formal lui Hitler că acest pact nu alterează întru nimic tratatele de alianţă
cu Franţa şi cu România care rămân în vigoare cu toate stipulaţiile lor. Alianţele
franco-polonă şi româno-polonă fiind defensive, ele nu au niciun caracter de
agresivitate faţă de nimeni, ceea ce a îngăduit Poloniei să iscălească declaraţia de
neagresiune cu Germania. Hitler a declarat lui Beck că întrucât Germania nu are
niciun gând agresiv în contra nimănui, consideră şi dânsul că alianţele Poloniei cu
Franţa şi România sunt perfect compatibile cu declaraţia de neagresiune polonogermană. La Londra se ştie acest lucru deoarece Hitler a făcut o declaraţie identică
ambasadorului britanic la Berlin. Numai râuvoitorii au ştiut să prezinte lucrurile în
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alt fel. Relaţiile amicale cu Germania se impun Poloniei deoarece ea e situată între
Rusia şi Germania care ambele sunt focarele de unde poate să plece primejdia în
Europa. În asemenea condiţii se impune Poloniei o politică de prudenţă şi de
atenţie de fiecare moment.
Generalii Gamelin şi Rydz-Śmigly la Paris n-au făcut decât să dezvolte pe
teren militar posibilităţile de aplicare a alianţei franco-polone, risipind atât la
Varşovia, cât şi la Paris, orice dubiu asupra eficacităţii alianţei franco-polone.
Beck mi-a spus că Arciszewski a fost autorizat de dânsul să-mi declare la
Bucureşti că Polonia înţelege să practice de perfectă cordialitate cu România,
adăugând că legăturile de alianţă între Franţa şi Polonia sunt puse din nou la punct.
I-am răspuns că Arciszewski mi-a făcut deja această comunicare.
Azi la ieşirea din şedinţa Consiliului SN, Beck m-a întrebat dacă sunt de
acord să declare presei că a avut azi dimineaţă cu mine o convorbire prietenească şi
cordială din care a rezultat o perfectă identitate de vederi. I-am declarat că sunt de
acord.
Antonescu
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 68 (Relaţii cu România, 1931-1939), f. 386-387
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA ROMA,
VICTOR BRABEŢIANU,CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1.292, din 19 septembrie 1936
Înreg. la nr. 52.581, din 23 septembrie 1936
Roma
Italia şi Germania
Domnule Ministru,
În atitudinea lui politică faţă de Germania, domnul Mussolini a făcut
întotdeauna o distincţie fundamentală între politica de stat şi politica frontului
ideologic. Din punct de vedere ideologic, există un perfect paralelism între Roma şi
Berlin: afinitate de regim, afinitate de atitudine contra bolşevismului, etc... În
politica de stat însă, Italia urmează o linie autonomă şi se fereşte de a cădea
todeauna de acord cu Germania. În politica de stat italiană, Mussolini nu va
permite niciodată să primească iniţiative sau directive de la Hitler. Această poziţie
şi această autonomie a Italiei sunt confirmate de însăşi evenimentele politice din
ultimele săptămâni.
Congresul nazist de la Nürnberg a găsit în presa italiană relatori foarte bine
dispuşi; dar asupra niciunui punct din cele dezbătute la Nürnberg, Italia nu s-a
arătat solidară cu Germania. Ziarele italiene au referit abundant (sic!) fără să se
identifice cu deciziile congresului hitlerist.
În ce priveşte pretenţiile coloniale ale Germaniei, la Ministerul Presei şi
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Propagandei de aici, s-a spus că aceasta e o problemă germană, care priveşte numai
pe Reich şi că prin urmare Italia nu se putea declara nici contra, nici pentru.
Înţelesul acestei fraze nu poate fi decât unul: Italia se „dezinteresează‖ de problema
colonială germană, în special fiindcă Germania nu poate pretinde colonii de la
Italia. Pe de altă parte însă, este neîndoios că, îndată ce problema colonială
germană va intra în faza negocierilor practice se poate prevedea că Italia va sprijini
diplomatic o asemenea cerere; din două motive; întâi pentru că Germania prin
cererea sa, aduce pe tapet aceleaşi argumente pe care Italia le aducea pentru
obţinerea Abisiniei şi apoi, pentru că Germania în timpul conflictului abisinian nu a
participat la frontul antiitalian, ba dimpotrivă, a susţinut Italia, obligând-o astfel la
o viitoare atitudine favorabilă ei.
Pe cât se pare, Italia va sprijini pe cale diplomatică nu numai pretenţiile
coloniale germane, dar şi cele poloneze îndată ce Varşovia le va pune în discuţie.
Cu privire la Conferinţa celor cinci, Italia rămâne pe poziţia-i iniţială: fără
Germania nu se poate conchide nimic; şi cum Germania pune drept condiţie sine
qua non a participării sale.denunţarea Pactului franco-sovietic, cercurile autorizate
de aici cred că, cel puţin pentru moment, Conferinţa celor Cinci nu va avea loc.
Privită şi dintr-un alt punct de vedere se poate spune că Italia este favorabilă chiar
unei amânări sine die a Conferinţei celor Cinci, fiindcă este bineînţeles că Italia nu
poate avea niciun interes să-şi ia obligaţii şi să se lege atât timp, cât partida din
Spania nu este încă decisă.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii.
Brabeţianu
[Note marginale:]
Legaţiei de la Berlin, spre informare.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politica externă), f. 142-144
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA ROMA,
VICTOR BRABEŢIANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 295, din 19 septembrie 1936
Roma
Italia şi Sovietele
Domnule Ministru,
Italia în relaţiile sale cu Republica Sovietelor face o distincţie între
raporturile de la Guvern la Guvern şi cele ideologice. Astfel, Italia consideră Rusia
Sovietică la fel ca şi pe toate celelalte state: relaţiile ei diplomatice cu Rusia
Sovietică sunt bune, uneori chiar cordiale; negocierile privitoare la obişnuitele
interese uneori reuşesc, alteori dau faliment, fără însă ca aceasta să determine vreo
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luare de atitudine rigidă şi cu caracter special între Italia fascistă şi Rusia bolşevică.
Lucrurile însă iau imediat o altă înfăţişare dacă considerăm problema acestor
raporturi pe latura ei ideologică. Din punctul de vedere al ideologiei politice, Italia
şi Rusia stau la antipod, Italia nu înţelege însă să confunde Guvernul sovietic cu
Internaţionala a III-a, cu ideologia bolşevică. Iată de ce, în fond, Roma şi Berlinul –
cu tot frontul ideologic italo-german – nu vor fi niciodată în lupta lor contra
bolşevismului, de acord; căci pe când Berlinul înţelege prin bolşevism Rusia,
Roma înţelege prin bolşevism – bolşevismul doctrină. Iată iarăşi de ce
proclamaţiile antiruse ale lui Hitler şi Goebbels în Congresul de la Nürnberg n-au
avut nicio urmare în Italia. Evident, Hitler se aştepta ca atât Mussolini, cât şi
Vaticanul să i se asocieze. În schimb, Mussolini i-a opus o fire de neprimire, iar
Papa, în discursul său către spanioli, a fost aproape mai sever cu Hitler decât cu
bolşevismul.
În ultima analiză, se poate afirma în conştiinţa, că Italia nu va opune
bariera ideologică raporturilor sale cu Rusia, dar că se va opune prin măsurile cele
mai severe şi cu maximă intransigenţă oricărei penetraţii a ideei bolşevice în Italia.
În afară de această intransigenţă de apărare internă, Guvernul italian este de părere
că Rusia rămâne un element esenţial în toate chestiunile politice internaţionale.
În această privinţă nu trebuie uitat, de pildă, că încă din anul trecut Italia
şi-a exprimat printr-o notă a Guvernului fascist (15 iulie 1935) punctul ei de vedere
privitor la Locarno, notă în care se afirma că nu există nicio contradicţie şi nicio
incompatibilitate între Pactul franco-sovietic şi Pactul de la Locarno, iar în ceea ce
priveşte Pactul oriental, Italia a declarat la Stresa, că ar vedea cu plăcere încheierea
unui Pact regional în orientul european, dar că personal s-ar abţine de la o
participare directă. Această teză n-a fost încă până azi dezminţită de Guvernul
domnului Mussolini şi atâta vreme cât nu există o atitudine contrarie, ea poate fi
considerată încă în vigoare.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii.
Brabeţianu
AMAE, Fond 71/Italia, vol.8 (General, 1936), f. 240-242
235
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA ROMA,
VICTOR BRABEŢIANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 303, din 19 septembrie 1936
Înreg. la nr. 52 579, din 23 septembrie 1936
Roma
Italia, Mica Înţelegere şi Protocoalele Romane. Vizita ministrului austriac Schmidt
Domnule Ministru,
Din rapoartele telefonate nr. 91, 92 şi 93, ale consilierului de presă al
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Legaţiei, Excelenţa Voastră şi-a putut face o idee despre atitudinea Italiei cu privire
la ultima Conferinţă a statelor Micii Înţelegeri ce a avut loc zilele trecute la
Bratislava.
După cum Excelenţa Voastră cunoaşte, Guvernul, diplomaţia şi presa
fascistă au combătut totdeauna Mica Înţelegere, socotind-o un bloc politic negativ,
antiitalian şi obstacol perpetuu al unei organizări paşnice, atât economice, cât şi
politice a Bazinului Dunărean.
Pe de altă parte şi unitatea statelor Micii Înţelegeri a fost, de asemenea,
contestată de Italia, încercându-se a se demonstra că interesele economice, ba chiar
şi politice ale celor trei state, sunt contrarii unele altora. Această „lipsă de unitate‖,
a fost şi de data aceasta reliefată de presa italiană, arătându-se tendinţele opuse ale
fiecărui stat în parte: Iugoslavia spre Germania, Cehoslovacia spre Rusia Sovietică,
dar România ( mai cu seamă după „îndepărtarea‖ domnului Titulescu) spre Roma.
Pasajul, din comunicatul final al Conferinţei de la Bratislava, care a reţinut,
îndeosebi, atenţia cercurilor politice şi de presă italiene, este acela în care se afimă
că „fiecare stat în parte îşi va dezvolta ulterior relaţiile sale de vie şi strânsă
colaborare cu acele state cu care a putut stabili deja asemenea relaţii‖. Această
frază a fost unanim interpretată ca o decizie a Cehoslovaciei de a trage toate
consecinţele alianţei sale cu Sovietele, în vreme ce Iugoslavia şi-ar rezerva dreptul
să facă cu Germania politica economică ce-i convine, iar România să ţină mai mult
seama de preocupările opiniei sale publice în sensul unei slăbiri a raporturilor
stabilite de către fostul ministru de Externe, domnul Titulescu, cu Republica
Sovietelor, în schimbul unei apropieri de Roma.
Momentul în care Italia trăgea asemenea concluzii coincidea cu anunţata
vizită la Roma a secretarului de stat de la Externe al Austriei, domnul Guido
Schmidt, iar rezultatele vizitei şi convorbirii sale cu domnule Mussolini şi Ciano, la
Rocca della Caminate, n-au lipsit – cu toată rezerva şi mutismul oficialităţii italiene
– de a fi puse în legătură cu recentele deliberări de la Bratislava şi de a suscita în
cercurile diplomatice, precum şi în cele de presă, atât străine cât şi italiene ideea
unei noi orientări a statelor Protocoalelor de la Roma, în fruntea cărora stă Italia.
Fireşte, oficialitatea, presa, însuşi ministrul austriac în declaraţiile sale
acordate ziarelor locale, au spus că vizita aceast întră în cadrul Protocoalelor
romane, care prevăd consultări reciproce ale statelor interesate; dar în schimb, s-a
trecut cu vederea (voit, bineînţeles) asupra faptului că vizita ministrului de Externe
austriac este cea dintâi luare de contact oficial între Austria şi Italia, după Acordul
austro-german de la 11 iulie trecut şi că această vizită are loc, a doua zi după
încheierea Conferinţei Micii Înţelegeri de la Bratislava.
În cercurile bine informate de aici se afirmă că problemele discutate de
domnii Mussolini şi Schmidt au avut drept obiect:
1) Raporturile Austriei cu Mica Înţelegere (recentul acord economic
austro-cehoslovac; Planul dunărean Hodža).
2) Situaţia internă în Austria faţă de dezvoltarea mereu crescândă a
curentului naţional-socialist, fapt care ar pune în pericol însăşi
existenţa blocului Protocoalelor de la Roma.
Analizarea acestor două probleme a dus la hotărârea unei conferinţe ce urmează „a
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se ţine în cel mai scurt timp‖ la Viena între miniştrii de Externe ai celor trei state
legate prin Protocoalele romane.
Convingerea unanimă a cercurilor atât italiene, cât şi străine din Roma este
că diplomaţia mussoliniană întrevede, în conjunctura actuală, posibilitatea unei
apropieri, poate chiar a unei eventuale colaborări, pe baza Protocoalelor de la
Roma, între grupul italo-austro-ungar şi grupul Micii Înţelegeri; că domnul
Mussolini, retras la Rocca della Caminate, elaborează planul unei noi bătălii
diplomatice; desigur, tactica, ordinea de luptă, obiectivul, nu sunt cunoscute;
acestea sunt secretele comandantului. Dar instrucţiunile preliminare au fost date.
Presa (şi intr-un regim de presă dirijat ca cel fascist, ziarele sunt o sursă de
informaţie cvasi sigură) a avut cuvântul de ordine.
Niciodată, de când Protocoalele romane au luat fiinţă drept replică la
gruparea Micii Înţelegeri, niciodată presa fascistă n-a insistat mai mult decât în
momentul de faţă asupra argumentului că „Protocoalele de la Roma sunt deschise
adeziunii tuturor statelor interesate‖; că „orice idee de „bloc‖ trebuie exclusă‖; că
„nu este vorba de a se (Italia) desfăşura o politică în antiteză, de pildă, cu aceea a
Micii Înţelegeri, ci de a se urmări o politică organică‖ („Lavoro Fascista‖,
18/IX/36); că apropiata reuniune de la Viena „nu trebuie definită, cu fraze
improprii care pot da loc la periculoase echivocuri, drept o „rivală‖ celei ce s-a
ţinut de curând la Bratislava între statele Micii Înţelegeri; sau că ordinea de zi,
programul şi deliberările vor fi în antiteză cu acelea ale Conferinţei Micii Înţelegeri
(„Giornale d‘Italia‖, 18/IX/36).
Niciodată, până azi, presa italiană nu s-a străduit să dovedească, prin o
dialectică şi un ton mai sincere ca de data asta, că „asociaţia politică italo-austroungară nu are tendinţe de opoziţie, că în linii generale ea întră în cadrul acelor
acorduri regionale atât de călduros susţinute de Franţa, de Mica Înţelegere şi de
statele asociate‖ şi că, în fine, interesele naţionale şi internaţionale ale statelor
Protocoalelor de la Roma „nu sunt înţepenite în forme contrarii intereselor Micii
Înţelegeri dacă aceasta înţelege să se menţină pe linia echilibrului şi justiţiei
internaţionale‖.
Un important ziar („Gazzetta del Popolo‖, Torino 17/IX/36) merge mai
departe şi scrie „evenimentele petrecute în Europa, în ultimele zile, adică în timpul
vizitei romane a ministrului austriac, Schmidt, şi încheierea Conferinţei Micii
Înţelegeri la Bratislava, au adus elemente noi care cer, în mod necesar o examinare
în trei a situaţiei generale.
În fine, presa italiană n-a lipsit de a face insistente aluzii la Planul danubian
economic al primului ministru Hodža.
Data reuniunii miniştrilor de Externe ai statelor Protocoalelor de la Roma
n-a fost încă hotărâtă; dar faptul de a se fi fixat locul de întrunire la Viena „a cărei
funcţie istorică nu poate fi absorbită de nicio altă putere‖, este dintre cele mai
semnificative.
Tactica diplomaţiei mussoliniene nu se dezminte nici de data aceasta.
Ducele nu are motive să fie satisfăcut de acordurile austro-germane de la 11 iulie.
Recrudescenţa nazismului în Austria, le pune în primejdie, iar influenţa mereu
crescândă a Germaniei hitleriste în sectorul dunărean nu poate scăpa atenţiei
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vigilente a domnului Mussolini. În faţa evenimentelor ce se succed pe un ritm
accelerat, Italia este decisă să acţioneze dar cu prudenţă şi fără a demasca tactica,
deoarece ducele îşi dă bine seama că orice manevră falsă ar compromite evoluţia
deja dificilă a politicii externe fasciste – care este indiscutabilă – se va refuza să
facă jocul Germaniei.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii.
Brabeţianu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.; Legaţiilor de la Viena şi Belgrad, spre informare.
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 30 (Relaţii cu Germania, Grecia,
Italia), f. 389-394
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 6, din 20 septembrie 1936, ora 21.48
Înreg. la nr. 51 816, din 21 septembrie 1936
[Geneva]
Strict confidenţial.
Pentru MS Regele şi preşedintele Consiliului de Miniştri.
Am avut o conversaţie aseară, de la 8 la 9 jumătate, cu Tewfik Rüstü Aras.
Mi-a spus că Înţelegerea Balcanică are în Europa o situaţie foarte favorabilă. Întradevăr, România nu riscă să fie atacată de Soviete pentru că are bune raporturi cu
ele şi după ştiinţa lui, Sovietele nu au niciun gând să atace România. Relaţiile
româno-iugoloslave s-au îmbunătăţit. Cât depre Mica Înţelegere, punctul delicat
este Cehoslovacia, care, afară de România, nu este înconjurată decât de vrăjmaşi.
Mi-a spus că Beneš crede într-o ameliorare a relaţiilor polono-cehoslovace. Aras
este însă pesimist în această privinţă. De altfel, această părere concordă cu ceea ce
mi-a spus ieri Beck, că, la Paris, nu s-a făcut nicio intervenţie pentru ca Polonia să
îmbunătăţească relaţiile cu Cehoslovacia. Aras consideră că în raporturile dintre
Mica Înţelegere şi celelalte puteri trebuie procedat cu mare cuminţenie fără nicio
atitudine de provocare faţă de cineva. Situaţia actuală a Europei impune
imprudenţă. Politica Turciei în Marea Neagră este de a păstra neutralitatea, dar a nu
se îndepărta, în niciun caz, de politica Sovietelor. În Marea Mediterană va păstra,
de asemenea, o atitudine de neutralitate, stând însă alături de politica proiectată. În
niciun caz, Turcia nu va lua o atitudine fără a fi atentă la atitudinea corespunzătoare
a Italiei cu care înţelege să evite orice conflict. Tewfik Aras a văzut pe Delbos,
căruia i-a declarat că puterile Înţelegerii Balcanice constituie un bloc în Balcani
care nu poate avea influenţă în politica Europei decât dacă face aceeaşi politică faţă
de toate statele. Orice atitudine separată a uneia dintre puterile componente ar
diviza Înţelegerea Balcanică şi i-ar reduce considerabil influenţa. Înţelegerea
Balcanică nu trebuie să aibă o atitudine provocatoare faţă de niciuna din marile
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puteri.
Antonescu
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 6 (Telegrame, martie 19361938), f. 118-120
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 637, din 21 septembrie 1936, ora 16.30
Înreg. la nr. 52 088, din 22 septembrie 1936
Berlin
Deşi la Auswärtiges Amt mi s-a spus că, călătoria domnului von Neurath în
Ungaria are un caracter strict familiar şi o vânătoare organizată de Regentul Horthy
în onoarea sa, totuşi, din izvor german deosebit de serios, sunt informat că von
Neurath va studia cu Kánya bazele lărgirii înţelegerilor existente deja între
Germania şi Ungaria şi adoptarea unei atitudini comune în privinţa unor viitoare
negocieri iminente între Italia, Germania, Austria şi Ungaria.
Acelaşi personaj îmi afirmă că reacţiile din presa britanică faţă de
discursurile de la Nürnberg ar fi indispus adânc pe Hitler care începe serios a se
gândi la necesitatea încheierea unei adevărate alianţe cu Italia prin mijlocirea
Ungariei.
Ţin a adăuga că personajul de la care deţin aceste informaţii este fost
ministru şi a păstrat contactul direct cu anturajul lui Hitler aşa că aceste informaţii
sunt demne de tot interesul.
Comnen
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.; Legaţiei de la Geneva, domnului Antonescu; Legaţiei de la
Budapesta, spre informare.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 71 (Relaţii cu Germania, 1925-1936), f. 384
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. nr. 2 655, din 21 septembrie 1936
Varşovia
Pentru Excelenţa Sa Victor Antonescu:
Agenţiile oficiale polone publică un comunicat trimis din Geneva asupra
întrevederii dintre Excelenţa Voastră şi ministrul Afacerilor Străine al Poloniei; ele
menţionează caracterul foarte cordial şi prietenesc al convorbirii şi unitatea de
vederi care s-a stabilit asupra problemelor interesând cele două ţări.
Ziarele îl însoţesc de comentarii trimise din Geneva care subliniază:
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1) Fericita strângere a relaţiilor polono-române;
2) Caracterul „bilateral‖ al chestiunilor discutate.
Primul punct este desigur foarte îmbucurător; al doilea însă tinde a arăta că
politica de convorbiri şi pactele bilaterale preconizate de domnul Beck, au
influenţat politica noastră de mai largă colaborare în cadrul securităţii colective şi
că România ar putea lăsa pe un plan secundar problemele interesând Mica
Înţelegere şi, mai ales, Cehoslovacia. Ziarele polone şi cercurile Ministerului de
Externe de aici explică de altfel în acest sens punctul de mai sus. Eu ştiu care a
putut fi în acest domeniu atitudinea noastră, de aceea îmi îngăduiesc a sugera
Excelenţei Voastre ca în una din convorbirile cu colegul cehoslovac să faceţi aluzie
şi la această chestiune, cu atât mai mult cu cât reprezentanţii Cehoslovaciei de aici
sunt foarte sensibili în interpretările polone.
Adaug pentru completa informare a Excelenţei Voastre, că în urma
conferinţei Micii Înţelegeri, ziarele apropiate Ministerului Afacerilor Străine
pretind că Cehoslovacia este izolată în sânul Micii Înţelegeri.
Aş fi foarte recunoscător Excelenţei Voastre, dacă ar binevoi să mă pună la
curent cu rezultatele convorbirii cu Ministrul Afacerilor Străine al Poloniei.
Vişoianu
AMAE, Fond 71/Geneva, vol. 25 (Dosar Societatea Naţiunilor.
Corespondenţa delegaţiei române cu MAS, 1936), f. 155-156
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 921, din 22 septembrie 1936
Înreg. la nr. 53 381, din 28 septembrie 1936
Londra
Domnule Ministru,
Precum Excelenţa Voastră ştie, Guvernul britanic a fost preocupat în tot
cursul verii de o singură problemă care în ciuda dificultăţilor actuale continuă a
predomina politica acestei ţări. Această problemă este aceea a viitoarei conferinţe
locarniene, a cărei convocare fusese în principiu hotărâtă în convorbirile anglofranco-belgiene ce au avut loc aici în iulie şi al cărei program fusese în principiu
stabilit în comunicatul anglo-franco-belgian din 23 iulie. Atât Guvernul, cât şi o
mare parte din opinia publică britanică priveşte spre această conferinţă cu cel mai
mare interes. Căci în mintea conducătorilor britanici ea mai constituie astăzi ultima
speranţă de a putea realiza o înţelegere generală asupra tuturor problemelor de
ordin european şi poate chiar mondial şi de rezultatele acestei conferinţe va
depinde foarte probabil viitoare atitudine ce Marea Britanie va adopta faţă de
politica europeană.
Criza din Spania a întârziat acţiunea Guvernului britanic pentru pregătirea
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acestei conferinţe. Conflictul de interese şi de ideologii născut acolo crease o stare
de tensiune puţin propice în ajunul unei conferinţe internaţionale. De aceea,
Guvernul britanic a urmărit şi sprijinit cu atât interes acţiunea franceză pentru
neintervenţia în afacerile spaniole.
În urma realizării acordului de neintervenţie şi după ce Comitetul
Internaţional s-a întrunit la Londra pentru a controla şi urmări executarea acordului,
guvernul britanic a socotit că deşi chestiunea spaniolă nu era încă lichidată, totuşi
se izbutise a se crea o colaborare europeană suficient de înaintată pentru ca orice
posibilitate de conflict în această chestiune să poată fi considerată ca înlăturată.
La şapte septembrie, guvernul britanic a efectuat la Paris, Bruxelles, Roma
şi Berlin un demers sugerând oportunitatea convocării conferinţei locarniene la
Londra pentru mijlocul lunii octombrie. În sugerarea acestei dăţi, guvernul britanic
ţinuse socoteală atât de destinderea ivită în afacerea spaniolă, cât şi de o preferinţă
pe care încă din iulie guvernul german o arătase pentru această dată. Semnalez în
trecere că atât invitaţia cât şi răspunsurile primite ulterior de Foreign Office au
coincis cu Congresul de la Nürnberg.
Guvernele din Paris şi Bruxelles au făcut cunoscută imediat acceptarea lor.
Răspunsurile din Berlin şi Roma au întârziat câteva zile. Fondul comunicărilor
primite din aceste două din urmă capitale cuprindeau un element comun: data de 18
octombrie era considerată ca prea apropiată. Guvernul din Berlin baza răspunsul
său pe consideraţia că o asemenea conferinţă necesită o pregătire diplomatică
aprofundată şi stabilirea unui program fix, elaborat în prealabil de puterile
participante. Guvernul din Roma, pe de altă parte, a lăsat a se înţelege că
participarea italiană rămânea supusă lichidării chestiunii abisiniene şi că în orice
caz, niciodată nu putea fi fixată înainte de terminarea sesiunii Adunării SN.
Primirea ambelor răspunsuri a impresionat în chip neplăcut atât cercurile
guvernamentale de aici cât şi cercurile din Foreign Office. În adevăr, în ce priveşte
atitudinea germană, se consideră aici că patru săptămâni de pregătire diplomatică
erau larg suficiente pentru a stabili programul conferinţei deja fixat în principiu
prin comunicatul din 23 iulie. Venind după atacurile de la Nürnberg, Foreign
Office-ul a văzut în tergiversările Berlinului confirmarea atitudinii de excluziune,
pe care cancelarul Hitler o pronunţase împotriva URSS, şi această excluziune este
considerată aici ca susceptibilă de a provoca imense dificultăţi. În ceea ce priveşte
răspunsul italian, britanicii au constatat cu adâncă neplăcere că în ajunul
Locarnului se agită din nou spectrul chestiunii abisiniene care şi aceasta este
susceptibilă de a crea oarecare complicaţii.
În aceste împrejurări domnul Eden s-a hotărât la o acţiune mai energică,
Domnia Sa a redactat şi expediat la şaptesprezece septembrie o notă adresată celor
patru puteri invitate. Nota este destinată, după câte aflu, mai ales Guvernului din
Berlin şi prin ea s-a căutat a se preciza punctul de vedere britanic cu privire la
programul conferinţei locarniene. Nu am avut în mână textul acestei note, dar din
precizările ce am putut avea de la persoane foarte bine informate, iată la ce se poate
rezuma: nota recunoaşte cu oarecare prioritate în ordinea chestiunilor ce conferinţa
va avea să le trateze. În această privinţă prima etapă o constituie rezolvarea
chestiunii Pactului Occidental. În acelaşi timp însă, nota domnului Eden subliniază
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că o reglementare a problemelor europene limitată numai la Occident nu ar fi
suficientă şi că este necesar a se elimina toate celelalte „danger points‖ adică
zonele de pericol, din restul Europei şi în special din Est. Programul propus
cuprinde deci aproximativ următoarea clasificare: 1) Pactul Occidental; 2) Pactul
Aerian; 3) Pactele extraoccidentale; 4) Probleme de interes general şi mondial. Aflu
că în punctul patru nu s-a vorbit de chestiunea coloniilor ci numai de chestiunea
generală a concesiilor economice. Excelenţa Voastră va putea constata că această
ordine de prioritate a rămas identică cu aceea comunicată prin telegrama nr. 1 8361.
Cu alte cuvinte, dacă nota britanică nu a adoptat pe de întregul concepţia franceză a
indivizibilităţii păcii, ea a făcut totuşi să reiasă în chip lămurit că această pace nu
poate fi asigurată prin singura reglementare a problemelor occidentale.
Cercurile politice aşteaptă acum cu deosebit interes răspunsurile ce puterile
locarniene le vor adresa la Londra. Aflu, de asemenea, că se dă mare importanţă
întrevederii ce domnul Eden a avut la Paris cu domnul Blum. În general se
subliniază aici atmosfera de cordialitate şi de adâncă înţelegere ce domneşte în iulie
între Guvernul britanic şi cel francez. Domnul Blum a ştiut să câştige aici mari
simpatii. Atitudinea ce Domnia Sa a arătat-o atât cu prlejul convorbirilor anglofranco-belgiene din iulie, cât şi cu prilejul crizei spaniole, a impresionat
considerabil cercurile britanice care socotesc că de mult un prim-ministru francez
nu izbutise, cum a făcut-o domnul Blum, să armonizeze la aşa punct politica
franceză cu interesele politice britanice.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Laptew
AMAE, Fond 71/România, vol. 237 (Copii după rapoarte, septembrie
1936), f. 392-395
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CONSULUL ROMÂNIEI LA LVOV, ALEXANDRU POPESCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. nr. 1 376, din 22 septembrie 1936
Înreg. la nr. 52 936, din 25 septembrie 1936
Lvov
Anexe: una
Domnule Ministru,
Am onoarea să trimit Excelenţei Voastre alăturata copie a raportului ce am
făcut Legaţiei noastre din Varşovia privitor la ecourile Conferinţei Micii Înţelegeri
în Galiţia Orientală.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii.
Popescu
Anexă
1

Vezi documentul nr. 202.
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R. nr. 1376, din 21 septembrie 1936
Copie
Confidenţial
Domnule Ministru,
Recenta conferinţă a Micii Înţelegeri ţinută la Bratislava a ţinut trează şi
aici atenţia opiniei publice şi a presei. În cele ce vor urma voi înfăţişa Excelenţei
Voastre comentarii şi păreri exprimate public şi impresii culese personal din diverse
cercuri în timpul şi după închiderea dezbaterilor conferinţei.
Opiniile care exprimă punctul de vedere al cecurilor guvernamentale, au
văzut în aceste eveniment o încercare de descătuşare a României şi Iugoslaviei din
lanţurile în care erau ferecate de Cehoslovacia, dictatorul Micii Înţelegeri, a cărui
influenţă mereu crescândă era până mai ieri susţinută de autoritatea domnului
Titulescu. Cehoslovacia ar fi urmărit să facă din Praga capitala Europei Centrale,
trăsura de unire între vestul şi estul Europei. Politica sovietofilă a domnului Edvard
Beneš, politică de ambiţii nemăsurate care a dus Cehoslovacia la izolare, a dat
naştere atât în România cât şi în Iugoslavia unei puternice reacţii al cărei rezultat a
fost îndepărtarea domnului Nicolae Titulescu de la Ministerul Afacerilor Străine şi
realizarea unui front comun româno-iugoslav opus tendinţelor de hegemonie ale
Cehoslovaciei. Această credinţă a prins rădăcini în urma trecerii domnului
Stoiadinović prin Bucureşti, înainte de a merge la Bratislava. Consultarea românoiugoslavă în preziua conferinţei ar fi realizat o strânsă colaborare a celor două
Guverne şi adoptarea de către cele două ţări din Mica Înţelegere a unui punct de
vedere comun faţă de încercările Cehoslovaciei de a le lega prea mult de Moscova.
Rezultat foarte îmbucurător pentru Polonia şi România, care văd astfel dispărând
pericolul de a-şi vedea frontierele invadate de armatele sovietice în trecere spre
Europa Centrală, ca salvatoare a Cehoslovaciei, ameninţată de Anschlussul austrogerman.
Dar, pe lângă limbajul comun aflat de preşedinţii de Consiliu ai Iugoslaviei
şi României în privinţa politicii celor două ţări faţă de URSS, Iugoslavia şi
România au interese comune şi speciale, care nu interesează Cehoslovacia, cum ar
fi: revendicările vecinului comun Bulgaria, acţiunea comună de contrapropagandă
împotriva Kominternului în Balcani, construirea podului peste Dunăre, etc.
Se mai subliniază apoi greutatea acordării noii orientări a politicii
economice iugoslave spre Germania, cu principiile de bază ale Micii Înţelegeri. Se
citează, astfel, existenţa unui supliment de acord la convenţia comercială iugoslavă,
acord privitor la importante comenzi făcute uzinelor Krupp şi ajutorul financiar
promis de domnul Schacht Iugoslaviei. Această orientare nouă a Iugoslaviei ar fi
găsit deplina aprobare a Bucureştiului, unde, de câtva timp, s-au produs manifestări
care lasă să se întrevadă clar tendinţe similare.
Atât declaraţiile celor trei miniştri ai Afacerilor Străine, cât şi comunicatul
final al Conferinţei Micii Înţelegeri n-ar fi reuşit, după părerea celor de aici, să
ascundă contradicţiile enumerate mai sus, aşa încât, făcându-se bilanţul realizărilor
Conferinţei de la Bratislava, se trag următoarele concluzii.
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Mica Înţelegere n-a putut găsi o formulă comună în ce priveşte relaţiile
sale cu URSS. Ca urmare o spărtură în frontul comun al celor trei state, provocată
de atitudinea Cehoslovaciei.
1) S-a făcut un pas înainte în chestiunea cooperării ţărilor din Bazinul
dunărean, la care este interesată în cel mai mare grad şi Polonia;
2) România a acceptat rolul de mediatoare pentru restabilirea relaţiilor
amicale dintre Polonia şi Cehoslovacia, pe de o parte, şi Iugoslavia şi
Italia, pe de alta. În schimb, Iugoslaviei i-ar reveni sarcina facilitării
unei apropieri a României şi Cehoslovaciei cu Ungaria, iar
Cehoslovaciei aceea de a găsi o formulă de cooperare a Micii
Înţelegeri cu URSS.
3) Adoptarea atitudinii comune faţă de proiectul de modificare a
statutelor Societăţii Naţiunilor, în legătură cu aceasta s-ar fi constatat
că organismul genevez nu mai constituie, pentru statele Micii
Înţelegeri, o garanţie de securitate faţă de înarmările Ungariei, Austriei
şi Bulgariei. Aşa fiind, Mica Înţelegere ar trebui să socotească numai
cu propriile ei forţe, modernizându-şi şi sporindu-şi armamentele.
Acordul privitor la furnizarea petrolului românesc Iugoslaviei, care în
schimb va livra materiile prime necesare fabricării oţelului, este un
prim pas pe calea înfăptuirii acestui deziderat.
4) Pentru prima oară Mica Înţelegere ar lăsa să se vadă neîncrederea în
formula securităţii colective bazată pe pactele regionale şi cooperarea
internaţională, formulă scumpă Moscovei de câţiva ani încoace.
Cramponarea Micii Înţelegeri de această formulă se datora tot
influenţei cehoslovace. Astăzi, la Bratislava, s-ar fi pus chestiunea dacă
Mica Înţelegere va trage consecinţele falimentului securităţii colective,
căreia i-au sacrificat până acum interesele lor reale. Se pare că acest
punct de vedere, pe care Iugoslavia l-a concretizat în recenta înţelegere
cu Germania şi care începe să se deseneze tot mai precis şi la
Bucureşti, n-ar fi găsit aprobarea domnului Edvard Beneš.
5) În consecinţă statele Micii Înţelegeri şi-ar păstra deplina libertate în
privinţa cooperării lor cu celelalte ţări. Astfel Cehoslovaciei nu i s-ar
putea reproşa politica de mare tandreţe cu URSS după cum nici
României dorinţa strângerii raporturilor cu Polonia de o parte şi
Germania, cu care Iugoslavia este deja de acord.
Opiniile, comentariile şi concluziile suscitate trebuie privite prin prisma
animozităţilor şi geloziilor polono-cehoslovace, care fără îndoială păcătuiesc prin
subiectivitatea şi falsificarea adevăratelor intenţii.
Adaug că, presa ucrainieană, exponentul majorităţii populaţiei din
Malopolska, a insistat pe larg asupra relaţiilor Micii Înţelegeri cu URSS şi, în
special, asupra reacţiei ce s-a produs la Bucureşti, după demisia domnului
Titulescu, care „nu s-ar fi mulţumit cu stadiul actual al relaţiilor româno-ruse şi,
după exemplul Cehoslovaciei, ar fi aruncat România în braţele Moscovei‖. Cu
interes au fost urmărite de ucrainieni şi încercările de normalizare a raporturilor
polono-cehoslovace.
343

Institutul Diplomatic Român

Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Popescu
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol.15 (Conferinţa Consiliului
Permanent al Micii Înţelegeri, 1936), f. 311-316
241
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE, MINISTRUL AFACERILOR
STRĂINE AL ROMÂNIEI, VICTOR ANTONESCU, ŞI MINISTRUL DE
EXTERNE AL CEHOSLOVACIEI,
KAMIL KROFTA
22 septembrie 1936
[Geneva]
Domnul Krofta mi-a comunicat următoarele cu titlu strict confidenţial:
Afirmaţia domnului Titulescu, că n-ar fi tratat şi nu s-ar fi înţeles cu
Guvernul sovietic în privinţa trecerii trupelor sovietice prin România, nu ar
corespunde cu adevărul. Domnul Krofta ştie că o înţelegere în acest sens a avut loc
între domnii Titulescu şi Litvinov, care urmau să încheie un tratat formal de
asistenţă mutuală româno-sovietic.
Domnul Titulescu a fost nevoit, la un moment dat, să publice cunoscuta
dezminţire, iar domnul Litvinov nu a mai putut urma tratativele nu fiindcă nu mai
era dornic de a încheia tratatul româno-sovietic, ci fiindcă nu voia să aibă aerul că
aleargă după domnul Titulescu.
Domnul Krofta ştie că Guvernul sovietic a renunţat la Basarabia, dar că nu
doreşte să recunoască în mod formal alipirea ei la 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.
Pe de altă parte, domnul Krofta mi-a spus că se miră ca plecarea domnului
Titulescu din Guvern să nu fi dat loc la mai multe perturbaţii. Într-adevăr, domnul
Titulescu îi afirmase că numai el singur mai menţine politica externă a României în
cadrul alianţelor sale cu Franţa şi cu Mica Înţelegere şi că plecarea Domniei Sale
de la Guvern ar însemna o schimbare imediată a politicii externe a României.
Domnul Krofta mi-a spus, de asemenea, că domnul dr. Lupu a fost de
curând la el şi la domnul Beneš şi că le-a spus că România se hitlerizează cu paşi
grăbiţi, că MS Regele ar proteja Garda de Fier şi ar intenţiona să încredinţeze
puterea domnului Vaida-Voevod. Domnul Lupu a declarat că nici nu şi-a mai
cunoscut ţara, la recenta sa întoarcere dintr-o călătorie de o lună în străinătate, atât
de mult au câştigat curentele de dreapta în ultimele timpuri.
AMAE, Fond 71/România, vol. 238 (Copii după rapoarte, octombrie
1936), f. 238-239
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SUBSECRETARUL DE STAT DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 14, din 23 septembrie 1936, ora 16.50
Înreg. la nr. 52 671, din 24 septembrie 1936
[Geneva]
Pentru primul ministru şi ministrul de Finanţe.
Secretarul general, Durma, a venit ieri la Geneva. Am discutat două
chestiuni.
Creditul pentru Banca Naţională a României, negocierile Ministerului
Apărării Naţionale pentru armament de la Paris.
1) Creditul pentru Banca Naţională.
Chestiunea a fost discutată la Banque de Paris et de Pays Bas şi ieri la
Zürich. Ambele propuneri sunt acceptabile, rămâne de cercetat care
este mai avantajoasă.
2) Negocierile pentru armament.
Am luat cunoştinţă de rapoartele de la 18 şi 21 septembrie ce cunoaşteţi.
Am cerut imediat întâlnire cu Delbos, i-am expus cu Durma stadiul negocierilor şi
am cerut:
1) Să intervină la Schneider pentru semnarea avenantului, contractului
vechi şi încheierea contractului nou antitanc 42 milioane franci
francezi;
2) Să sprijine cererea noastră ca acest material 42 milioane franci francezi
să nu se dea în condiţiile celor 75 milioane aviaţie.
Pentru prima chestiune a dat imediat instrucţiuni telefonice la Quay
d‘Orsay. Durma este, după cum era de aşteptat, acolo azi ora 11.
Pentru a doua ne-am pus de acord cu Delbos să telefonez eu azi lui Auriol,
care va lua contact la nevoie cu Leon Blum. Am vorbit azi cu Auriol, convorbire
cordială. Mi-a promis tot sprijinul şi va primi pe Durma şi Zeuceanu joi dimineaţa
ora 11. Dacă mai sunt dificultăţi, Delbos, Victor Antonescu şi eu vom vorbi cu
Leon Blum sâmbătă când acesta va veni probabil la Geneva.
Veţi primi de la Paris rapoarte directe asupra rezultatelor demersurilor
noastre. Am dat instrucţiuni lui Durma să înceapă negocierile arieratelor ce s-au
admis în principiu prin scrisoarea Bastid din august.
În acest scop, rog a interveni ca Banca Naţională să autorizeze pe domnul
Iordan, perfect cunoscător al chestiunii, să vină câteva zile la Paris. Dacă sunteţi de
acord, binevoiţi a comunica dispoziţiile date şi autorizaţia ca eu să dau direct
instrucţiuni la Paris pentru aceste negocieri.
Bădulescu
[Note marginale:]
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MS Regele; Pr. Cons.; Dir. Finanţe; Direcţia Economică. 24.IX.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol.96 (Copii după telegrame, septembrie-decembrie
1936), f. 192-193
243
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 904, din 23 septembrie 1936, ora 22.30
Înreg. la nr. 52 755, din 24 septembrie 1936
Moscova
Semnalez două articole interesante din „Journal de Moscou‖ de azi.
Editorialul este consacrat relaţiilor franco-poloneze astfel cum apar după recenta
vizită de la Paris. Se recunoaşte alianţei franco-poloneze caracterul unui factor
esenţial în menţinerea păcii, dar o alianţă trebuie practicată nu numai în clipa
catastrofei războiului ci şi în viaţa de toate zilele. Dacă o apropiere polonogermană merită aprobarea, aceasta nu trebuie să echivaleze cu o înfeudare a
Poloniei la Germania, ceea ce părea să fie realitatea până acum. Este îmbucurător
că cel puţin presa naţională democrată a pus surdină germanofiliei sale accentuate.
Asigurările de la Varşovia ar fi fost însă mai preţioase dacă ar fi fost legate şi de
obţinerea unui împrumut în Franţa. Oricum, şi o întărire a prieteniei franco-polone
nu se poate concepe fără prietenia între Polonia şi, respectiv, Cehoslovacia şi
URSS. Întreg articolul este scris într-un ton de scepticism în ce priveşte importanţa
atribuită de presa franceză vizitei generalului armatei polone.
Al doilea articol se referă la propunerea suprimării Comisiei Europene a
Dunării. După ce se arată importanţa Dunării ca fluviu internaţional din punct de
vedere economic şi politic şi se face cu totul obiectiv istoricul Comisiei Europene a
Dunării, se pune în lumină excluderea Rusiei din Comisia efectuată la Versailles în
absenţa acesteia, prin urmare fără bază legală pentru Soviete, precum şi omiterea
Rusiei dintre statele membre ale Comisiei Internaţionale a Dunării, deşi acolo sunt
reprezentate alte state decât cele riverane. Pentru teza românească se manifestă
toată simpatia. Este considerat just că argumentele româneşti sunt declarate
puternice şi dorinţele României drepte. Totuşi felul cum îşi propune România a
rezolva problema poate satisface pe deplin Sovietele. Prin suprimarea Comisiei
Europene a Dunării şi extinderea atribuţiilor celeilalte asupra Dunării maritime,
Sovietele ar fi lăsate iar la o parte deşi au interese economice importante la Dunăre.
De aici necesitatea sporirii numărului membrilor acesteia.
Ciuntu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.; domnului Victor Antonescu, la Geneva; Direcţia Politică.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (General, 1936-mai 1937), f. 289-290
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 343, din 24 septembrie 1936
Înreg. la nr. 53.708/1936
Varşovia
Polonia şi Mica Înţelegere. Conferinţa de la Bratislava
Domnule Ministru,
Vizita domnului Stoiadinović la Bucureşti, ultima conferinţă a Micii
Înţelegeri, au fost evenimente foarte comentate de cercurile politice de aici. S-au
interesat îndeosebi de două chestiuni: de cea a coeziunii Micii Înţelegeri şi de cea a
raporturilor dintre ţările ce o compun, pe de o parte şi Polonia, pe de altă parte.
În privinţa primului punct ziarele ajung la concluziile corespunzând
dezideratelor lor. Astfel ziarul naţionalist „ABC‖ publică un articol despre Mica
Înţelegere intitulat O nouă putere lucru ce se dispensează de orice comentarii.
Oficiosul „Gazeta Polska‖ vede lucrurile altfel, după cum o indică fraza următoare:
„Recentele evenimente internaţionale, creşterea propagandei comuniste în ţările
dunărene, demisia ministrului Titulescu, autorul actualului statut al Micii Înţelegeri,
înviorarea alianţei franco-polone, toate acestea au dus la o nouă situaţie, iar
atitudinea celor trei state din Mica Înţelegere n-a fost câtuşi de puţin unitară faţă de
această situaţie‖.
În ceea ce priveşte relaţiile dintre Mica Înţelegere şi Polonia, toată lumea
de aici e de acord pentru a afirma că, deşi comunicatul oficial nu face menţiune de
ele, au făcut totuşi subiectul conversaţiilor de la Bratislava. Bineînţeles, că
chestiunea asupra căreia presa se întinde mai mult este cea a relaţiilor polonocehoslovace.
Ziarele naţionaliste şi independente consideră că, în urma îmbunătăţirii
relaţiilor franco-polone şi a amânării procesului de la Moravska Ostrava,
chestiunea îmbunătăţirii raporturilor polono-cehoslovace a devenit din nou actuală.
Cunoscutul publicist Koskowski scrie că diplomaţii „dacă sunt prevăzători şi
precauţi nu vor trece cu vederea actuala conjunctură favorabilă‖, opinia publică de
ambele părţi fiind „favorabilă unei apropieri între cele două naţiuni surori‖.
Cercurile din apropierea uliţei Wierzbowa socotesc că, dacă, până acum,
Cehoslovacia şi România mergeau împreună impunând politica lor Iugoslaviei,
acum România şi Iugoslavia merg mână în mână, lucru de care Cehoslovacia va
trebui să ţină cont. Ele pretind că şi speranţa Cehoslovaciei ca Guvernul francez să
facă presiune asupra Poloniei, pentru a păşi la o înţelegere cu Cehoslovacia, au dat
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completamente greş. Din contră, Franţa, dând întâietate alianţei sale cu Polonia, ar
fi lăsat să se înţeleagă „în mod discret‖ guvernului de la Praga că trebuie el să se
silească să amelioreze relaţiile sale cu cel de la Varşovia. Existând deci, atât la
Paris, cât şi la Bucureşti, dorinţa de a se strânge relaţiile cu Polonia – lucru ce se
doreşte, de asemenea, şi în această ţară –, acele cercuri tind a arăta că Cehoslovacia
se găseşte azi oarecum izolată, cu atât mai mult cu cât, în urma declaraţiei austrogermane raporturile sale cu Viena au suferit o modificare. Nu rămâne, deci,
Guvernului din Praga decât ca dânsul să facă concesiile necesare pentru a ajunge la
o destindere cu Polonia.
Oficiosul „Gazeta Polska‖ rezumă astfel situaţia: „Raporturile Poloniei cu
România, aliată şi cu Iugoslavia, se dezvoltă – după cum se ştie – cât se poate de
favorabil, în ce priveşte Cehoslovacia, opinia publică polonă continuă să aştepte
acte de bunăvoinţă care să permită atenuarea tensiunii şi crearea de relaţii mai bune
decât cele actuale‖.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Hiott
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 15 (Conferinţa Consiliului
Permanent al Micii Înţelegeri, 1936), f. 335-337
245
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2700, din 25 septembrie 1936
Înreg. la nr. 55 028/1936
Varşovia
Domnule Ministru,
Am onoarea să trimit Excelenţei Voastre, aici alăturat, ultimul număr al
buletinului „Polska-Informacje Polityczne‖, însoţit de traducerea unui articol
publicat de ziarul oficios al Ministerului de Externe polon „Gazeta Polska‖ şi a
altui articol publicat în ziarul oficios „Kurjer Poranny‖. Excelenţa Voastră va
constata că primul articol nu face decât să reproducă buletinul sus-numit, iar al
doilea, pe lângă această reproducere, adaugă comentarii proprii.
Acest buletin are o mare importanţă pentru că el este redactat de birourile
Ministerului de Externe şi este considerat în cercurile diplomatice, politice şi de
presă ca un adevărat comunicat oficial. Ministrul de Externe însuşi, ca şi toţi
colaboratorii săi, citează în convorbirile oficiale acest buletin şi îl prezintă ca
doctrina însăşi a politicii externe poloneze.
Pentru prima dată, acest buletin oficial se ocupă de politica străină a unui
stat, făcând, în toată libertatea, aprecierile pe care le crede potrivite. Până acum,
buletinul era consacrat atitudinii Poloniei în faţa diferitelor chestiuni internaţionale.
Ultimul număr, consacrat în mod excepţional politicii externe a României, a produs
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o vie impresie în cercurile diplomatice. Ambasadorul Franţei, vorbindu-mi despre
el, l-a calificat de „indecent‖. Ministrul Bulgariei mi-a spus că a fost „stupefiat‖
citind acest comunicat; etc.
Tocmai în momentul când sub presiunea evenimentelor şi a cercurilor
militare atotputernice aici, politica externă a Poloniei înregistra o importantă
evoluţie, întorcându-se, într-o oarecare măsură, la vechiul sistem de alianţe,
Ministerul de Externe polonez, continuând politica de până acum, are pretenţia să
arate că România ar suferi anume schimbări în politica sa externă menite să dea
satisfacţie mai ales Poloniei. Din contră, în urma vizitelor generalului Gamelin la
Varşovia şi a generalului Rydz-Śmigly la Paris, ţara noastră poate afirma că,
doritoare ca întotdeauna să dezvolte legăturile ei cu Polonia, aceasta se poate face
astăzi mult mai uşor în cadrul orientării politicii poloneze. Şi această afirmaţie îşi
găseşte baza în declaraţiile făcute de Excelenţa Voastră.
Dacă cumva Excelenţa Voastră crede că ar fi utilă o punere la punct sub o
formă oarecare, o rog să binevoiască să-mi dea instrucţiuni.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Vişoianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 237 (Copii după rapoarte, septembrie
1936), f. 405-407
246
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA LONDRA,
ION GHEORGHE, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 873/c, din 25 septembrie 1936
Înreg. la nr. 54 067, din 1 octombrie 1936
Londra
Anexă: 1
Conferinţa domnului Churchill
Domnule Ministru,
Conferinţa ţinută ieri de domnul Winston Churchill, în faţa unei săli din
care nu lipseau fruntaşii vieţii publice franceze (domnii Chautemps, Daladier,
Flandin, Reynaud, Léger), deşi nu a fost decât expunerea ideilor şi tendinţelor al
căror purtător conferenţiarul n-a încetat a fi niciun moment de la război încoace,
merită totuşi a fi semnalată pentru mai multe motive.
Reamintirea celor spuse de domnul Churchill va fi în primul rând utilă spre
a servi drept termen de comparaţie cu discursul pe care avea să-l rostească a doua
zi domnul Eden. O asemenea comparaţie va vădi că ideile Guvernului englez nu se
îndepărtează prea mult de acelea ale marelui susţinător al unei alianţe făţişe între
Anglia şi Franţa. La fel cu domnul Churchill, domnul Eden a susţinut necesitatea
acordurilor regionale de securitate şi a repetat, într-un moment când perspectivele
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încheierii unui acord care să înlocuiască pactul renan devin tot mai îndoielnice,
hotărârea Guvernului britanic de a-şi asuma angajamente de asistenţă în Occident.
Ceea ce merită mai ales a fi subliniat, deşi este deocamdată numai o
consecventă atitudine personală, este energia pe care domnul Churchill o cere în
susţinerea concepţiilor de organizare politică şi socială a celor două mari puteri
occidentale, precum şi în apărarea situaţiei lor în lume. În faţa unei Germanii care
nu numai că ştie să impresioneze astăzi cu forţa ei militară, dar caută să beneficieze
şi de convingerea ce se înfiltrează şi în alte ţări că este cea mai bine guvernată
putere europeană, domnul Churchill ştie să întrebuinţeze singurul limbaj adecvat:
limbajul unei naţiuni conştiente de forţa ei şi îndeajuns de realizată spre a nu avea
nevoie să adopte ideile şi formulele altora şi a cădea astfel, cât de cât, în atârnarea
lor.
Conferinţa mai merită a fi semnalată deoarece, în cadrul ei amical, omul de
stat britanic şi-a putut îngădui aluzii la starea internă din Franţa, exprimând desigur
o îngrijorare care nu este numai personală. Domnul Churchill a făcut-o în cadrul
unui examen al evenimentelor din Spania, când a stăruit asupra primejdiei pe care o
reprezintă un Guvern care continuă a accepta răspunderi, după ce a încetat a mai
exercita, el exclusiv, puterea, precum şi asupra Guvernelor „care nu sunt ele însele
ci simple acoperitoare ale înaintării unei extreme‖.
La fel ca domnul Eden, domnul Churchill s-a ridicat împotriva blocurilor
de state sau de alte forţe, bazate pe o înrudire a concepţiilor lor de organizare
internă, condamnând toate intervenţiile în afacerile interne ale unui stat.
Am găsit util să înaintez Excelenţei Voastre, aici alăturat, un rezumat al
Conferinţei.
Gheorghe
Anexă
Rezumatul Conferinţei ţinute de domnul Winston Churchill, la 24 septembrie 1936,
la Paris
Vorbitorul împarte naţiunile în trei categorii: 1) cele guvernate de „nazi‖;
2) cele guvernate de bolşevici; 3) cele ce se guvernează ele însele. Acestea din
urmă interesează mai mult poporul francez şi cel englez, căci „trăim în ţări în care
poporul posedă Guvernul şi nu în ţări în care Guvernul posedă poporul‖.
Constituţiile liberale ale Franţei, Angliei şi Statelor Unite, ale Elveţiei,
Belgiei, Olandei şi ţărilor scandinave, nu numai că asigură drepturile cetăţenilor,
dar permit acestora să producă o mai mare prosperitate materială, mai larg
repartizată în masele poporului decât a fost vreodată capabil să facă vreo formă de
despotism.
„Suntem păzitorii unei mari comori. Dar avem de apărat şi o cauză mare.
Luăm oare toate măsurile spre a apăra această cauză?‖. „Dominaţia stil nazi sau
bolşevic ar fi odioasă unor francezi şi unor englezi. Dacă cauza noastră este bună
să ne asigurăm că şi armele sunt la fel de bune. Cum am putea noi suporta, noi care
am fost crescuţi într-o atmosferă de libertate, de a fi puşi în lanţuri, de a da peste tot
de spioni, de urechi indiscrete, de denunţători? „Cum am putea suporta să fim
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trataţi ca nişte şcolari, când suntem adulţi, să fim condamnaţi în mase de zeci de
mii pentru o paradă şi să defilăm scoţând aclamaţii pentru cutare sau cutare
«slogan», să vedem filozofi, profesori, scriitori brutalizaţi sau constrânşi la munci
mortale în câmpuri de concentrare, să fim siliţi la fiecare ceas a ascunde funcţiile
normale ale inteligenţei umane, bătăile inimii omeneşti? Decât să ne supunem unei
asemenea oprimări, nu există sacrificiu pe care nu l-am accepta‖.
Cea dintâi dintre măsurile care pot susţine aceste două democraţii este ca
Republica franceză şi Imperiul britanic să rămână cot la cot pentru pace şi pentru
libertate. În definitiv, nu suntem aşa de slabi şi fără apărare cum pretind unii. Acum
patru ani, când situaţia era foarte diferită, am exclamat la Camera Comunelor:
„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru armata franceză‖.
Chiar dacă se adaugă la această forţă flota britanică încă cea mai puternică
şi în curs de întărire, nu se poate spune că îngrijorările de viitor nu sunt legitime.
„Cele mai bune mijloace de apărare nu ajung. La aceste forţe de apărare, este
necesar să se adauge puterea suverană a unui mobil generos şi a unui ideal înalt,
care este acela al securităţii colective. Marea ei forţă e că nu comportă scopuri
egoiste, nici scopuri îngust naţionale, ci scopuri pe care noi le cunoaştem cu toţii,
pe care le înţelegem toţi şi care sunt, într-un cuvânt, demne de geniul omenesc. Un
asemenea ideal este idealul marii mase; pe această masă el o ridică împotriva
extremismelor. Nu trebuie să se uite că această masă este cu mult mai numeroasă
decât oricare dintre extreme, dacă ea se simte unită şi dacă lucrează cu o egală
vigoare. Un Guvern trebuie să fie el însuşi şi nu să acopere înaintarea nazismului
sau a comunismului. Greşeala Guvernului spaniol a fost că a acceptat răspunderile
după ce a încetat a mai exercita puterea.
Domnul Churchill se declară însă partizan al securităţii colective numai cu
două condiţii: „Nu înţelegem, înainte de toate, ca naţiunile pacifice să trebuiască a
dezarma atunci când vinovaţii războiului îşi întăresc armele. În al doilea rând, când
noi căutăm această adevărată securitate colectivă pentru noi înşine, noi o oferim cu
cea mai mare seriozitate tuturor celorlalţi. Marea Britanie şi Franţa nu cer pentru
ele o singură garanţie de securitate sau de independenţă pe care ele nu sunt gata să
le ofere marelui popor german, cu care dorim sincer să trăim în bune raporturi de
pace şi bunăvoinţă‖.
„Spiritul de luptă de clasă este o primejdie pentru securitatea colectivă. S-a
spus că vechile războaie religioase erau lucruri ale trecutului. Dar aceasta nu ne
face să înaintăm dacă întrăm într-o eră în care războaiele diferitelor feluri de religii
seculare sau de religii fără Dumnezeu se înmulţesc‖.
Vorbitorul condamnă toate intervenţiile în afacerile interne ale unui stat şi
orice propagandă care se urmează cu sprijinul banului străin, formă serioasă a
provocaţiei.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 6 (General, 1936), f. 157-162
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247
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 20, din 26 septembrie 1936, ora 22.30
Înreg. la nr. 53 237, din 27 septembrie 1936
[Geneva]
Pentru Majestatea Sa Regele şi pentru primul ministru.
Aseară am asistat la dineul dat de Aga Khan, iar după-amiază am avut o
întrevedere cu Anthony Eden, care mi-a făcut impresia că înţelege motivele de
ordin politic intern care au determinat schimbarea de la Ministerul Afacerilor
Străine.
Eden mi-a arătat că nu trebuie ca Mica Înţelegere să dea interpretare
nepotrivită cu interesele ei discursului său de dimineaţă de la Adunare. Anglia
înţelege nu să încurajeze revendicările teritoriale, ci să lase liberă discuţia
diferitelor chestiuni ce tulbură atmosfera internaţională, atrăgând, în felul acesta, la
Societatea Naţiunilor popoarele care au părăsit-o.
La observaţia mea că, spre a aduce Germania la Societatea Naţiunilor, cred
că Franţa ar fi dispusă să retrocedeze Germaniei coloniile atribuite ei sub titlul de
mandat după război şi dacă, în cazul în care acest fapt s-ar îndeplini, Marea
Britanie ar fi dispusă, în ceea ce o priveşte, să imite acest gest, Eden mi-a răspuns
că, în general, opinia publică britanică n-ar fi favorabilă unei asemenea acţiuni, dar
că el stă la mijloc între cei ce ar vrea s-o acorde. El doreşte, înainte de a face acest
act de bunăvoinţă faţă de Germania, să ştie ce concesii este dispusă să facă la
rândul său Germania în interesul păcii.
Tendinţa Franţei şi a Angliei pare a fi actualmente de a-şi apropia
Germania, făcându-i importante concesii – împiedicând-o astfel de a se apropia de
Italia.
Conversaţia a fost cordială.
Voi avea în curând o nouă întrevedere cu Anthony Eden care m-a invitat
pentru marţi la dineu.
Antonescu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 210-211
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 21, 27 septembrie 1936, ora 00.25
Înreg. la nr. 53 388, din 28 septembrie 1936
[Geneva]
Pentru MS Regele şi primul ministru.
Ieri, după şedinţa Consiliului, am avut o lungă convorbire cu Anthony
Eden căruia i-am expus pe larg condiţiile în care s-a desfăşurat ultima criză
ministerială care a determinat schimbarea de la Ministerul Afacerilor Străine. Eden
m-a ascultat cu multă atenţie şi mi-a răspuns că-mi mulţumeşte pentru explicaţiile
ce i-am dat, dar că aceasta fiind o chestiune de politică internă nu are să exprime
nici un aviz România fiind liberă să-şi conducă politica externă prin persoana ce ar
găsi de cuviinţă în anumite momente. I-am dat toate desluşirile cu privire la
Conferinţa de la Bratislava, arătându-i procesul verbal secret al Conferinţei şi
propunerea confidenţială a lui Krofta. Domnul Eden şi-a exprimat mulţumirea
pentru modul în care am lucrat cerându-mi lămuriri. I-am explicat că în afară de
legăturile strânse dintre statele Micii Înţelegeri fiecare înţelegem să practicăm o
politică de prietenie faţă de alte state, evitând a crea nemulţumiri în jurul nostru,
relaţiile noastre de prietenie cu Polonia şi Italia putând profita, la nevoie,
Cehoslovaciei, în relaţiile ei faţă de Polonia, şi Iugoslaviei, în relaţiile ei faţă de
Italia.
De asemenea, bunele relaţii ale Cehoslovaciei cu URSS ne pot profita
(sic!) nouă.
M-a întrebat care sunt relaţiile noastre cu Bulgaria. I-am răspuns că sunt
bune, afară de fricţiunile care rezultă din politica Guvernului bulgar faţă de şcolile
româneşti.
Atenţia domnului Eden a fost fixată şi asupra pasajului din procesul verbal
de la Bratislava, în care se vorbeşte de măsurile de luat eventual în contra Ungariei
în cazul denunţării clauzelor militare din Tratatul de la Trianon. Dânsul a constatat
cu mulţumire rezoluţia noastră, de a nu lua nici o măsură militară înainte de a ne
asigura de atitudinea Germaniei şi Italiei. Prudenţa, mi-a spus domnul Eden şi o
politică inspirată de cuminţenie se impun azi faţă de toate statele.
Cu această ocazie, am spus domnului Eden că zvonurile despre o vizită a
MS Regele la Roma sunt inventate deoarece MS Regele înţelege a merge, mai
întâi, în vizită oficială la Londra şi Paris. Am spus domnului Eden că relaţiile
noastre cu Italia, care devin din ce în ce mai bune, se vor dezvolta în măsura în care
va conveni şi aliaţilor noştri iugoslavi. Despre aceasta am avut o lungă convorbire
cu domnul Stoiadinović, care mi-a spus că va relata despre toate acestea Alteţei
Sale Regale Principelui Paul. Am comunicat domnului Eden intenţia mea de a mă
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opri la Belgrad pentru ca să mă prezint ASR Principelui Paul. Întrevederea a fost
foarte cordială.
În concluzie, domnul Eden mi-a spus că, ori de câte ori aş avea comunicări
mai importante de făcut, mă va primi cu plăcere la Londra, şi orice informaţii aş
avea să-i dau le va primi cu plăcere din partea însărcinatului nostru de afaceri. Mi-a
spus că momentul cel mai prielnic de a veni la Londra ar fi pe sfârşitul lui
noiembrie, deoarece în primele săptămâni mai are de primit şi de făcut alte vizite.
I-am mulţumit de buna primire ce mi-a rezervat, rugându-l să-mi permită de a-l
prevesti de data vizitei mele prin Legaţia noastră. Domnul Eden mi-a spus din nou
că va primi cu plăcere vizita mea.
Antonescu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 216-218
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 855, 28 septembrie 1936, ora 19.00
Înreg. la nr. 53 438, din 29 septembrie 1936
Budapesta
Vizita destul de lungă făcută aici de ministrul Afacerilor Străine al Reichului a dat naştere la nesfârşite comentarii şi diverse interpretări în toate cercurile
diplomatice. Pot afirma că niciunul din şefii de misiune acreditaţi la Budapesta nu
are vreo cunoştinţă precisă asupra discuţiilor ce au avut loc între von Neurath şi
conducătorii unguri, afară, poate, de ministrul Italiei.
Din diferitele conversaţii ce am avut şi din anumite informaţii primite, aş
putea totuşi crede că întrevederile de aici au avut scopul de a lămuri următoarele
chestiuni:
1) Despre eventualul sprijin de dat Ungariei pentru cazul proclamării
egalităţii de drepturi militare, lucru la care se opune cu toată tăria
Kánya, pentru motive telegrafiate deja în telegrama mea nr. 2 6101.
2) Aderarea Ungariei la frontul antibolşevic.
3) Analizarea chestiunilor ce vor fi tratate la Viena de miniştrii Afacerilor
Străine ai statelor semnatare ale Pactului de la Roma (ştiu dintr-o bună
sursă că această întrunire a fost fixată la Roma fără ca Kánya să fi fost
în prealabil consultat, acest lucru explică graba cu care ministrul de
Externe ungar a acceptat o dată şi aceea destul de îndepărtată).
1

Vezi documentul nr. 187.
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4) Confirmarea de către Germania a neputinţei de a susţine revendicările
revizioniste ale Ungariei atât timp cât este flirtul cu Iugoslavia şi cât
timp are credinţa încă în posibilitatea schimbării directivelor politicii
noastre externe.
5) Perfecta înţelegere în ceea ce priveşte atacurile comune de dus contra
Cehoslovaciei.
Căpităneanu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol 71 (Relaţii cu Germania, 1925-1936), f. 389-390
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MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 22, din 28 septembrie 1936, ora 21.15
Înreg. la nr. 53 446, din 29 septembrie 1936
[Geneva]
Pentru MS Regele şi primul ministru.
Am primit azi vizita ministrului Afacerilor Străine al Austriei, Schmidt,
care m-a întrebat care este atitudinea României în chestiunea restaurării
Habsburgilor. I-am răspuns că ea nu poate să fie decât identică cu cea a aliaţilor
noştri iugoslavi şi cehoslovaci. El mi-a replicat că România n-ar trebui să privească
această problemă sub acelaşi unghi ca Cehoslovacia şi Iugoslavia.
L-am întrebat dacă cumva insistenţa cu care pune chestiunea nu ar însemna
că dânsul consideră această problemă ca actuală. La aceasta mi-a răspuns în mod
categoric că nu consideră chestiunea Habsburgilor ca fiind actuală. De ce atunci,
i-am spus, îmi puneţi chestiunea atât de direct şi de ce doriţi să ştiţi dacă s-ar
diferenţia atitudinea celor trei state ale Micii Înţelegeri faţă de această problemă.
La aceasta mi-a spus că i se pare că în celelalte două ţări ale Micii Înţelegeri,
problema restaurării Habsburgilor se pune mai ales ca o diversiune în politica
internă, căci ori de câte ori dificultăţile cu croaţii se ivesc în Iugoslavia sau cu
germanii în Cehoslovacia se agită spectrul restaurării Habsburgilor. România,
neavând de rezolvat problema de rasă, Schmidt vede aici o deosebire între cele trei
state. I-am spus că mi se pare că relaţiile dintre Austria şi Germania s-au
îmbunătăţit mult în timpul din urmă, întrebându-l cui aparţine iniţiativa ultimului
Acord austro-german şi dacă se aplică în mod sincer. Mi-a răspuns că acordul se
aplică cu toată sinceritatea de ambele părţi şi că s-au realizat sensibile ameliorări;
că din punctul de de vedere al prestigiului de menajat, nu poate să spună cui
aparţine iniţiativa, dar cred că Hitler şi-a adus aminte de originea sa austriacă şi că
a acordat austriecilor tot ceea ce ei au cerut de trei ani; că acest acord face să
dispară orice fricţiune în relaţiile dintre Germania şi Italia şi un răspuns indirect din
partea Germaniei la punctul din chestionarul britanic relativ la intenţiile Germaniei
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faţă de Austria.
Mi-a mai spus că ameliorarea din ce în ce mai mult a relaţiilor dintre
Austria şi România ar putea să influenţeze în bine relaţiile dintre Italia şi România,
Austria servind de intermediar pentru aceasta. I-am răspuns că relaţiile noastre cu
Italia sunt actualmente bune şi nădăjduiesc să devină excelente fără să fie nevoie de
intervenţia cuiva. La aceasta el mi-a răspuns că aluzia lui se referă nu la relaţiile
curente dintre Italia şi România, ci la înlesnirea unui contact între România şi Italia
cu privire la Acordul tripartit de la Roma, care ar putea atenua rezistenţa Ungariei.
I-am răspuns că în adevăr pe acest teren cred ca şi dânsul că Austria ar putea juca
un rol folositor. I-am mulţumit pentru bunele sentimente asigurându-l că şi din
partea României suntem animaţi ca întotdeauna de cele mai bune şi cele mai
prieteneşti sentimente faţă de Austria şi înţelegem să dezvoltăm relaţiile dintre noi.
Antonescu
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 2 (General; 1936-1943), f. 25-27
251
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 742, din 28 septembrie 1936
Înreg. la nr. 55 021, din 6 octombrie 1936
Varşovia
Strict confidenţial.
Vizita generalului Rydz-Śmigly la Paris şi aranjamentele încheiate
Domnule Ministru,
Vizitele generalului Gamelin la Varşovia şi a generalului Rydz-Śmigly la
Paris au dat naştere, cum era de altfel firesc, la comentarii foarte diferite şi la tot
felul de informaţii. Unele şi altele au fost de altfel tulburate din cauza nepotrivirii
de ton între presa franceză şi cea poloneză şi, mai ales, de semnificaţia diferită pe
care o atribuiau acestor vizite cercurile politice, după cum erau mai apropiate sau
mai îndepărtate de Ministerul Afacerilor Străine.
Oricare ar fi ipotezele presupuse sau încrederea ce se acordă sincerităţii cu
care aranjamentele făcute vor fi puse în aplicare, valoarea politică a vizitelor
rămâne considerabilă. De aceea, consider foarte util să comunic Excelenţei Voastre
informaţiile pe care mi le-a dat ambasadorul Franţei, reacţiile Ministerului
Afacerilor Străine polon, felul cum a privit opinia publică de aici aceste vizite
precum şi câteva consideraţii personale în legătură cu ele.
I.
Guvernul Blum se instala în Franţa după o perioadă lungă în care relaţiile
franco-poloneze se agravaseră treptat din momentul declaraţiei de neagresiune
polono-germană din 26 ianuarie 1934.
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Politica externă a Poloniei se îndepărta, în manifestaţiile sale curente, de
aceea a Franţei şi a aliaţilor ei. Din când în când, se afirma în discursurile oficiale
alianţa cu Franţa, dar liniile politice ale celor două ţări nu se mai întâlneau. În
marile teze internaţionale, Polonia adoptase punctul de vedere al Germaniei şi
manifesta faţă de unele state din Europa, mai ales, Cehoslovacia, aceiaşi duşmănie.
Ea începuse să încurajeze revendicările statelor revizioniste şi să se arate ostilă
înţelegerilor regionale din Europa, destinate să menţină, în acord cu Franţa, ordinea
teritorială stabilită de tratate.
Dar reprezentanţii Franţei în Polonia puteau să observe că prelungirile şi
dezvoltările excesive ale declaraţiei de neagresiune polono-germană erau datorite,
mai ales domnului Beck, nu erau însă acceptate de cercurile militare şi nici nu erau
privite cu simpatie de cea mai mare parte din opinia publică.
Cercurile militare în special, atotputernice în Polonia, deşi doritoare de
relaţii corecte cu Germania pentru ca să înlăture neînţelegerile ce se manifestau
continuu între cele două ţări, vedeau cu îngrijorare o politică poloneză, care,
adoptând tezele germane, puteau constata: 1) că nu există expansiune germană care
să nu treacă prin corpul Poloniei sau prin interesele ei vitale; 2) că politica externă
a Poloniei, întoarsă din ce în ce mai mult către directivele germane şi dezlipită
progresiv de alianţa sa cu Franţa, nu se va putea sustrage de la o servitute germană
din ce în ce mai apăsătoare.
Reprezentanţii Franţei în Polonia trăgeau deci concluzia că este în interesul
colaborării franco-polone să întărească poziţia partizanilor vechii politici poloneze
şi să arate opiniei publice de aici destinul inevitabil al noii politici oficiale
poloneze, precum şi poziţia de izolare la care ea conduce.
În aceste privinţe, Guvernul Blum era decis să practice o politică mai
activă. Totodată, el dorea să sporească şi să consolideze legăturile Franţei cu aliaţii
săi, dar pentru aceasta avea nevoie de o clarificare în orientarea generală a politicii
lor externe.
Manifestaţiile opiniei publice sunt însă aici foarte limitate din cauza
regimului politic intern, iar calea cea mai repede şi mai puternică pentru o
ameliorare a politicii externe este voinţa generalului Rydz-Śmigly.
Aceasta capătă o autoritate mai mare şi exercită asupra treburilor publice o
influenţă crescândă pe zi ce trece.
Reprezentanţii Franţei, informaţi că aprecierile lui asupra politicii externe
nu concordă cu cele ale domnului Beck, au căutat deci să-l întărească în
preferinţele lui pentru Franţa şi, în acelaşi timp să-i fortifice situaţia în Polonia
print-un succes răsunător la Paris.
Prilejul se prezenta printr-o cerere insistentă adresată Franţei de către
Polonia tocmai în mijlocul unor evenimente favorabile unei revizuiri a orientării
externe poloneze.
Într-adevăr, Polonia constata că în actualele grave împrejurări
internaţionale, armamentele sale arătau o mare inferioritate faţă de dezvoltarea
imensă luată de înarmările puternicilor săi vecini, Germania şi Rusia. Ea trebuia să
ia măsuri grabnice şi foarte costisitoare. Polonia s-a adresat deci aliatei sale Franţa.
Pe de altă parte, recentele evenimente de la Danzig alarmaseră opinia
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publică poloneză. Ea văzuse că Germania nu a renunţat la Coridor şi că actuala
politică poloneză tinde să lase Polonia izolată în faţa revendicărilor germane.
Această politică are avantajele aparente ale colaborării cu Germania, dar conţine o
fatalitate: ea lasă Polonia la discreţia Germaniei tocmai în momentele dramatice.
Nu ştiu cine a spus despre Anglia că „c‘est un paye qui gagne toujours la
dernière bataille‖; poate că domnul Beck „perdra la dernière bataille‖.
Cererea de împrumut pentru armament, adresată de Polonia de mai bine de
un an şi repetată, fusese lăsată fără răspuns de Franţa, deoarece Guvernul francez
nu accepta să ia vreo hotărâre înainte de o clarificare a raporturilor generale cu
Polonia şi dorea să examineze chestiunea armamentelor ca un capitol din politica
externă poloneză.
El ştia că prezenţa domnului Beck în fruntea Departamentului externelor
este o piedică la o cordială franco-poloneză, dar nu putea da vreo indicaţie în acest
sens fiindcă ştia că mândrul caracter polonez ar reacţiona în favoarea domnului
Beck şi că i-ar consolida situaţia.
De aceea Guvernul francez a invitat pe generalul Rydz-Śmigly la Paris, cu
prilejul manevrelor, cu scopul de a discuta cu el cererea poloneză în cadrul general
al raporturilor politice dintre cele două ţări. Generalul a primit invitaţia şi avea să
asiste la manevrele franceze care trebuiau să aibă loc chiar la frontiera germană.
Ambasadorul mi-a spus că a încunoştinţat intenţionat pe general de regiunea în care
vor avea loc manevrele şi deci de semnificaţie politică ce putea fi atribuită
prezenţei sale acolo, pentru ca să se vadă reacţia sa. Generalul a răspuns: „foarte
bine; va fi cu atât mai interesant‖.
Generalul Gamelin trebuie să intoarcă vizita.
În ultima vreme, Guvernul francez a fost informat că domnul Beck lucra
pentru ca să împiedice această vizită şi găsea un sprijin în faptul că Germania
propunea să plătească datoria sa de pe urma transporturilor prin coridor în
armamente. Guvernul francez a precipitat deci vizitele şi a hotărât să trimită pe
generalul Gamelin întâi la Varşovia pentru ca să dea o mai mare satisfacţie
generalului Rydz-Śmigly şi pentru ca, prin conversaţii preliminare, mai ales de
ordin politic, să înlesnească clarificarea dintre cele două ţări şi să-i permită să-şi
dea seama dacă poate acorda împrumutul cerut.
Conversaţiile generalului Gamelin cu generalul Rydz-Śmigly i-au îngăduit
să constate că: 1) Şeful armatei poloneze are în politica externă o orientare
asemănătoare cu aceea a Guvernului francez; 2) doreşte o îmbunătăţire a relaţiilor
cu Cehoslovacia; 3) măsoară în mod exact pericolul unei expansiuni germane
pentru Polonia; 4) alături de o antipatie pentru regimul bolşevic şi de voinţa de a
lupta contra influenţei lui în Polonia, are conştiinţa că Rusia nu prezintă niciun
pericol pentru integritatea Poloniei; 5) nu posedă o suficientă, nici exactă
informaţie asupra chestiunilor externe, ba chiar este informat asupra unor situaţii
internaţionale.
În timpul vizitei sale la Paris, generalul Rydz-Śmigly a avut mai multe
convorbiri cu membrii Guvernului francez cu scopul de a limpezi alianţa polonofranceză de recentele infiltraţii străine şi de a face posibilă astfel operaţiunea
financiară dorită de Guvernul polon.
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De o parte şi alta s-au reînoit verbal angajamentele reciproce din
cunoscutul tratat de alianţă dintre cele două ţări. În această chestiune, nu s-au
întâlnit dificultăţi. Guvernul francez se gândise la o revizuire a textului acelui
tratat, dar un examen amănunţit făcut de serviciile competente de la Quay d‘Orsay
a dus la concluzia că textul actual este suficient.
S-a explicat însă generalului polon că alianţa trebuie să-şi găsească
aplicaţii mai dese într-o colaborare continuă franco-polonă şi că ea nu trebuie
redusă numai la apărarea în comun în cazul când una din părţi ar fi victima unei
agresiuni. Alianţa, fiind de natură politică, ea trebuie să fie şi preventivă a unui
eventual conflict, nu numai represivă în caz de agresiune. De aceea, este de dorit ca
această alianţă să inspire atitudinea celor două ţări în marile chestiuni diplomatice
şi să se aşeze într-o atmosferă prielnică, fiindcă altfel ar apărea ca un corp străin în
ambianţa politicii externe poloneze.
Guvernul francez a sugerat generalului Rydz-Śmigly o evoluţie a politicii
actuale poloneze în sensul unei îmbunătăţiri a relaţiilor Poloniei cu statele aliate
Franţei şi în special cu Cehoslovacia.
S-au dat generalului polon informaţii exacte asupra originii şi valorii
adevărate a actualului conflict cu Cehoslovacia, iar ambasadorul Franţei, care a fost
ministru la Praga, l-a pus la curent cu tratamentul satisfăcător pe care Cehoslovacia
îl aplică tuturor minorităţilor de pe cuprinsul său. Se poate întâmpla – a adăugat
ambasadorul – ca învinuirile aduse Cehoslovaciei de ministrul de externe polon,
care în momentul acela erau absolut nefondate, să fi produs apoi reacţii din partea
autorităţilor locale care s-au tradus prin oarecare măsuri de rigoare. În orice caz,
considerat cu obiectivitate, conflictul poate fi lichidat fără greutate. Generalul s-a
arătat dispus să inspire la Varşovia o atitudine mai conciliantă, care să îngăduie
lichidarea conflictului într-un timp nu prea îndelungat. S-a spus generalului chiar
că Statul Major cehoslovac, îngrijorat de noua politică poloneză, ar fi luat hotărârea
să fortifice frontiera dinspre Polonia, ceea ce – au adăugat francezii – ar fi de
natură să înăsprească şi mai mult raporturile dintre cele două ţări. Generalul RydzŚmigly a răspuns că Guvernul francez poate da, în numele său, asigurări Statului
Major cehoslovac şi că acesta poate întrebuinţa banii destinaţi fortificaţiilor vizate
în alte scopuri mai utile. De altfel, generalul polon a fost de acord cu Statul Major
francez că, în cazul unui atac german asupra Poloniei, colaborarea militară cu
Cehoslovacia constituie elementul esenţial al securităţii Sileziei.
Profitând de această premiză comună, generalul polonez, a fost îndemnat la
o conlucrare de pe acum cu Statul Major cehoslovac. Obiecţia poloneză că
schimbul de informaţii militare cu Cehoslovacia nu ar fi ferit de indiscreţii din
cauza legăturilor strânse dintre armatele cehoslovace şi ruseşti este compensat de
teama Cehoslovaciei de a vedea informaţiile lor date Poloniei transmise de aceasta
Germaniei şi totuşi ambele temeri sunt nefondate. Franţa întreţine cu armata
cehoslovacă şi cu cea polonă cele mai cordiale relaţii şi nu a văzut trădate secretele
ei militare nici de una, nici de cealaltă.
În ceea ce priveşte diferitele ipoteze de război în care Franţa ar putea fi
angajată de pe urma alianţelor sale actuale, convorbirile nu au luat un caracter
foarte amănunţit, fiindcă Guvernul francez a socotit potrivit să nu meargă prea
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repede şi să aştepte evoluţia politicii externe a Poloniei sub inspiraţia şi controlul
generalului.
În afară de jocul strict al alianţei franco-poloneze, generalul Rydz-Śmigly a
luat angajamentul ca, oricare ar fi ipotezele de război şi repercursiunile tratatelor de
asistenţă, Polonia nu se va găsi în tabăra opusă Franţei. I s-a prezentat însă ipoteza
precisă când Cehoslovacia ar fi atacată de Germania (şi Franţa ar interveni în
virtutea alianţei sale cu prima). Generalul a răspuns că, în acest caz, Polonia s-ar
ţine legată de dispoziţiile Pactului Societăţii Naţiunilor şi de Pactul BriandKellogg.
Ambasadorul mi-a spus că generalul a făcut în Franţa o impresie favorabilă
prin sinceritatea şi prin orientarea sa politică şi că ştie, de asemenea, că armata
franceză a produs asupra sa un efect puternic.
Guvernul francez speră că, autoritatea generalului sporind în propria sa
ţară, el va exercita un control salutar asupra politicii externe, imprimându-i o
direcţie potrivită cu sensul şi tonul convorbirilor de la Paris. Pentru ca să
consolideze această autoritate şi să înalţe rangul generalului în ochii opiniei publice
polone, Franţa i-a făcut o primire excepţională.
Ambasadorul mi-a spus că domnul Beck, văzând că nu mai poate
împiedica vizita generalului Rydz-Śmigly la Paris, ar fi dorit să-l însoţească şi
Domnia Sa, Guvernul francez a preferat însă să primească numai pe general.
Astăzi, ministrul de Externe polon încearcă să prezinte schimbul de vizite
între cei doi generali ca având un caracter tehnic militar şi fără urmări în politica
externă a Poloniei.
Guvernul francez a acordat Poloniei un împrumut de două miliarde franci,
astfel repartizat:
1) Patru sute de milioane acordate Societăţii Silésie Baltique pentru
terminarea liniei cu acelaşi nume, începută tot graţie unui împrumut
francez. A doua tranşe a acelui împrumut fusese oprită din motive
politice. Linia este, mai ales, de importanţă strategică şi destinată să
înlesnească operaţiunile militare poloneze în cazul unui război cu
Germania. „Această linie – mi-a declarat ambasadorul Franţei – poate
sluji cooperarea armatelor noastre, în niciun caz nu poate servi contra
noastră‖.
2) Opt sute de milioane, sub formă de assurance-crédit, garantată de statul
francez, ce vor servi ca o comandă de armament în Franţa (tunuri
grele, tunuri antiaeriene, avioane). Statul francez renunţă la beneficiul
ce ar rezulta din operaţiunea de asigurare. Acest beneficiu va fi vărsat
întreprinderilor franceze de armament pentru ca să micşoreze cu suma
corespunzătoare preţul materialelor livrate Poloniei.
3) Opt sute de milioane sub forma unui împrumut contractat de statul
polon pe piaţa franceză. Guvernul francez se angajează să asigure
operaţiunea. Această sumă este destinată la fundarea de noi industrii de
material de război în Polonia şi la transferarea unora din cele existente
în triunghiul strategic Radom-Cracovia-Przemysl.
Amănuntele tehnice se stabilesc de serviciile competente.
360

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

Ambasadorul Franţei enumeră astfel avantajele pentru Franţa ale acestui
împrumut:
a) El întăreşte poziţia generalului Rydz-Śmigly în Polonia şi îi creează
obligaţii faţă de Franţa.
b) El stabileşte relaţii numeroase şi neîntrerupte între cele două ţări şi,
mai ales între armatele lor, prin vizitele reciproce de militari, ingineri,
economişti, etc., însărcinaţi cu aplicarea acordului.
c) Operaţiunile sunt întinse pe o perioadă de patru ani, timp în care Franţa
va putea exercita o mai efectivă influenţă asupra politicii polone.
d) El arată opiniei publice din Polonia că, de câte ori această ţară se
găseşte apăsată de nevoi, ea trebuie să se întoarcă către Franţa, unde
poate găsi un ajutor efectiv de orice natură.
II.
Ministrul Afacerilor Străine de aici a privit cu o vădită nemulţumire aceste
evenimente şi a căutat să le conteste orice valoare politică. Ele ieşeau din cadrul
politicii sale şi nu se potriveau cu metodele sale misterioase.
În vreme ce toate ziarele de opoziţie sau independente acordau vizitelor o
importanţă considerabilă şi urmări serioase în politica externă a Poloniei, organele
Ministerului de Externe în frunte cu oficiosul „Gazeta Polska‖, scriau că politica
externă nu va suferi nicio schimbare.
Ele precizau că la Varşovia şi Paris convorbirile au avut un caracter
„bilateral‖ şi că deci Guvernul francez nu a făcut nicio încercare să readucă politica
Poloniei în cadrul general al politicii comune de odinioară.
Un incident remarcabil a avut chiar loc în legătură cu întinderea
convorbirilor franco-polone. În urma vizitei generalului Rydz-Śmigly la Paris, la
primul Consiliu de Miniştri, domnul Delbos, ministrul de Externe al Franţei, a
făcut un expozeu asupra convorbirilor şi aranjamentelor încheiate. Un comunicat a
fost publicat, în care se făcea menţiune că între că între subiectele discutate a fost şi
acela al unei lichidări a conflictului polono-cehoslovac. Ministrul de Externe polon,
profitând de faptul că o parte a opiniei publice poloneze este încă sub impresia
campaniei contra Cehoslovaciei şi că o presiune străină în această chestiune ar fi
rău văzută de ea, a publicat un comunicat prin care dezminte că relaţiile polonocehoslovace ar fi fost examinate în convorbirile de la Paris şi subliniază încă o dată
caracterul lor bilateral. Câteva zile mai târziu, domnul Delbos declară unor ziarişti
că „nu vede niciun motiv să facă un secret din faptul că negocieri între Polonia şi
Cehoslovacia vor conduce la o iminentă înţelegere‖.
Această controversă între Guvernul francez şi Ministerul de Externe polon
asupra caracterului „bilateral‖ sau general al convorbirilor de la Paris continuă la
Varşovia sub toate formele. Ministerul de Externe subliniază caracterul bilateral în
toate convorbirile cu Miniştrii acreditaţi; el continuă să tăgăduiască că raporturile
dintre Polonia şi Cehoslovacia au fost examinate la Paris şi că Polonia se îndreaptă
către o lichidare a conflictului cu vecina sa. Totuşi, ziarele poloneze au început să
se ocupe de condiţiile în care un aranjament ar putea avea loc, iar presa de opoziţie
declară fără înconjur că o cordială înţelegere între Polonia şi Cehoslovacia
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constituie un element al securităţii poloneze şi corespunde dorinţei generale a
poporului polonez.
În afară de aceste reacţii locale, domnul Beck a luat măsuri de precauţie la
Berlin, trimiţând acolo pe subsecretarul de stat, domnul Szembek, tocmai în
momentul când generalul Rydz-Śmigly pleca spre Paris. Este evident că vizita
subsecretarului de stat la Berlin nu a avut numai un caracter turistic şi că mesele pe
care le-a luat la domnii Göring şi Goebbels i-au permis să prezinte Guvernului
german explicaţiile domnului Beck.
Ambasadorul Franţei mi-a declarat că domnul Beck ar fi dorit ca generalul
Rydz-Śmigly să treacă pe la Berlin în drumul său spre Paris, iar generalul, din
propria sa iniţiativă, a preferat să ocolească Germania.
Adaug, în sfârşit, că ministrul de Externe polon caută să reducă valoarea
politică a vizitei generalului Rydz-Śmigly la Paris pentru ca să arate că frânele
politicii externe a Poloniei au rămas încă în mâinile sale.
III.
Opinia publică poloneză, în imensa ei majoritate, a primit vizitele celor doi
generali cu un larg sentiment de satisfacţie şi şi-a mărturisit speranţa că rezultatele
lor politice vor fi importante şi trainice. Primirea făcută generalului Rydz-Śmigly la
întoarcerea sa de la Paris a fost în adevăr impozantă, după cum veştile despre
călătoria sa în Franţa avuseseră un mare răsunet în Polonia. Mi se pare neîndoios că
în satisfacţia şi ovaţiile cu care Polonia a primit pe generalul său se amestecă
sentimente de solidaritate faţă de armată precum şi o reală simpatie faţă de Franţa.
Politica externă oficială a Poloniei este misterioasă pentru opinia publică poloneză.
Ea nu poate fi deci populară chiar în cazul, inexact când direcţiile ei esenţiale s-ar
potrivi cu dorinţele fundamentale ale populaţiei poloneze. Opinia publică nu
cunoaşte de altfel decât dezvoltările excesive ale politicii domnului Beck şi
înclinaţiile actualei politici externe poloneze în favoarea Berlinului. Este adevărat
că într-o mare parte din opinia publică poloneză domneşte un sentiment de teamă în
faţa pericolului unei expansiuni germane şi, popor cu puternic instinct de
conservator, polonezii vor să-şi îndrepte contra pericolului iminent toate forţele lor
de apărare naţională prin conservarea ordinii teritoriale actuale.
IV.
Urmările politice ale vizitei generalului Rydz-Śmigly la Paris şi ale
aranjamentelor scrise şi verbale încheiate cu acest prilej trebuie urmărite cu atenţie
în viitoarea dezvoltare a politicii externe poloneze. Fiindcă, dacă se poate înregistra
chiar de pe acum o serioasă apropiere între Franţa şi Polonia trebuie totuşi să ţinem
seama că, pe de o parte, politica externă a Poloniei s-a îndepărtat progresiv,
începând din ianuarie 1934, de direcţiile politicii externe franceze şi de tezele
principale pe care Franţa şi aliaţii săi le-au susţinut în negocierile internaţionale,
iar, pe de altă parte, că în urma acestei politici, Polonia şi-a înstrăinat din ce în ce
mai mult opinia publică din Franţa. Este deci nevoie de un proces mai îndelungat în
relaţiile dintre cele două ţări, condus cu o voinţă comună de înţelegere, pentru ca să
se ajungă la spiritul de încredere reciprocă care anima odinioară alianţa franco362
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poloneză.
Rolul generalului Rydz-Śmigly în Polonia va creşte din ce în ce mai mult şi
influenţa sa asupra politicii externe va deveni hotărâtoare. Dacă în adevăr Domnia
Sa va dori să prezideze la reîntoarcerea politicii poloneze către o strânsă colaborare
cu Franţa, va găsi un sprijin important în sentimentele opiniei publice poloneze.
Această evoluţie a politicii poloneze va depinde însă, într-o mare măsură, de
puterea şi prezenţa activă a Franţei în discuţiile internaţionale şi în măsurile de
ordine ce sunt necesare pentru liniştea Europei. Chiar în cazul când această
evoluţie favorabilă a politicii poloneze ar avea loc, ea nu va mai putea lua totuşi
formele de odinioară căci, de atunci, factorul german a luat un nou conţinut şi un
nou aspect de care Polonia trebuie să ţină seama cu atât mai mult cu cât Germania
reaminteşte sistematic revendicările sale teritoriale. Franţa însăşi doreşte raporturi
de bună vecinătate între Polonia şi Germania.
Cred, deci, că desfăşurarea viitoarelor manifestaţii poloneze în politica
internaţională trebuie privită cu o prudentă atenţie şi că, în orice caz, statele
asociate la apărarea în comun a ordinei teritoriale actuale au interesul să favorizeze
evoluţia politicii polone începută la Paris. Pe cât de periculos ar fi factorul polonez
încadrat într-un sistem ostil intereselor noastre de menţinere a ordinii teritoriale
actuale, pe atât de folositor poate fi el, dacă se angajează în sistemul noastru de
apărare în comun al prezentelor frontiere.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Vişoianu
[Note marginale:]
MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 39 (Relaţii cu Franţa, 1935-1939), f. 266-283
252
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
VASILE GRIGORCEA, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. nr. 53 740, din 29 septembrie 1936
Înreg. la nr. 747/1936
Bucureşti
Însărcinatul cu afaceri al Italiei a venit ieri la mine pentru a întreba care
este părerea Guvernului român în chestiunea cererii Germaniei, Poloniei şi Greciei
de a fi admise în Comisia Europeană a Dunării. Domnia Sa a sprijinit aceste cereri
într-o formă discretă şi personală dând ca argument utilitatea de a repartiza
sarcinile grele ale Comisiei asupra unui număr mai mare de state.
Am inpresia că demersul are un caracter politic cu atât mai semnificativ cu
cât însărcinatul cu afaceri a evitat să vorbească de revendicarea similară a URSS, şi
când am menţionat-o eu, dânsul a tăcut.
Am răspuns că, chestiunea se află în studio şi că voi comunica rezultatul în
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timp util. Studiind dosarul, am constatat că domnul Titulescu a anunţat o acţiune
diplomatică pentru suprimarea Comisiei Europene, lăsând să se înţeleagă că acea
parte din atribuţiile ei, care nu ştirbeşte drepturile noastre teritoriale şi suverane, ar
putea să treacă la Comisia internaţională. Din moment ce o astfel de acţiune extrem
de populară în ţară a fost anunţată, îmi pare foarte greu să o părăsim. Dacă suntem
decişi să o continuăm, nu ne-ar fi posibil să admitem state noi, ceea ce ar însemna o
nouă recunoaştere a Comisiei Europene şi consolidarea ei pe termen îndelungat.
Ar fi şi mult mai puţin avantajos să negociem ulterior cu şapte state
desfiinţarea Comisiei Europene decât cu trei puteri, astăzi destul de favorabile
României.
Excelenţa Voastră va binevoi să-mi comunice dacă aprobă această părere
sau dacă trebuie să dau vreun alt răspuns.
Grigorcea
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 236-237
253
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 865, din 30 septembrie 1936, ora 14.05
Înreg. la nr. 53 971, din 30 septembrie 1936
Budapesta
Ca urmare la telegrama mea nr. 2 8551.
În fine au început a transpira veşti mai precise asupra conversaţiilor lui von
Neurath. Pe lângă punctele în discuţie enumerate în suscitata telegramă care mi-au
fost din nou confirmate, se pare că unul din motivele importante ale vizitei
ministrului Afacerilor Străine al Reich-ului a fost tranşarea situaţiei minorităţii
germane din Ungaria. Hitler ar fi fost foarte nemulţumit de nenumăratele vexaţiuni
suferite de germanii din Ungaria şi trimisul său a avut misiunea de a atrage serios
atenţia conducătorilor politici unguri că, continuarea unei astfel de situaţii va face
ca relaţiile dintre Germania şi Ungaria să nu mai fie de fel din cele cordiale. Kánya
ar fi dat lui von Neurath toate explicaţiile necesare şi i-ar fi promis că germanii din
Ungaria nu vor mai avea niciun motiv de nemulţumire. Totodată am onoarea a
raporta Excelenţei Voastre că toate eforturile domnului Kánya făcute ca să
intereseze Germania faţă de grupul de la Roma au rămas infructuoase. Germania
pare actualmente mulţumită de acordul ei cu Austria şi continuă a se menţine pe
linia ei bine definită de Pactul bilateral.
Căpităneanu
[Note marginale:]
1

Vezi documentul nr. 249.
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MS Regele; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 71 (Relaţii cu Germania, 1925-1936), f. 391
254
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 055, din 30 septembrie 1936
Înreg. la nr. 55 420/1936
Viena
Situaţia politică în Austria. Raport lunar
Domnule Ministru,
Cu toate că în afară de câteva incidente publice n-a fost tulburată în cursul
lunii din urmă, situaţia politică a Austriei a rămas la sfârşitul lui septembrie
nelămurită şi nesigură.
Propaganda împotriva regimului, mai ales în provincie şi cu deosebire în
fostele centre socialiste a câştigat în intensitate. Spre a reprima, s-au făcut, după
câte am aflat dintr-un izvor de obicei bine informat, peste două mii de arestări, cei
mai mulţi arestaţi fiind socialişti sau comunişti.
Se crede că această agitaţie mai vie se datorează pe de o parte stării
generale de enervare care domneşte în Europa şi care a fost agravată de
întâmplările sângeroase din Spania şi de politica germană faţă de Rusia precum şi
unor cauze locale de nemulţumire ce le au atât socialiştii cât şi pangermaniştii
austrieci.
Astfel, lucrătorii sunt viu nemulţumiţi acum din pricina că alegerile
„oamenilor de încredere‖ care urmează a compune cu delegaţii patronali şi
reprezentanţii intereselor publice, organizaţiile corporative prevăzute de noua
constituţie, vor fi înlocuite, după o hotărâre recentă a Guvernului, prin „alegerea‖,
sau mai bine zis numirea unei liste unice la fiecare breaslă muncitorească,
prezentată de autoritate. Regimul a tot mânat de doi ani încoace aceste alegeri
corporative cu nădejdea că va putea între timp îmbuna sentimentele muncitorilor
industriali, aşa încât împrejurarea că procedează acum la aceste „alegeri‖ impuse,
vădeşte că nu se mai aşteaptă la vreun progress în această direcţie, ci că
nădăjduieşte cel mult că încercările de apropiere făcute de cancelar de unele
căpetenii ale democraţiilor creştine şi ale socialiştilor vor împiedica o opunere
violentă a muncitorimii acestei încălcări a drepturilor sale.
Până acum într-adevăr în afară de explodarea unor grânate în gara de apus
şi în cea de miazăzi a Capitalei ca şi pe calea ferată Viena-Leoben, care au silit
Guvernul să ia unele răspunsuri de pază, nu au izbucnit neorânduieli mai grele.
Întrucât priveşte supărarea supărarea din lagărul naţionalist, ea se datorează
faptului că înţelegerea din 11 iulie n-ar fi dat încă roadele aşteptate de pangermani
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care atribuie aceasta felului puţin „leal‖ cum ar fi aplicat-o Guvernul austriac.
Astfel, „naţionaliştii‖ se plâng că, comitetul de conciliere austro-german
prevăzut de această înţelegere pentru a normaliza pe deplin legăturile austrogermane nu şi-a început activitatea, nefiind măcar constituit până azi, se plâng, de
asemenea, că nici în „Frontul Patriotic‖, nici în celelalte organizaţii politice sau
semiparlamentare care mai fiinţează în Austria, n-au fost schimbaţi conducătorii,
care au rămas cei din vremea încordării legăturilor austro-germane şi că nu s-au
introdus încă elemente noi din tabăra naţionalistă.
Totodată „naţionaliştii‖ constată cu amărăciune că dacă funcţionarii
înlăturaţi din pricina atitudinii lor prea favorabile opoziţiei pangermane au
redobândit, în urma amnistiei administrative drepturile lor la pensie, n-au fost
reintegraţi în posturile lor.
Pe de altă parte, în afară de cele patru excepţii prevăzute de înţelegerea din
11 iulie, toată presa germană este mai departe oprită de a pătrunde în Austria, iar
deşi steagul hitlerist poate fi, în teorie, arborat ca celelalte steaguri naţionale,
circulări administrative au sfătuit pe hotelieri şi pe negustori să nu se folosească, în
interesul ordinii publice, de această facultate.
Aceste nemulţumiri n-au rămas fără răsunet în sânul Cabinetului, ministrul
„naţional‖ domnul Glaise von Horstenau înaintându-şi demisia din această pricină
în ziua de 15 septembrie.
După mai multe convorbiri particulare, cancelarul a izbutit să obţină ca
domnul Glaise von Horstenau să rămână mai departe în Guvern. Nu se ştie care au
fost făgăduielile care l-au putut îndupleca, se povesteşte însă în jurul lui că domnul
Schuschnigg i-ar fi adus la cunoştinţă unele clauze secrete ale înţelegerii din 11
iulie ce ar fi convins pe domnul von Horstenau de sentimentele patriotice germane
ale cancelarului şi că i-ar fi dat diferite asigurări pentru viitor.
Faptul este oricum, că, credincios politicii sale în zig-zag-uri misterioase şi
tăinuite, care face din domnul Schuschnigg omul surprinzător, pe când închidea din
nou pe „germanizanţii‖ prea grăbiţi şi nemulţumea grosul opoziţiei „naţionale‖.
Domnia Sa negocia personal între patru ochi cu diferiţi reprezentanţi ai naţionalsocialiştilor şi îndeosebi cu foştii deputaţi, Leopold şi Schattenfroh.
Aceştia, care se înapoiaseră de curând din Germania, au plecat îndărăt la
Berlin după aceste convorbiri – după cum este informată Legaţia dintr-un izvor
foarte serios – şi se crede că vor duce mai departe tratative neoficiale cu direcţia
partidului naţional-socialist german şi cu refugiaţii austrieci aflaţi în al III-lea
Reich.
Fără a avea fireşte nicio legătură cu demisia domnului Glaise von
Horstenau, tot pe la jumătatea lunii şi-a înaintat demisia şi baronul BaarBaarenfels, vice-cancelar şi ministru al Siguranţei, pricina fiind dezavuarea tot mai
deschisă ce o întâmpină din partea Heimwehr-ului pe care este presupus a-l
reprezenta în Guvern.
Adevărul este că deşi este subordonat în principiu ca membru al
Heimwehr-ului Principelui Starhemberg, rămânând în Guvern cu învoirea explicită
a acestuia, baronul Haar nu mai este, de când l-a înlocuit pe vice-cancelar, în bune
legături cu dânsul şi a ajuns a fi privit de partizanii Principelui ca o simplă unealtă
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a domnului Schuschnigg.
Este mai cu deosebire rău văzut de cercurile Heimwehr-ului din pricina
activităţii sale în favoarea miliţiei şi a declaraţiilor aspre ce le-a făcut împotriva
acelor care „dacă n-au intrat de bunăvoie în Miliţie, vor fi siliţi s-o facă‖, fiind
tălmăcite aceste cuvinte ca o ameninţare directă la adresa foştilor săi colegi din
Heimwehr şi o provocare a Principelui Starhemberg a cărui atitudine în această
privinţă se cunoaşte îndestul.1
De altmimteri, destrămarea Heimwehrului, semnalată în precedente
rapoarte, a făcut noi progrese şi pe când în organizaţia din Tirol se vădeşte un
puternic current pentru rechemarea în capul Heimwehr-ului a domnului Steidle, azi
consul general austriac la Trieste, organizaţia din Viena a proclamat din nou ca şef
pe domnul Fey, care fusese silit de Guvernul Schuschnigg-Starhemberg, când a fost
înlăturat anul trecut din Cabinet să părăsească şi conducerea Heimwehr-ului din
capitală.
Această proclamare a fost sprijinită şi de vice-primarul, domnul Lahr, de
fostul ministru Neustäder-Stürmer, azi ministru la Budapesta, şi se poate să fi fost
susţinută mai discret şi de domnul Glaise von Horstenau. Domnul Fey, care – după
o fază legitimistă –, îşi aminteşte, mai ales de la 11 iulie încoace, că a înfăţişat o
tendinţă „naţionalistă‖ în sânul Heimwehr-ului, a avut cu acesta dese consfătuiri în
timpul din urmă, scopul lui fiind de a găsi cât mai multe ajutoare spre a înlocui în
Guvern pe unul dintre miniştrii heimwehrişti de acum.
Deşi domnul Schuschnigg înlăturase pe domnul Fey la vreme fără
blândeţe, nu a luat acum o atitudine duşmănoasă, având dimpotrivă cu dânsul după
proclamarea lui – cel puţin neregulată – de şef al Heimwehr-ului din Viena, mai
multe lungi convorbiri care au întărit zvonul după care domnul Fey ar reintra în
curând în Guvern.
Se poate însă, fără a înlătura şi această posibilitate, că această concluzie
este cam pripită şi că domnul Schuschnigg urmăreşte deocamdată mai curând
numai slăbirea Heimwehr-ului întreţinând zâzania printre conducătorii lui, atât
timp cel puţin cât nu e sigur de atitudinea Principelui Starhemberg.
Acesta, care se retrăsese de două luni de pe scena politică şi vâna prin
Ungaria s-a reîntors acum la Viena pentru marea adunare a conducătorilor
Heimwehr-ului care va trebui să ia poziţie faţă de întâmplările din timpul verii.
Principele Starhemberg ar fi fost sfătuit, zice-se, de Italia ca să se împace cu
cancelarul, Roma făgăduindu-i, în schimb, sprijinul ei ca să poată intra din nou în
Cabinet dacă renunţă la menţinerea unui dualism la cârma statului ce nu poate fi
admis de domnul Schuschnigg.
Aceste informaţii mai recente nu corespund întocmai cu acelea dobândite
în cursul verii privind relaţiile dintre Ducele şi Principele Starhemberg. S-ar putea
explica însă prin împrejurarea că de la 11 iulie încoace, Italia ar doi să aibă în
Cabinet un prieten mai sigur, aşa încât deşi situaţia Principelui Starhemberg s-a
micşorat în Austria, Roma n-ar vrea să lase să piară politic un om care cu tot
paralelismul actual al politicii germane şi al celei italiene ar putea să-i mai fie de
1

Adaug că nimic n-a apărut în ziare despre aceste demisii (n. a).
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folos spre a frâna o alunecare prea repede a Austriei înspre Germania.
În această privinţă, Legaţia mai află că într-un cerc de prieteni, aghiotantul
Principelui Starhemberg, domnul Winkler a declarat de curând că dânsul şi
partizanii lui vor mai avea răbdare până în noiembrie, dar că atunci lucrurile se vor
schimba – aluzie poate la conferinţa italo-austro-ungară ce ar urma a se ţine în acea
lună la Viena şi care ar putea prilejui indirect o remaniere ministerială.
Cercurile austriece de obicei bine informate sunt însă mai curând de părere
că această schimbare s-ar face mai de grabă chiar înainte de marele apel al
Frontului Patriotic din 18 octombrie.
După cum influenţa italiană sau cea germană va fi mai puternică în acel
moment, remanierea ar vădi o orientare mai mult sau mai puţin germană. Faţă de
fluctuaţiile repezi şi neaşteptate ale politicii internaţionale, mi se pare totuşi că este
greu de prezis care din personalităţile numite mai des azi ca succesoarele probabile
ale miniştrilor demisionari vor fi alese, ba chiar, nu ni se pare de exclus că ţinând
seama de toate greutăţile pricinuite de o atare remaniere, ea nu va fi amânată până
ce s-ar mai limpezi atmosfera europeană.
Faţă de dezorientarea care domneşte, datorită unor motive deosebite dacă
nu chiar contrarii, în lagărul „naţionalist‖ ca şi în acela al Heimwehr-ului, de
descurajarea legitimiştilor şi de nedumerirea clericalilor care se întreabă îngrijoraţi
unde li se duce cancelarul, puterea relativă a acestuia, în această destrămare
generală, s-a mărit. În afară însă de aparatul executiv al ţării pe disciplina căruia se
poate bizui, privirea domnului Schuschnigg nu se mai poate opri pe nicio
organizaţie, pe nicio formaţie politică solidă şi convinsă cu care ar putea clădi
viitorul.
Mai mult chiar decât până acum, cancelarul va fi astfel silit să traiască de
la mână până la gură, meşter echilibrist pe sârma întinsă a zilelor nesigure, fără
partizani adevăraţi, lipsit aproape de prieteni şi chiar, zice-se de unii care l-au văzut
mai de aproape, fără mare nădejde într-un viitor mai statornic pentru Austria,
această din urmă insulă unde mai supravieţuieşte clericalismul particularist german
al veacurilor trecute.
Deşi problema austriacă precum a arătat această Legaţie în diferite rânduri
este înainte de toate o problemă de psihologie politică, totuşi trebuie recunoscut că
pe când în anii 1931-1934 proasta situaţie economică şi financiară făcea şi mai
critică greaua situaţie politică şi sarcina Guvernului, Cabinetul domnului
Schuschnigg, datorată pe de o parte ajutorului străinătăţii, dar pe de alta unei
politici comerciale şi monetare chibzuite şi unei gestiuni bugetare destul de
prudentă, găseşte dimpotrivă în situaţia economică mulţumitoare a ţării, despre care
tratează un raport osebit, un adaos de putere care-i uşurează rezistenţa la greutăţile
ce le întâmpină pe celelalte tărâmuri ale vieţii sociale. Aşa putem înţelege mai bine
şi liniştea de care se bucură ţara cu toate frământările adânci care despart poporul
austriac în tabere vrăjmaşe şi fac o Guvernare normală aproape imposibilă.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea preaînaltei mele consideraţii.
Brediceanu
AMAE, Fond 71/România, vol. 237 (Copii după rapoarte, septembrie
1936), f. 467-471
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SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA LONDRA, NICOLAE MATEI HIOTT, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
R. nr. 1 953/A-2, din 30 septembrie 1936
Înreg. la nr. 54 429, din 3 octombrie 1936
Londra
Urgent.
Chestiuni ridicate de Comitetul de neingerinţă în Spania
Subcomitetul care examinează diversele cazuri ce se prezintă în aplicarea,
de către statele participante, a Acordului de Neingerinţă în Spania, a examinat de
curând şi următoarea eventualitate ce a fost ridicată în Subcomitet de către
reprezentantul Franţei:
Care este tratamentul de aplicat unui transport de arme şi materiale de
război cu destinaţia Spaniei atunci când acest transport face parte din încărcătura
unui vas ce face numai escală într-un port al unei ţări ce participă la Acordul de
neingerinţă.
După câte mi s-au explicat această problemă ridică chestiuni juridice foarte
delicate şi rezolvarea ei depinde în primul rând de legislaţia maritimă a fiecărei ţări
precum şi de diversele tratate de comerţ şi navigaţie încheiate de ele şi între ele.
Astfel, reprezentantul francez mi-a explicat că după legislaţia franceză un
vas care se află în situaţia de mai sus şi care face escală într-un port francez, în
simplul scop de a se aproviziona, dar care nu efectuează în apele franceze nicio
operaţiune de transbordare a încărcăturii sale, nu poate fi considerat ca fiind în
tranzit pe teritoriul francez. Prin urmare dispoziţiile de interdicţie ale Acordului de
Neingerinţă nu i se pot aplica. Ar rămâne, ce e drept, pentru stabilirea contrabandei
de război, aplicarea dreptului de vizită. Dar delegatul francez mi-a explicat că dacă
naţionalitatea vasului în chestiune ar fi aceea a unui stat participând la Acordul de
neingerinţă, acuza de dreptul de vizită ar constitui un act de suspiciune cel puţin
inamical deoarece buna credinţă ar trebui presupusă în raporturile dintre statele
participând la Acord. Chestiunea este aşadar examinată de Autorităţile franceze sub
toate aspectele ei. Am aflat în chip confidenţial că aceste Autorităţi, în răspunsul
cel vor da, se vor călăuzi în principiu după următoarele consideraţii:
1) Naţionalitatea vasului (în special dacă el aparţine unei ţări care
participă sau nu participă la Acord).
2) Naţionalitatea încărcăturii (după aceeaşi distincţie)
3) Seriozitatea motivelor de suspiciune ale Autorităţilor franceze.
Am crezut util a rezuma cele mai de sus pentru ca Excelenţa Voastră să
cunoască pe scurt punctul de vedere al reprezentantului ţării ce a ridicat această
chestiune.
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Adaug însă că el mi-a fost dat aici şi că hotărârea finală a autorităţilor
franceze nu poate fi prevăzută cu precizie.
Subcomitetul, care a fost sesizat de problemă, a discutat-o pe scurt şi, dată
fiind importanţa ei, a hotărât să ceară Guvernelor participând la Acord să comunice
punctul lor de vedere. Subcomitetul cere Guvernelor să răspundă la chestiunea
enunţată la începutul prezentului raport, indicând în special:
a) Care este, în ţara respectivă, situaţia legală a unui vas aflat în
condiţiile descrise mai sus;
b) Care ar fi atitudinea Guvernului respectiv faţă de o eventuală
propunere de a se aplica vasului în chestiune dispoziţiile de
interdicţie ale Acordului de Ingerinţă.
Întrebarea de sub punctul b) tinde, după cum veţi vedea, a asimila vasul
făcând escală unui transport în tranzit pe teritoriul unei ţări participând la acord.
Hiott
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936), vol. 415 (Războiul civil din
Spania), f. 130-132
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
VASILE GRIGORCEA, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. cifr. nr. 51 972, [septembrie 1936]
Stoica ne informează că Kiosseivanov doreşte să aibă o convorbire la
Geneva cu Excelenţa Voastră în privinţa relaţiilor româno-bulgare. În vederea
acestei eventualităţi mă cred dator a vă semnala dezvoltarea crescândă luată în
ultimul timp de acţiunea de persecutare, din partea autorităţilor administrative
locale, a minorităţii române din regiunea Vidinului. Se încearcă, îndeosebi, a [se]
împiedica, prin arestări, amenzi şi violenţă de tot soiul, frecventarea de către copiii
români a Institutului nostru de la Sofia. Nu cunosc încă rezultatele demersului pe
care Stoica urma să-l facă în această privinţă. În orice caz, această atitudine a
autorităţilor bulgare nu pare de natură a înlesni negocierile ce sunt în curs la Sofia
de mai bine de un an pentru rezolvarea tuturor chestiunilor litigioase între ambele
state.
Grigorcea
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 74 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 139
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 971/1, din 1 octombrie 19361
Înreg. la nr. 55 424, din 8 octombrie 1936
Budapesta
Vizita domnului von Neurath la Budapesta
Domnule Ministru,
Vizita, destul de lungă, făcută aici de ministrul Afacerilor Străine al
Germaniei, a dat naştere la nesfârşite comentarii şi la diverse interpretări în toate
cercurile diplomatice.
La început, toţi şefii de misiune s-au lovit de mari dificultăţi pentru a
afla ceva precis.
Acest lucru era datorat discreţiei desăvârşite păstrate atât de Legaţia
Germaniei, cât şi de cercurile ungare bine informate.
Mulţi dintre diplomaţii acreditaţi aici nu se sfiau să regrete absenţa din
Budapesta a generalului Gömbös, deoarece – susţineau dânşii – acesta,
întotdeauna, comunica amănunţit anturajului său toate conversaţiile politice pe
care le avea sau cu care era pus la curent şi – datorită anturajului – anumiţi şefi
de misiune puteau fi informaţi destul de precis şi la timp.
Din diferitele întrevederi pe care le-am avut, şi datorită unor informaţii
bine controlate, încetul cu încetul, pot afirma astăzi, în linii generale, că în
timpul vizitei, în Ungaria, a domnului von Neurath – s-au discutat şi s-au pus la
punct următoarele chestiuni:
1) Germania nu încurajează Ungaria să proclame, în mod oficial,
egalitatea de înarmare.
Motivele principale sunt că ea nu are încă niciun interes să
nemulţumească Iugoslavia şi nici nu doreşte, pentru moment, să se
aprindă un focar primejdios în Europa Centrală.
Şi – deşi nu pentru aceleaşi motive – atitudinea Germaniei este în
deplină concordanţă cu părerile domnului Kánya, care s-a opus
mereu, până acum, la o astfel de măsură. Ministrul Afacerilor Străine
al Ungariei îşi dă prea bine seama că Ungaria ar pierde, în faţa
opiniei publice mondiale, avantajul câştigat, în mod indiscutabil,
prin neimitarea gestului Germaniei şi Austriei.
1

Raportul a mai fost trimis, la 15 octombrie 1936, şi Legaţiei României de la Berlin, AMAE, Fond
71/Ungaria, vol. 71 (Relaţii cu Germania, 1925-1936), f. 397.
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Trecerea, apoi, într-o stare de drept a unei stări de fapt, pe lângă
reacţia naturală a celor ameninţaţi, i-ar răpi şi mijlocul de a continua
propaganda ungară, atât de bine făcută, prin care se înduioşează
anumiţi oameni politici din Occident pe tema nedreptăţii de care
continuă să sufere Ungaria.
2) Cercurile politice ungare sunt în perfect acord cu ofensiva
antibolşevică a conducătorilor germani.
După cum prea bine ştie Excelenţa Voastră, Ungaria este dispusă să
joace pe orice tablou care i-ar putea favoriza aspiraţiile sale
revizioniste. Ea s-a sprijinit, mult timp, aproape numai pe Italia, atât
timp cât şi aceasta voia să treacă drept o victimă a tratatelor.
De când însă „Impero‖ apare ca un stat saturat, şi de când domnul
Mussolini pare mai preocupat de alte interese decât acelea ungare,
conducătorii maghiari s-au văzut nevoiţi să revină pe drumul lor
tradiţional, solidaritatea cu Germania.
Întrevederea Horthy-Hitler şi actuala călătorie a domnului von
Neurath aici nu fac decât să ilustreze reîntoarcerea la această
politică.
Presa ungară, aproape în unanimitate, a dat deplina sa aprobare
ofensivei antibolşevice a cancelarului Reich-ului. Acest fapt nu se
datorează unei redeşteptări a pasiunilor şi nici amintirii lui Béla Kun.
Guvernanţii unguri văd însă în dispreţul Germaniei pentru
angajamentele internaţionale cel mai mare sprijin pentru
iredentismul maghiar.
3) S-au analizat, în treacăt, toate chestiunile ce vor fi tratate la Viena, în
cursul lunii noiembrie, de miniştrii Afacerilor Străine ai statelor
semnatare ale Pactului de la Roma. Pot afirma, totdeodată, în mod
cert, că toate eforturile domnului Kánya, făcute cu scopul să
intereseze, în mod mai intens, Germania faţă de acest grup de state,
au rămas cu totul infructuoase.
Germania pare actualmente mulţumită de Acordul ei cu Austria, şi
continuă a se menţine pe linia ei bine definită de pacte bilaterale.
4) Germania nu se poate ocupa prea mult cu revendicările teritoriale ale
Ungariei, deoarece are interesul să continue bunele relaţii cu
Iugoslavia şi speră că, odată şi odată, şi România îşi va schimba
politica sa de după război, îndepărtându-se de Franţa.
Toate atacurile maghiare contra Cehoslovaciei vor fi însă privite cu
multă simpatie la Berlin şi vor fi şi sprijinite, în limitele posibilului.
Germania nu a renunţat să pună în aplicare planul ei politic de pact
temporar cu Cehoslovacia, cu condiţia unei adevărate autonomii –
care ar duce la o viitoare dezmembrare a ţării – pentru minoritatea
germană. A fost însă nevoită să-l amâne din cauza noii situaţii create
în raporturile franco-poloneze. Ungurii pot continua deci ofensiva
lor, care va fi ajutată de Reich pe cât se va putea.
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5) Unul dintre punctele importante discutate a fost şi situaţia minorităţii
germane din Ungaria.
Domnul von Neurath nu a ascuns că Führer-ul este profund nemulţumit
de nenumăratele vexaţiuni suferite de germanii din Ungaria, şi a atras serioasa
atenţie a oamenilor politici unguri că continuarea unei astfel de situaţii va face ca
relaţiile dintre Germania şi Ungaria să piardă din cordialitatea lor.
Domnul Kánya, în deplin acord cu Regentul Horthy, a dat ministrului
german al Afacerilor Străine toate explicaţiile necesare şi i-a promis că – de aici
înainte – germanii din Ungaria nu vor mai avea niciun motiv de nemulţumire.
Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Căpităneanu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Legaţiilor de la Viena şi Roma, spre informare 9.X.1936;
Direcţia Politică.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 71 (Relaţii cu Germania, 1925-1936), f.
395-396.
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA COPENHAGA, MARCEL ROMANESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 511, din 1 octombrie 1936
Înreg. la nr. 56 152, din 12 octombrie 1936
Copenhaga
Raport lunar pe luna septembrie 1936
Domnule Ministru,
(...) În domeniul internaţional, dacă începutul lunii septembrie a
înregistrat preocupările statelor nordice pentru reforma Pactului şi repercusiunile
procesului de la Moscova asupra opiniei publice, mai ales datorită prezenţei
dezagreabile a domnului Troţki în Norvegia, evenimentele cele mai importante
ale lunii au fost însă Congresul de la Nürnberg şi sesiunea agitată a Societăţii
Naţiunilor (cf. rapoartele nr. 2 415, 2 421, 2 433, 2 455, 2 478, 2 466 şi 2 4771).
Încă înaintea campaniei antisovietice de la Nürnberg, al cărei scop pare
să fi fost eliminarea Rusiei din negocierile internaţionale şi, implicit, ruinarea
teoriei franceze a păcii indivizibile, s-a desprins aici impresia că vizita la Paris a
generalului Rydz-Śmigly, dând o nouă vigoare alianţei franco-polone, denota
totodată tendinţa domnilor Blum şi Delbos de a pune, din motive interne şi
1

Documentele nu au fost identificate în arhivă.
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externe, oarecare distanţă între Franţa şi Rusia (cf. raport nr. 2 4281).
Convorbirile din Paris ale domnilor Eden şi Blum au confirmat tendinţa
puterilor occidentale de a ceda sugestiei germane privind încheierea unui nou
Locarno limitat, şi de a renunţa, cel puţin pentru moment, la principiul
indivizibilităţii păcii.
Nu este deci de mirare că, la Geneva, domnul Litvinov a speculat
iniţiativa grupului neutru – opusă creării unui precedent primejdios prin
eliminarea Abisiniei – ca să câştige o victorie uşoară împotriva propunerii
franco-engleze şi să paralizeze, prin indispunerea Italiei, speranţele unui acord
occidental (cf. raport nr. 2 477).
O dată mai mult, domnul Eden a părut favorabil Germaniei, oferindu-i,
spre uimirea generală, în locul coloniilor reclamate, revizuirea tratatelor şi
făcând să defileze în Adunarea Delegaţilor pe toţi reprezentanţii dominioanelor,
în vederea susţinerii aceleiaşi teze, care în nord nu e gustată decât de Norvegia,
care nu poate uita Groenlanda.
Cum însă revizuirea clauzelor teritoriale ale Tratatului de la Versailles nar putea, după renunţarea formală şi repetată a Reich-ului la Alsacia şi Lorena, să
se facă decât în dauna Poloniei – faţă de care Germania întreţine intenţionat
relaţii excelente, dublate de schimburi comerciale mereu sporite – era de aşteptat
ca oferta publică a domnului Eden, susţinută de dominioane, să fie interpretată în
Germania ca un nou refuz deghizat şi colectiv de restituire a fostelor colonii
germane.
Devalorizarea francului francez punând în joc siguranţa mărcii germane
şi, implicit, a aprovizionării Reich-ului cu materii prime, a dat domnului Schacht
ocazia să ceară din nou coloniile aflate sub mandat britanic, sub ameninţarea
denunţării datoriilor de stat, după modelul sovietic.
Această repetare a întrebării germane, constituind din partea Reich-ului
acceptarea revizuirii Tratatului de la Versailles în ce priveşte coloniile, iar nu
graniţele europene, n-a mai permis Guvernului britanic să reediteze diversiunea
de la Geneva. Dispusă la revizuiri pe seama altora, dar nedispusă la concesii pe
seama ei proprie, Anglia datora un răspuns net, care a venit sub forma rezoluţiei
votată astăzi la Margate de Partidul Conservator, rezoluţie care refuză categoric
orice restituire a coloniilor germane. Astfel fiind, tot jocul diplomatic al
domnului Eden la Paris şi la Geneva a fost indirect denunţat de însuşi partidul
său, de îndată ce chestiunea coloniilor a fost repusă în discuţie.
În cercurile diplomatice de aici, s-a ivit chiar îndoiala asupra sincerităţii
sforţărilor domnului Eden de a atrage Italia într-un Locarno occidental, şi s-a
putut emite părerea că atitudinea nordicilor la Geneva, dacă n-a fost sugerată de
Londra, a fost oricum tolerată. Vizita Regelui Eduard al VIII-lea în Iugoslavia şi
Grecia, călătoria de inspecţie a lui Sir Hoare în Mediterana, declaraţiile ferme ale
acestuia în privinţa apărării principalei artere imperiale, în fine, consideraţiile
recente ale lui Sir Austen Chamberlain fac să se creadă aici că Anglia nu poate
uita cucerirea Abisiniei şi că, deci, toate avansurile făcute Italiei sunt, în cel mai
1
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bun caz, determinate de consideraţii de moment.
Dincolo de incertitudinile politicii britanice, se desprinde însă, cum
spunea de curând domnul Winston Churchill, la Paris, voinţa englezilor de a
opune concepţiei dictatoriale germano-italiene, ideea democratică occidentală,
practicată de Statele Unite, Anglia, Franţa, Elveţia, Belgia, Olanda şi ţările
nordice.
În acest sens, luna septembrie a fost bogată în evenimente politice
scandinave, care nu trebuie trecute cu vederea. După succesul socialdemocraţilor danezi la alegerile pentru Landsting, a urmat victoria remarcabilă a
social-democraţilor suedezi la alegerile pentru Cameră, în sfârşit, căderea
Guvernului Kivimäki, care nu înţelesese să tragă până acum consecinţele
alegerilor parlamentare finlandeze din iulie, care dăduseră social-democraţilor o
majoritate relativă foarte importantă. Adăugându-se probabilitatea ca, la 19
octombrie, Guvernul muncitoresc al domnului Nygaardsvold să cucerească
majoritatea în Stortingul norvegian, este de netăgăduit că evoluţia politică internă
a ţărilor nordice urmează linia britanică, şi nu pe cea germană (cf. rapoartele nr.
2 479, 2 480 şi 2 4921).
Într-un cuvânt, la dilema germană: dictatură sau bolşevism, Anglia şi
statele nordice, tot atât de inapte bolşevismului ca şi formulei nazisto-fasciste,
răspund prin afirmarea tot mai puternică a credinţei lor democratice, evoluând
către întronarea social-democraţiei.
Pentru evoluţia viitoare a Europei, cât şi pentru combaterea tezei
germane de împărţire a continentului în două tabere potrivnice, afirmarea unei a
treia tabere, acea a democraţiei occidentale, este o realitate de care trebuie să se
ţină negreşit seamă în aprecierea situaţiei politice actuale.
Romanescu
AMAE, Fond 71/Danemarca, vol. 2 (General, 1936), f. 151-162
259
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 982/A-2, din 1 octombrie 1936
Înreg. la nr. 55 415, din 8 octombrie 1936
Anexe: 3
Londra
Două articole de Sir Austen Chamberlain şi conferinţa domnului Winston
Churchill
Domnule Ministru,
Săptămâna trecută, doi dintre membrii cei mai marcanţi ai Partidului
1
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Conservator britanic, şi a căror influenţă în materie de politică externă este
considerabilă, au intervenit în mod public, exprimându-şi părerea despre situaţia
politică europeană. Sir Austen Chamberlain a publicat două articole în „Daily
Telegraph‖, care au avut aici mare răsunet, iar domnul Winston Churchill a ţinut
la Paris o conferinţă, care a fost, de asemenea, extrem de comentată.
Ambii bărbaţi de stat nu au făcut decât să exprime sentimentul aproape
unanim resimţit de lumea politică, precum şi de opinia publică britanică în urma
Congresului de la Nürnberg. Violenţele de limbaj şi atitudinea intransigentă
adoptate de conducătorii germani faţă de Rusia Sovietică au creat în această ţară,
ferm şi sincer legată de dorinţa de pace, o senzaţie de apăsătoare nelinişte.
Opunând doctrinelor statelor dictatoriale credinţele statelor democratice, şi
insistând, şi unul, şi altul pentru o cât mai strânsă colaborare între aceste
democraţii, Sir Austen Chamberlain, la Londra, şi domnul Winston Churchill, la
Paris, nu au făcut decât să exprime sentimentul general al opiniei publice
britanice.
Îmi permit în special să semnalez partea finală a celui de al doilea articol
al lui Sir Austen. După ce examinează pe rând pericolul creat de revendicările de
tot soiul ale Germaniei hitleriste, Sir Austen conchide: „Această ţară nu este
dispusă să părăsească vechi şi încercate prietenii în scopul de a câştiga una nouă
care nu şi-a făcut încă dovezile. Ea nu este pregătită şi nu va consimţi să
construiască o prietenie cu Germania pe baza ostilităţii arătate de Germania unei
alte ţări sau unei alte forme de guvernământ, oricât de străină şi de detestabilă
această formă de guvernământ ar putea să fie pentru noi‖.
Am onoarea să vă trimit, aici-alăturat, textul articolelor şi cuvântării
pomenite mai sus.
Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Laptew
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 6 (General, 1936), f. 169-170
260
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2057, din 1 octombrie 1936
Înreg. la nr. 55 419, din 8 octombrie 1936
Viena
Relaţiile austro-italiene şi Geneva
Domnule Ministru,
După informaţiile pe care le-a putut căpăta această Legaţie din cercurile
politice austriece şi din cele diplomatice, călătoria la Roma şi la Rocca della
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Caminate a subsecretarului de stat, Guido Schmidt1, a avut ca scop principal,
înainte de întrunirea Adunării Societăţii Naţiunilor de la Geneva:
1) armonizarea punctelor de vedere austriac şi italian cu privire la
problemele interesând Societatea Naţiunilor;
2) cercetarea atitudinii de adoptat de Austria şi de Italia faţă de Mica
Înţelegere, precum şi posibilităţile de conlucrare cu aceasta în
vederea unei mai largi conlucrări dunărene;
3) precizarea politicii de urmat de Italia şi de Austria faţă de Germania
şi
4) cercetarea situaţiei interne a Austriei.
Potrivit informaţiilor care s-au putut avea aici, nu se pare că convorbirile
să fi dus la hotărâri concrete noi, şi nici că s-ar fi stabilit de pe acum programul
conferinţei, a cărei întrunire la Viena, în noiembrie, s-a decis cu acest prilej.
Până atunci, de altfel, vor interveni schimburi de vederi între oamenii de
stat austrieci şi italieni şi conducătorii politicii maghiare, ei înşişi informaţi de
dorinţele Guvernului german privind dezvoltarea legăturilor Reich-ului cu ţările
din Valea Dunării, în urma călătoriei recente a domnului von Neurath la
Budapesta.
Împrejurarea că primirea făcută în Italia domnului Guido Schmidt a
depăşit proporţiile obişnuite pentru vizita unui subsecretar de stat, şi hotărârea de
a ţine o conferinţă a statelor Protocoalelor de la Roma la Viena, au fost tălmăcite
aici ca vădind dorinţa Italiei, după o trecătoare eclipsă datorată expediţiei sale
africane, de a se afirma din nou ca factor hotărâtor în centrul Europei şi, cu tot
paralelismul actual al politicii italiene şi a celei germane, de a arăta Reich-ului
că, şi după Înţelegerea din 11 iulie, Austria rămâne strâns legată de Roma.
Această reafirmare a Italiei corespunde, de altminteri, şi dorinţelor
Guvernului austriac şi a cercurilor clericale de aci, care găsesc din nou, în acest
mod, un reazăm care va înlesni rezistenţa lor la presiunea sporită a Germaniei şi
le va îngădui să păstreze mai departe o oarecare libertate de mişcare.
În acest fel trebuie înţelese şi călătoriile semioficiale în Italia ale
domnului Schmitz, primarul Vienei, şi ale căpeteniilor Frontului Patriotic, sub
conducerea domnului Zernatto, care au urmat vizita domnului Schmidt.
***
Din aceiaşi preocupare au izvorât, desigur, şi comentariile aproape
neaşteptat de prietenoase pe care ziarele catolice de aici le-au consacrat
conferinţei de la Bratislava şi posibilităţilor de conlucrare cu statele Micii
Înţelegeri.
După câte a reieşit de altminteri dintr-o convorbire avută de domnul
Guido Schmidt cu însărcinatul cu afaceri cehoslovac, la înapoierea sa de la
Roma, acesta a găsit şi în Italia o atmosferă mai favorabilă Micii Înţelegeri.
Cu atât mai mult au deplâns aşadar, cercurile diplomatice de aici, că
1
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chestiunea abisiniană a venit din nou să tulbure, la Geneva, această evoluţie
mulţumitoare.
Precum se ştie, delegatul austriac, prin declaraţii date în acel oraş presei
internaţionale, a criticat cu asprime atitudinea luată de majoritatea statelor
membre ale Societăţii Naţiunilor în această privinţă, iar vioiciunea acestei critici
tinde să confirme impresia răspândită aici, că Guvernul austriac se teme foarte
mult că piedicile care stânjenesc mai departe conlucrarea Italiei cu Societatea
Naţiunilor şi cu marile puteri apusene să nu aibă un efect păgubitor asupra
Austriei.
Îndepărtarea Italiei de Geneva, după ce Germania nu mai face nici dânsa
parte din Societatea Naţiunilor, îngreunează într-adevăr foarte mult, precum este
lesne de înţeles, situaţia Austriei la Geneva. Totodată, Guvernul de la Viena se
teme că, cu cât răceala dintre Italia şi Societatea Naţiunilor dăinuieşte mai mult,
cu atât va creşte şi primejdia despărţirii Europei în două tabere adversare,
primejdie care este văzută aici ca deosebit de ameninţătoare pentru Austria,
deoarece prinsă cum este între Italia şi Germania, ar pierde astfel orice
autonomie diplomatică şi politică, şi ar fi silită să renunţe pe viitor şi la ajutorul
economic pe care l-a primit cu atâta dărnicie din ţările apusului.
De aceea, şi declaraţiile făcute de curând de domnii Schmidt şi
Schuschnigg, privind dorinţa Austriei de a participa cât mai larg la lucrările
Societăţii Naţiunilor şi ostilitatea ei faţă de orice politică de blocuri, trebuie
primite ca expresia sinceră a sentimentelor Guvernului austriac.
O apropiere a Micii Înţelegeri de Italia, precum şi o destindere între
Cehoslovacia şi Germania, pe care o caută, după câte se crede aici, Guvernul
domnului Hodža, ar fi astfel salutate cu bucurie la Viena, ca îndepărtând
primejdia închegării unui bloc închis germano-italian, care ar însemna de fapt
sfârşitul neatârnării austriece.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Brediceanu
AMAE, Fond 71/Austria, vol. 40 (Relaţii cu Italia, 1934-1938), f. 00362-00365
261
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 25, din 2 octombrie 1936, ora 19.58
Înreg. la nr. 54 323, din 3 octombrie 1936
Geneva
Am avut ieri o întâlnire cu Kiosseivanov, care m-a asigurat de bunele
sale intenţii faţă de România şi mi-a spus că vrea să facă ca micile neînţelegeri
care există între cele două ţări, ca de exemplu chestiunea şcolilor, să fie aplanate
şi să existe cele mai bune relaţii între noi.
L-am asigurat de aceleaşi sentimente.
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Conversaţia a decurs cu multă cordialitate.
Antonescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Legaţiei României de la Sofia, spre informare. Vasile Grigorcea.
3.X.1936.
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 74, (Relaţii cu România, 1935-1937), f. 149
262
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR
STRĂINE, VASILE GRIGORCEA, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. nr. 53 993, din 2 octombrie 1936
Bucureşti
Spre informare. Legaţia României la Berlin telegrafiază ca urmare la
telegrama 36 2361.
La Wilhelmstrasse, noi informaţii cu privire la ultima notă britanică.
Poporul german este destul de mulţumit de tonul şi spiritul acestei note, diferite
de cele ale chestionarului din mai trecut. El a fost surprins însă de faptul nou că
Guvernul britanic nu se mai mărgineşte să garanteze, la Locarno, Franţa şi
Belgia contra Germaniei şi vice-versa, ci cere, la rândul său, ca Marea Britanie
să fie garantată de către acestea. Această inovaţie este interpretată ca un act
împotriva Italiei, dat fiind că, potrivit afirmaţiilor diplomaţilor germani, ipoteza
unei agresiuni din partea Franţei sau Germaniei împotriva Angliei este exclusă.
Nota Marii Britanii lasă să subsiste, în acelaşi timp, o altă nedumerire, căci, în
vreme ce prin vechiul Tratat de la Locarno Germania era obligată fără rezerve să
nu comită niciun act de agresiune împotriva Franţei şi Belgiei, Franţa a obţinut
rezerva obligaţiilor din tratatele sale cu Polonia şi Cehoslovacia. În momentul
semnării Tratatului de la Locarno, Germania a cunoscut angajamentele Franţei
faţă de aceste două state. Ulterior însă, Franţa şi Cehoslovacia au contractat noi
obligaţii faţă de Soviete. Acest fapt nou crează o situaţie de drept şi de fapt pe
care Germania nu o poate ignora, şi de care nota britanică nu pare să ţină seamă.
Aceste chestiuni reclamă căutarea unor formule noi. Răspunsul Germaniei va
insista mai ales asupra acestui punct. Aflu în acelaşi timp că Guvernul francez a
remis, la rândul său, Guvernului britanic o notă confidenţială relativă la
viitoarele negocieri ale puterilor de la Locarno. Această notă ar cuprinde
elementele unui viitor acord extrem de sever.
Informatorul meu crede că Guvernul britanic se va abţine de a-l
comunica la Berlin, fiind încredinţat ca această comunicare ar fi suficientă pentru
a face orice negocieri imposibile.
Grigorcea
1
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AMAE, Fond 71/Geneva, vol. 25 (Dosar Societatea Naţiunilor.
Corespondenţa delegaţiei române cu MAS, 1936), f. 167-168
263
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN,
NICOLAE PETRESCU COMNEN,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 006, din 3 octombrie 1936
Înreg. la nr. 55 023, din 6 octombrie 1936
Berlin
Domnule Ministru,
Devalorizarea francului a constituit un eveniment de primă importanţă
pentru viaţa politică şi economică germană. Pe plan politic, el aducea
confirmarea, cel puţin aparentă, a tuturor pronosticurilor făcute în trecut de
această parte a Rinului asupra „slăbiciunii şi primejdiilor‖ regimurilor
democrate; el desluşea, de asemenea, începutul posibil a unei noii lupte între
două lumi despărţite de ideologii diferite.
Pe planul economic, procesul francez a dat prilej conducătorilor
economiei germane de a face un examen al situaţiei actuale şi de a-şi anunţa
programul de viitor. În împrejurările actuale, această formulare prezintă o
deosebită importanţă. Economia închisă, în care trăieşte de atâţia ani de zile
poporul german, i-a dat posibilitatea unor realizări uimitoare: înarmarea masivă a
uneia dintre cele mai mari forţe militare de pe continent, reducerea progresivă a
şomajului şi o necontestabilă îmbunătăţire în standardul de viaţă a maselor
populare. Aceste înfăptuiri nu au putut fi însă atinse decât cu preţul unei
discipline de fier, a raţionalizării până la extrem a producţiei şi a consumului, cât
şi, mai ales, a ipotecării nelimitate pentru viitor a averii naţionale.
Care este situaţia reală de astăzi a capitalului german? Nimeni dintre cei
care sunt în afara cetăţii nu o poate afirma cu precizie. El a fost, să zicem,
mobilizat (pentru a întrebuinţa o formulă eufemistă) aproape în întregime, şi
rezervele sale par a se consuma cu multă repeziciune. În ce priveşte „beneficiul‖
acestui capital, el a fost – prin puterea legilor, din ce în ce mai severe, sau a unei
presiuni morale de aceeaşi eficacitate –, de fapt, rechiziţionat şi angajat din nou
în intreprinderile statului.
Astfel, se continuă în mod paralel programul de cucerire a independenţei
economice germane şi de înarmare intensă a Reich-ului. Cel dintâi obiectiv este
pus de fapt în serviciul celui de-al doilea, amândouă constituind instrumentul de
presiune de care se va servi, mâine, Guvernul naţional-socialist, pentru
câştigarea revendicărilor sale politice.
Savanta şi metodica propagandă, pe care Guvernul şi partidul o fac în
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Germania, pe de-o parte pentru a-şi asigura solidaritatea absolută a maselor
populare în acţiunea pe care a întreprins-o, pe de altă parte, pentru a eclipsa
sacrificiile de fiecare clipă impuse populaţiei, prin binefacerile realizărilor deja
obţinute, a avut un netăgăduit succes. Nu se poate contesta astăzi Germaniei,
nicio masivă disciplină şi nicio resemnată înţelegere pentru greutăţile pe care le
întâmpină. Aceasta nu înseamnă însă că nu se înregistrează periodic anumite
crize de depresiune, care constituie un simptom îngrijorător pentru rezistenţa în
timp a naţiunii. Fiecărui val de pesimism i se răspunde însă imediat cu un nou
val de propagandă, val care, prin combinarea unor elemente de politică externă
cu altele de politică internă şi socială, este menit să încarce pentru o nouă
perioadă de timp acumulatorii de entuziasm şi de răbdare ai poporului german.
Congresul de la Nürnberg, despre care am avut onoarea să raportez pe
larg Excelenţei Voastre, a dat prilej cancelarului Reich-ului de a galvaniza din
nou energiile maselor, prin reeditarea şi amplificarea „primejdiei‖ comuniste. În
acelaşi timp, punctele programului său economic, cu o tendinţă din ce în ce mai
radicală şi cu scopul liberării economiei germane de tirania externă, au produs o
necontestată şi adâncă impresie în popor.
Faptul că doar la puţine zile după proclamaţia domnului Hitler, criza de
la Paris pune în lumină slăbiciunea, cel puţin temporară, a poziţiei franceze, a
fost înregistrat şi comentat aici în chipul cel mai util pentru interesele regimului
naţional-socialist. Tocmai prin tonul măsurat şi decent al comentariilor presei
dirijate sau ale purtătorilor de cuvânt ai regimului, s-a căutat să se sublinieze
deosebirea dintre calmul sigur şi ordinea perfectă de aici şi zvârcolirile
primejdioase de dincolo de Rin.
Din primul moment, diriguitorii vieţii economice germane au afirmat că
devalorizarea francului şi a celorlalte monede din fostul bloc al aurului nu va
avea nicio influenţă asupra cursului mărcii. Fireşte, această afirmaţie era
întemeiată pe faptul că atât finanţa, cât şi economia germană sunt prezentate
publicului ca perfect echilibrate şi capabile să asigure o producţie din ce în ce
mai sporită, şi implicit un standard de viaţă bun pentru masele germane. Ei au
omis însă să completeze afirmaţia lor cu explicaţia că o economie închisă, ca cea
germană, în care moneda nu mai are de fapt decât un curs forţat intern şi în care
importul şi exportul se fac exclusiv prin clearing sau prin una dintre
nenumăratele categorii de mărci depreciate, nu are niciun motiv să recurgă la
devalorizare sau inflaţie. Aceasta există de fapt, nemărturisită, şi garantată numai
de disciplina de fier impusă de autoritatea legală.
După secretarul de stat al Ministerului de Finanţe, domnul Reinhardt,
care a declarat că Germania se menţine pe poziţiile sale valutare de până astăzi,
domnul Schacht, ministrul Economiei Naţionale şi preşedinte al Băncii Reichului, a făcut un expozeu, a cărui importanţă depăşeşte cu mult declaraţiile celui
dintâi. Domnul Schacht a făcut mai mult procesul devalorizării francului, arătând
că el prevede mai multe inconveniente decât avantaje pentru viitor. Domnia Sa a
subliniat faptul că francul francez, ca şi deviza olandeză şi cea elveţiană, nu merg
la o nouă stabilizare, ci vor rămâne să fluctueze între indicii destul de depărtate
şi nesigure. Se sporeşte astfel nesiguranţa şi haosul economic mondial pe care
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devalorizarea lirei sterline şi a dolarului le-a inaugurat acum câţiva ani de zile. În
locului blocului aur, care reprezenta ultimul punct fix, vom găsi de acum încolo
un război latent de devize între principalele puteri economice. Şi aceasta fără a
reuşi să se dărâme barierele comerciale şi tarifare care despart astăzi pe unii de
alţii. Domnul Schacht afirmă, la rândul său, că Germania este dispusă să
colaboreze pentru o înviorare a raporturilor economice mondiale, însă aceasta
numai atunci când se va ţine seamă şi de propriile sale interese. Se introduce
astfel în discuţie tot tabloul de revendicări economice germane, de realizarea
căruia Guvernul de la Berlin va condiţiona participarea sa la orice Acord
internaţional.
După cum am raportat la timp Excelenţei Voastre, acest tablou va
cuprinde, neîndoios, în primul rând problema materiilor prime de care este legată
problema colonială. În al doilea rând, el va aduce pe tapet necesitatea unui mare
împrumut extern, care să servească drept transfuzie de sânge pentru anemiata
economie germană, iar în al treilea rând, va cuprinde problema datoriilor şi a
plăţilor întârziate.
Până când fructul nu va fi destul de copt pentru a putea fi cules,
Germania înţelege să rămână cu o hotărâre şi îndârjire în fiecare zi sporite pe
poziţiile sale de astăzi. Mai mult chiar, ea va intensifica această acţiune pentru a
realiza un ceas mai devreme autonomia sa economică. În acest înţeles,
declaraţiile de acum câteva zile ale cancelarului Hitler, privitoare la producţia de
benzină indigenă, – care va îngădui Reich-ului, până în 18 luni, să renunţe la
orice import de carburant – constituie cel mai important simptom. Dacă această
realizare va constitui mai mult un succes politic decât unul economic, rămâne de
văzut în viitor. Pusă în serviciul unei naţiuni în stare de război, ea înseamnă,
desigur, un instrument foarte puternic. Pusă însă în serviciul unei naţiuni care
vrea ca producţia ei să asigure cota respectivă de rentabilitate, ea înseamnă cel
puţin un mare semn de întrebare.
În ce priveşte aprovizionarea alimentară a Germaniei, progresele pe
calea „autonomiei‖, chiar dacă sunt de netăgăduit, implică însă, pe de altă parte,
în fiecare zi, privaţiuni noi. Ministrul Agriculturii, domnul Dare, a anunţat deja
un nou program pentru economisirea grăsimilor şi pentru evitarea oricărui
consum care nu ar fi absolut indispensabil. Pe de altă parte, o vastă acţiune de
propagandă se desfăşoară în acest moment pentru a convinge poporul german să
disciplineze şi să raţionalizeze la maximum economia sa casnică: „Din cojirea
neîngrijită a cartofilor şi a fructelor, din neîntrebuinţarea oaselor sau a resturilor
alimentare şi din aruncarea sticlelor, stofelor şi metalelor vechi se înregistrează
pierderi enorme. O bună utilizare a lor reprezintă valori de milioane de mărci,
din care vor putea găsi de lucru mii de lucrători‖.
Se vorbeşte din ce în ce mai mult, şi chiar în cercuri apropiate de
conducătorii regimului, de eventualitatea întroducerii unor cartele alimentare şi a
restrângerii consumului de cărne la patru zile pe săptămână. Sunt convins că
poporul german va accepta, cu disciplină, şi aceste noi îngrădiri, pentru a sprijini
o luptă pe care o crede dusă în folosul său. Problemele care se pun însă pe viitor
rămân totuşi deschise:
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a) Care este limita în timp a rezistenţei maselor populare şi a capacităţii
capitalului german?
b) Care este scopul real pe care îl urmăreşte Reich-ul: să obţină un
element de schimb pentru a reintra în cele mai bune condiţii, cu
maximum de profit, în circuitul economiei mondiale, sau să
sporească, pentru un anumit moment şi pentru o anumită ipoteză,
capacitatea de luptă a armatei sale?
Lăsând deschise aceste întrebări, trebuie să subliniez, în concluzie,
impresia pe care a produs-o aici Acordul de armistiţiu valutar dintre Franţa,
Statele Unite şi Anglia. Fără a se minimaliza realitatea avertismentului pe care o
colaborare economică între marele democraţii occidentale o poate prezenta
pentru viitor, opinia germană pare astăzi mai dispusă să creadă în precaritatea sa.
În afara unei apropieri aparente, ea crede că poate desluşi deosebiri adânci de
păreri şi de interese care vor intensifica în viitor lupta între cele trei devize
principale, în loc de a duce la echilibrul unei stabilizări.
Aceasta nu înseamnă însă că nu sunt şi la Berlin oameni care au căpătat
impresia că declaraţia de la Paris, aşa vagă şi şubredă cum pare, cuprinde totuşi
germenul unei serioase colaborări. Şi, întrucât în viaţa naţiunilor, mai ales astăzi,
economicul nu poate fi despărţit de politic, sunt mulţi cei care văd profilându-se
cea mai serioasă umbră pe optimismul de astăzi al conducătorilor germani!
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Comnen
[Note marginale:]
MSR.; Pr. Cons.; Direcţia Politică; Direcţia Economică; Legaţiilor de la Londra,
Paris, Roma şi Varşovia, spre informare. Vasile Grigorcea. 8.X.1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 46 (Economice), f. 143-150
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCUCOMNEN, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 011, din 3 octombrie 1936
Înreg. la nr. 55 024/1936
Berlin
Domnule Ministru,
Informaţiile pe care le-am cules până astăzi confirmă cele telegrafiate
anterior Excelenţei Voastre, că ultima Notă engleză a fost primită aici cu mai
multă bunăvoinţă şi cu mai multă înţelegere. Chiar faptul că ea nu a fost dată
publicităţii şi că discuţiile au loc în secretul Cabinetelor ministeriale, dau
conducerii germane acea satisfacţie de amor propriu de care este atât de dornică.
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În vreme ce chestionarul din vara trecută deşteptase aici, deşi cu oarecare
întârziere, o furtună de proteste, de astă dată, atmosfera pare mai calmă şi mai
propice.
Cât de mult joacă elementul „prestigiu‖ un rol hotărâtor, sau cât era
acesta un simplu mijloc de tergiversare, rămâne să vedem mai târziu:
deocamdată, putem însă stabili faptul că Reich-ul, consecvent cu politica sa de
de până acum, nu a admis să fie supus unui interogatoriu internaţional, dar
acceptă să discute în acea atmosferă de „egalitate morală‖ la care ţine atât de
mult.
Astfel sunt cel puţin aparenţele. Ele îndreptăţesc un oarecare optimism,
cu toate întâmplările contradictorii din ultimul timp, şi aceasta printr-o luare de
contact favorabil între Londra şi Berlin. Dincolo însă de aceste aparenţe, şi după
cum am avut onoarea să raportez deja Excelenţei Voastre, stă marele obiectiv al
politicii germane de astăzi: înlăturarea hotărâtă a Rusiei Sovietelor de la orice
aranjament de ansamblu şi separarea categorică a problemelor occidentale de
acelea ale Răsăritului european. Pe această cale, ofensiva naţional-socialistă de la
Nürnberg, împotriva comunismului şi a Guvernului de la Moscova, a însemnat
avertismentul că niciun fel de Acord nu poate cuprinde Germania, decât în cadrul
strict regional al fostelor puteri locarniene.
Felul cum au fost primite discursurile de la Geneva ale domnilor Eden şi
Delbos ne confirmă în acest punct de vedere. Germania este gata să admită
intenţiile pacifiste ale Marii Britanii şi să considere, fireşte cu titlu de
reciprocitate, înarmările sale ca având un scop pur pacifist. Presa germană arată
chiar o anumită înţelegere pentru străduinţa Angliei de a-şi menţine poziţiile de
mare putere mondială. O identică sforţare de înţelegere putem găsi şi în
comentariile făcute pe marginea intervenţiei Ministerului de Externe francez.
Unde însă Reich-ul crede că nu poate face nicio concesie, este pe terenul
raporturilor cu Rusia comunistă. La apelurile de toleranţă internaţională ale
domnilor Eden şi Delbos, presa oficioasă germană răspunde cu o acceptare de
principiu; rezerva pe care o face este însă atât de importantă, încât ea răstoarnă
de fapt această acceptare de principiu. Ea crede că poate afirma că toleranţa în
raporturile internaţionale se poate aplica numai statelor cu un anumit standard
moral şi politic; ea nu poate fi însă aplicată faţă de acele puteri care şi-ar fi făcut
din intoleranţă şi din imixtiunea în afacerile interne ale celorlalţi o regulă
permanentă de conducere. În acest punct, diplomaţia domnului Hitler răstoarnă
de fapt ecuaţia politică şi aruncă asupra Rusiei Sovietice răspunderea unei
situaţii de primejdioasă contaminare pentru Europa: „Faţă de intoleranţa
comunistă nu poate exista toleranţa naţiunilor de ordine‖. Se readuce astfel, la
acelaşi punct mort, problema raporturilor cu Rusia şi a întregului eşichier
răsăritean, în faţa căruia s-au năruit până astăzi toate încercările de înţelegere ale
diplomaţiei apusene.
Cum se va putea trece de acest punct mort, este greu de întrevăzut astăzi.
Deocamdată putem înregistra însă faptul că această situaţie corespunde şi
satisface cunoscuta tendinţă a politicii germane de a amâna, de a opri şi de a
câştiga timp. De fapt, ocolind obstacolul principal al raporturilor viitoare cu
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Moscova, Germania pare a fi dispusă să facă anumite concesii secundare: ea ar
putea poate accepta, de pildă, o participare a Cehoslovaciei la un Acord apusean,
cam în acelaşi cadru care-i revenea şi prin Acordurile de la Locarno. Chiar şi
pentru aceasta se vor face însă rezerve; prealabila clarificare a raporturilor
militare şi de alianţă ale Republicii vecine cu Rusia Sovietică. Tot aceiaşi
clarificare o va cere Guvernul domnului Hitler şi Franţei, pentru a vedea dacă
angajamentele luate ulterior de guvernul de la Paris faţă de Rusia Sovietică îi
mai permit să ocupe vechea poziţie de la Locarno.
Urmând regula firească a jocului său diplomatic, Germania înţelege să-şi
asigure astfel toate beneficiile participării ei eventuale la un Acord occidental.
Faptul chiar că Marea Britanie ar fi cerut ca pe viitor să apară nu doar ca garantă
a Franţei, a Germaniei şi a Belgiei, ea însăşi urmând a fi garantată de aceste
puteri, dă prilej Reich-ului de a-şi revizui toate obiectivele sale politice, fără a se
mai limita numai la problema Rinului. El crede că o lărgire a obligaţiilor sale
viitoare ar trebui să-i dea şi o contra-partidă de drepturi. În acest înţeles, un
articol apărut recent în „Frankfurter Zeitung‖ şi inspirat probabil de
Wilhelmstrasse, ne lămureşte obiectivul urmărit de Guvernul german. Pentru
acesta, revendicarea britanică de garanţie nu ar avea în vedere nici Franţa, nici
Germania, care nu pot fi adversari eventuali ai Angliei. Ea s-ar referi la o
eventuală agresiune din partea Italiei. Şi în acest caz, după cum remarcă cu
destulă logică cronicarul politic al ziarului „Frankfurter Zeitung‖, Germania este
antrenată mult dincolo de Rin, în ansamblul problemelor mediteraneene.
Participând la o eventuală garantare a statu-quo-ului în acel bazin
maritim, Germania devine o mare putere interesată de-aproape şi de soluţionarea
tuturor problemelor mediteraneene şi sud-europene. Un pas numai mai departe,
nu este exclus să găsim Reich-ul îndreptăţit să pună în discuţie, ceva mai târziu
poate, participarea sa la toate problemele Africii de Nord sau ale Asiei Mici.
Am avut onoarea de a atrage deja atenţia Excelenţei Voastre asupra
acestui element nou al politicii europene. Fără a putea face niciun pronostic
asupra evoluţiei viitoare a evenimentelor, cred totuşi că ne găsim în faţa unei noi
şi hotărâte lărgiri a orizontului politic german. Reich-ul face în fiecare zi un pas
înainte pe calea care îl duce la poziţia revendicată de el cu perseverenţă, acea a
unei mari puteri cu drepturi şi cu obiective mondiale.
Problema colonială care a fost pusă de însuşi şeful statului la Nürnberg,
a trecut astăzi pe al doilea plan. Este vorba doar de o vremelnică retragere
tactică, poate în nădejdea că drumul spre posesiuni coloniale şi spre mandate
extra europene duce pe la Locarno, sau poate chiar prin bazinul mediteranean.
Acest drum este astăzi deja netezit prin acceptarea de principiu a
domnului Eden, de a sprijini o despărţire a Covenantului1 Societăţii Naţiunilor de
însuşi Tratatul de la Versailles. Pactul Ligii, trunchiat de articolul răspunderilor
războiului rămas în Tratatul de la Versailles, nu ar mai cuprinde, astfel, pe viitor,
decât recunoaşterea îndreptăţirii marilor state de a tutela popoarele „înapoiate‖.
Şi pentru acest drept, Germania se prezintă cu toate elementele ei demografice,
1

Pactului Societăţii Naţiunilor.
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culturale şi economice pe care le cunoaştem cu toţii din completul catechism al
propagandei sale.
Rămâne acum să vedem cum va prezenta mâine Reich-ul tabloul noilor
sale revendicări, şi care vor fi concesiile pe care eventual le-ar oferi.
Deocamdată, putem numai constata că el le formulează din nou pe toate, cu
energie şi în bloc, sigur că va putea găsi acel centru de „minoră rezistenţă‖ prin
care să ajungă cât de curând la situaţia pe care o revendică.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Comnen
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 5 (General), f. 356-361
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INTERVIUL ACORDAT DE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR ANTONESCU, ZIARULUI „LE FIGARO”
3 octombrie 1936
Geneva
L‘Alliance française base de la politique roumaine
Monsieur le Ministre vous venez de recevoir le portefeuille des Affaires
Étrangères. Seriez-vous assez aimable pour me dire quelle sera votre politique?
Quelle question! Me répondit-il en riant. Mais la même que celle qui a
été pratiquée jusqu‘à present! La Roumanie a des intérêts permanents à défendre
et sa politique extérieure ne saurait changer. Avant d‘occuper le poste que j‘ai en
ce moment et avant d‘être Ministre des Finances, j‘ai représenté mon pays à
Paris. Laissez un ancien Ministre de Roumanie en France, qui a servi à vos côtés
pendant la grande guerre, vous dire que l‘alliance française constitue pour moi la
base de la politique roumaine.
La récente conférence de Bratislava et les débats de Genève ont montré
l‘homogénéité de la Petite Entente. Je m‘efforcerai pour ma part de resserrer
encore plus les liens qui unissent nos trois pays, à la fois sur les terrains politique
et économique. De même, je veillerai à ce que nos relations avec les Etats
membres de l‘Entente balkanique se développent de plus en plus.
Nous désirons entretenir de bonnes relations avec tous les pays. Vous
savez que nous avons une alliance avec la Pologne; j‘entends lui maintenir toute
sa valeur. Avec nos grands voisins russes, nous ferons en sorte que nos relations
se poursuivent sur la base d‘une bonne entente et d‘une réelle amitié. Avec
l‘Italie, nous trouverons, sur les terrains intellectuel et économique, l‘occasion
d‘affirmer l‘étroite amitié qui nous lie et qui correspond au sentiment des deux
peuples. Avec l‘Allemagne, nous avons de bons rapports économiques.
Monsieur Antonesco viendra prochainement à Paris
Ne vous proposez-vous de visiter plusieurs capitales?
Certainement! J‘étais récemement en Tchécoslovaquie, à l‘occasion de la
Conférence de la Petite Entente. J‘irai dans quelques jours à Belgrade. Cet
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automne, je compte vous rendre visite à Paris et, de là, j‘irai à Londres. J‘ai reçu
grand plaisir que je retrouverai les nombreux amis que j‘ai dans les deux
capitales. Je vous dirai, à cette occasion, que j‘ai été très heureux de constater, au
cours de la session de l‘Assemblée, l‘étroite collaboration de la France et de la
Grande-Bretagne. J‘espère que la Conférence des Locarnions aboutira, ce qui
constituera un premier pas vers l‘établissement de la sécurité en Europe Centrale
et Orientale.
La foi en la Société des Nations
La sécurité: c‘est la grande idée qui plane au-dessus de cette Assemblée
agitée de remous, Je demande à M. Antonesco son impression sur la situation
internationale. Il réfléchit un moment, puis il me déclare:
La discussion générale s‘est poursuivie cette année sous le signe des
inquiétudes qu‘ont provoquées les évenements politiques auxquels nous avons
assisté ces derniers temps. S‘il este de notre devoir de prêter toute notre attention
aux événements qui ont provoqué ces inquiétudes – justifiées, il faut le dire –
afin d‘envisager les moyens d‘y porter remède, il nous appartient de ne pas
exagérer leur portée quant à l‘avenir réservé à la Société des Nations, qui groupe
autour d‘elle les efforts puissants et sincères de l‘immense majorité des nations
civilisées.
Pas de révisions des traités
Ne croyez-vous pas que certaines réformes seraient indispensables?
Je considère que c‘est là le problème le plus important parmi ceux qui
figurent à l‘ordre du jour de l‘Assemblée. Les déclarations faites au nom de la
Petite Entente par M. Krofta, Ministre des Affaires Etrangères de
Tchécoslovaquie et Président en fonctions du Conseil de cette Entente, ont
nettement et clairement exposé notre vif désir de collaborer à toute oeuvre de
renforcement du Pacte de la Société des Nations, sans toutefois abandonner les
garanties qu‘il nous offre pour le libre développement de notre vie nationale,
dans le cadre intangible de nos frontières actuelles.
Le désarmement
Que pensez-vous, Monsieur le Ministre du problème du désarmement,
qui a été posé à la tribune de l‘Assemblée par M. Yvon Delbos et qui doit bientôt
venir en discussion?
Je suis pleinement d‘accord avec M. Delbos pour la reprise des travaux
concernant le désarmement. L‘Angleterre, la Russie Soviétique, d‘autres pays
ont appuyé la proposition française. Comment pourrions-nous ne pas souscrire à
ces déclarations. Car si les pays qui disposent de ressources matérielles
importantes, de puissantes réserves, des capitaux considérables, éprouvent le
besoin d‘alléger le fardeau, chaque jour plus écrasant, des charges militaires, a
plus forte raison les pays moins riches souhaitent-ils que se ralentisse la course
aux armements, afin de pouvoir consacrer à des placements productifs les
sommes qu‘engloutissent chaque année des budgets militaires.
La sécurité
Mais ne posez-vous pas de conditions au désarmement?
Certes! Le désarmement est étroitement lié à l‘idée de sécurité
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collective. En attendant le résultat des efforts que nous devons poursuivre en vue
d‘arriver au désarmement, nous ne croyons pas que le défaut d‘une ilitation des
armement rendre impossible un effort en vue de l‘organisation de la sécurité
collective.Une telle organisation este, au contraire, génératrice d‘un état
psychologique favorable à la limitation des armements.
Comment concevez-vous l‘organisation de cette sécurité?
Un tel système, pour être efficace, suppose l‘existence de la garantie
collective du statut territorial car rien de durable ne saurait être edifié sur
l‘instabilité de ce statut. La sécurité collective ne saurait également être
organisée sans le développement des moyens de prévention de la guertre, sans
l‘interdiction du recours à la force ou à la violence pour la solution des
différends internationaux, sans la précision des conditions de la légitime défence
en droit international par une acceptation universelle de la convention de
Londres de 1933 sur la définition de l‘article 16 du Pacte relatif aux sanctions
contre l‘agresseur.
L‘universalité de la Ligue
Etes-vous partisant de l‘universalité de la Société des Nations?
Oui, tous les efforts doivent être deployés pour aboutir dans cette voie.
Mais, en invoquant l‘universalité de la Société des Nations, nous croyons qu‘il
faut concevoir cette institution comme englobant toutes les nations qui ont la
même volonté de paix et qui sont unies par une identité de vues quant aux
moyens de l‘organiser et de la garantir. En exprimant de nouveau la foi ardente
de la Roumanie dans la Société des Nations, je considère la Ligue commune le
moyen le plus efficace pour réaliser la securité collective et contribuer à la
disparition de l‘inquiétude et de l‘incertitude qui affectent actuellement la plupart
des nations du monde.
Sur ces mots, M. Antonesco se lêve et me tend la main. Une sonnerie
vient de retenir dans les couloirs et un attaché s‘est approché du Ministre pour le
prévenir que le délégué d‘un pays ami allait monter à la tribune. Il me reste tout
juste le temps de remercier le Ministre des Affaires Etrangères de Roumanie
pour les déclarations très importantes qu‘il a bien voulu me faire à l‘intention des
lecteurs du „Figaro‖.
AMAE, Fond 71/Franţa, vol. 66 (Relaţii cu România, 1936), f. 151-155
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA,
CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 571, din 5 octombrie 1936, ora 17.21
Înreg. la nr. 54 724, din 6 octombrie 1936
Atena
Preşedintele Consiliului de Miniştri m-a primit într-o lungă audienţă. El
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a fost adânc mulţumit de manifestarea poporului din Atena, de la 2 octombrie, şi
mi-a declarat că având deplina încredere a Regelui, a armatei şi a opiniei publice,
va păşi înainte pe calea apucată la 4 august, căutând a zdrobi cu desăvârşire
partidele politice, care de zeci de ani au adus Greciei cele mai mari nenorociri.
În privinţa politicii externe, el mi-a declarat că temelia ei este Pactul
Înţelegerii Balcanice, şi a adăugat că este fericit că viitoarea sesiune a
Consiliului va avea loc la Atena, şi că îi va da prilej să arate cât de strâns legată
este Grecia de aliaţii săi.
În chip adânc prietenesc, generalul Metaxas mi-a spus că vizita Regelui
Angliei în Grecia a avut o mare însemnătate politică şi că convorbirile
îndelungate de la Corfu şi Atena au întărit în chip adânc legăturile dintre cele
două ţări.
El mi-a dezminţit formal zvonul privitor la căsătoria Regelui Eduard cu
Principesa Irina. Ca urmare a acestei vizite, o escadră britanică va sosi în apele
elene, peste 10 zile.
Langa-Răşcanu
[Note marginale:]
MSR.; Pr. Cons.; Direcţia Politică. domnului ministru Antonescu, la Geneva.
6.X.1936.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame, 25 iunie
1935-31 mai 1937), f. 155
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 403, din 5 octombrie 1936, ora 17.30
Înreg. la nr. 54 723, din 6 octombrie 1936
Roma
În vederea începerii imediate a negocierilor comerciale, vă rog să
binevoiţi a interveni pentru ca Banca Naţională a României să trimită de urgenţă
un delegat la Roma. Întrucât cu această ocazie Ministrul Agriculturii şi
Domeniilor italian mi-a cerut să negociem contractul pentru cumpărarea a cinci
milioane chintale grâu din România, rog, de asemenea, să delegaţi un expert cu
depline puteri în acest scop. În avantajul negocierilor, îmi permit să sugerez
Excelenţei Voastre ca, pe cât posibil, delegaţii susmenţionaţi să fie aleşi dintre
cei care în trecut au mai participat la negocieri comerciale cu Italia.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 63 (Relaţii cu România, 1931-1936), f. 303
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
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R. nr. 2 081, din 5 octombrie 1936
Viena
O nouă încordare între Heimwehr şi cancelar
Domnule Ministru,
Reproclamarea domnului Fey ca şef al Heimwehr-ului vienez cu ajutorul
domnului Lahr, vice-primar al Vienei, despre care s-a raportat cu nr. 2 055 din 30
septembrie a.c.1, a avut, aşa cum era de aşteptat, darul de a-l înfuria pe Principele
Starhemberg, care a izbutit să obţină de la „Consiliul conducătorilor Heimwehrului‖, întrunit la Viena de patru zile, o osândire violentă a acestor două
personalităţi, cu o aluzie dintre cele mai răuvoitoare la rolul jucat de domnul Fey
cu prilejul morţii lui Dollfuss (se ştie că a fost învinuit că ar fi fost dispus să
pactizeze cu răzvrătiţii nazişti).
Publicarea comunicatului Heimwehr-ului de sub conducerea Principelui
Starhemberg a fost oprită de cenzură, deşi vice-cancelarul Baar a luat parte la
şedinţele în care s-a redactat, dându-şi sprijinul Principelui Starhemberg în
schimbul asigurărilor care i-au fost date de către acesta că nu va mai fi
„dezavuat‖ din pricina atitudinii sale prea favorabile miliţiei, atitudine care
supărase mult, precum s-a raportat, cercurile Heimwehr-ului din jurul Principelui
Starhemberg.
Avem astfel ciudata situaţie că Baronul Baar, ca ministru al Siguranţei,
opreşte apariţia – ca primejdioasă pentru ordinea publică – a comunicatului pe
care-l iscăleşte ca şi comandant al Heimwehr-ului din Austria de Jos. În acelaşi
timp, deşi vice-cancelarul osândeşte cu cuvintele cele mai jignitoare atât pe
domnul Fey, cu toate că acesta a fost primit zilele trecute în mai multe rânduri de
cancelar şi a fost felicitat, printr-o telegramă dată publicităţii, de ministrul
austriac din Budapesta, cât şi pe domnul Lahr, care, ca vice-primar numit de
Guvern, depinde de fapt direct de Domnia Sa, ministru de Interne.
Neînţelegerile din sânul Heimwehr-ului se resfrâng de altminteri şi mai
direct asupra Guvernului, în urma cuvântării ţinute ieri la Wiener Neustadt de
Principele Starhemberg, la o întrunire a conducătorilor Heimatschutzului local, la
care au fost reprezentate şi celelalte organizaţii provinciale şi în cursul căreia
acesta a condiţionat ascultarea Heimwehr-ului faţă de cancelar de sinceritatea
„credinţei‖ pe care acesta o va arăta acestei organizaţii.
Această ameninţare la adresa capului Guvernului a căpătat o însemnătate
mai deosebită prin împrejurarea că au luat parte la acea întrunire, în calitatea lor
de membri ai Heimwehr-ului, vice-cancelarul, ministrul de Finanţe, Drexler, şi
preşedintele Dietei Federale, contele Hoyos, şi că în comunicatul dat de serviciul
de presă al Heimatschutz-ului se vorbeşte de „marele şi furtunos entuziasm‖ cu
care au fost primite de cei de faţă declaraţiile Principelui Starhemberg.
1

Vezi documentul nr. 254.
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Iniţiativa domnului Fey a dezlănţuit astfel, mai înainte de vreme,
ofensiva Principelui Starhemberg împotriva domnului Schuschnigg, bănuit să se
sprijinea pe sub mână pe domnul Fey, şi despre care se vorbea pentru luna
noiembrie.
Deşi cancelarul vedea, fără îndoială, cu oarecare mulţumire acrindu-se
din nou legăturile dintre Principele Starhemberg şi domnul Fey, nădăjduind că în
aceste zbuciumări Heimwehrul îşi va mistui cele din urmă puteri, şi a încurajat
astfel, neîndoios, pe domnul Fey, ca fiind cel mai slab, energia reacţiei
Principelui Starhemberg, care pare să fi izbutit să compromită în acţiunea sa pe
membrii Guvernului de a căror apropiată înlocuire se vorbea, ar putea îngreuna
situaţia domnului Schuschnigg şi grăbi izbucnirea unei noi crize ministeriale,
însă nu la timpul şi în împrejurările alese de Domnia Sa.
Deznodământul va atârna mult, de altminteri, de un factor deocamdată
necunoscut, adică de sprijinul pe care Principele Starhemberg îl va putea, sau nu,
dobândi de la Roma.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Brediceanu
AMAE, Fond 71/Austria, vol. 26 (Politica internă, 1936-1939), f. 292-294
269
MINISTRUL ROMÂNIEI LA STOCKHOLM,
BARBU CONSTANTINESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 949, din 5 octombrie 1936
Înreg. la nr. 56 483, din 5 octombrie 1936
Stockholm
Raportul lunar nr. 9, pe luna septembrie 1936
Domnule Ministru,
Am onoarea a înainta, aici alăturat, Excelenţei Voastre, raportul lunar al
acestei Legaţii, pe luna septembrie a.c.
Viaţa politică internă a Suediei s-a concentrat luna aceasta în jurul
alegerilor generale pentru Camera Secundă, care au avut loc în ziua de 22
septembrie şi al căror rezultat reprezintă un real succes pentru partidul socialdemocrat, care a întrunit, singur, 1 336 554 voturi, din totalul de 2 913 217 voturi
exprimate în întreaga ţară. Locul al doilea, în ordinea importanţei cifrelor, a fost
ocupat de partidul agrarian, cu 418 569 voturi (raportul nr. 919 din 24
septembrie1). Această categorică orientare a majorităţii alegătorilor către socialdemocraţi, a obligat Guvernul agrarian să-şi prezinte demisia, care a fost
1
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acceptată de Majestatea Sa Regele Gustav. Însărcinat de Suveran cu formarea
noului Cabinet, domnul Per Albin Hansson a convocat comitetul executiv al
partidului social-democrat şi a avut apoi o consfătuire cu delegaţii partidului
agrarian.
În tot timpul acestor preparative, au circulat, în cercurile politice
suedeze, diferite zvonuri, printre care cel mai insistent dădea ca sigură intrarea în
viitorul Guvern social-democrat a unor membri ai Partidului Agrarian. Acest
zvon, care desigur nu putea surprinde prea mult pe cei care au urmărit în ultima
vreme evoluţia raporturilor între diferitele partide politice suedeze, a fost
confirmat prin publicarea, duminică dimineaţa, a listei noului Guvern (raportul
nr. 935, din 29 septembrie1).
Ca dovadă că între Partidul Social-Democrat şi cel Agrarian a existat
mai demult, dacă nu o înţelegere, cel puţin o identitate de vederi, este faptul că
domnul Rickard Sandler, vorbind la o întrunire publică înainte de alegeri despre
o notă a Guvernului suedez în legătură cu proiectul de reformă al Societăţii
Naţiunilor, a declarat în esenţă următoarele: „sunt de părere că politica externă
nu trebuie deloc amestecată în cea internă, cu atât mai puţin în luptele electorale
cum sunt cele de acum, totuşi consider ca o datorie să arăt că cele cuprinse în
nota adresată în numele Guvernului suedez secretarului general al Societăţii
Naţiunilor (raportul nr. 873, din 7 septembrie2) de către domnul ministru
Westman sunt cu totul conforme felului meu de a vedea în această chestiune‖.
Unul dintre partidele politice care a desfăşurat, de asemenea, o
formidabilă şi costisitoare propagandă electorală, ceea ce nu l-a făcut totuşi să
obţină vreun loc în Riksdag, este partidul intitulat „Nationella‖, adică
„naţionalii‖. Emblema acestui partid este steagul albastru cu crucea încârligată
galbenă – culorile naţionale suedeze – ceea ce îl deosebeşte de partidul naţionalsocialist suedez, care arborează drapelul hitlerist. În fruntea Partidului
„Nationella‖ – partid creat în 1934 prin disidenţa unei părţi a tineretului fascist
din marele Partid Dreapta – se găsesc astăzi domnii Meyerhoffer şi Rutger
Essen, care au în spatele lor mulţi intelectuali din vechea şcoală a lui Sven
Hedin, toţi filogermani, pe mulţi militari şi pe o parte din negustorimea bogată
ale cărei interese sunt orientate spre Germania.
Am crezut interesant să semnalez sforţările zgomotoase din timpul
alegerilor ale acestui partid, deoarece rădăcinile sale se înfig în trecut până în
perioada dinaintea războiului mondial, iar activitatea sa este urmărită şi
încurajată astăzi, cu vădită bunăvoinţă, de generaţiile tinere ale cercurilor cele
mai sus plasate din Suedia.
Evenimentele politice din România au fost urmărite cu deosebită atenţie
de presa suedeză, care nu s-a mulţumit doar să publice informaţiile care-i
parveneau, ci a căutat să prezinte cititorilor săi personalitatea noului ministru
român al Afacerilor Străine, subliniind fertila sa activitate din trecut, atât ca
reprezentant diplomatic al ţării, cât şi ca ministru de Finanţe (raportul nr. 872,
1
2
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din 5 septembrie1). În sfîrşit, o abundentă serie de articole conţinând impresiile
de călătorie publicate de numeroşii suedezi care au vizitat în cursul verii trecute
România, lasă să se întrevadă, printre rânduri, simpatia şi căldura din ce în ce
mai reale de care ţara noastră se bucură aici.
Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Constantinescu
AMAE, Fond 71/Suedia, vol. 2 (General, 1936-1938), f. 107-108
270
MINISTRUL ROMÂNIEI LA TOKYO, GHEORGHE STOICESCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 325, din 6 octombrie 1936
Înreg. la nr. 62 255, din 10 noiembrie 1936
Tokyo
Domnule Ministru,
În convorbirile pe care le-am avut în ultimul timp cu ambasadorul
Angliei şi cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite, cu privire la tensiunea
dintre Japonia şi China, ambii mi-au spus că sunt sub impresia că Japonia doreşte
să obţină pe cale diplomatică satisfacţie din partea Chinei, dar de data aceasta
asigurări concrete de încetare a propagandei antijaponeze în China, evitând,
totuşi, pe cât va fi posibil, un conflict armat.
Japonia, a adăugat ambasadorul Angliei, nu este suficient pregătită
pentru a se lansa într-o aventură războinică în momentul de faţă, dat fiind că,
după cât a fost informat, modernizarea armamentului japonez nu va fi complet
terminată înainte de anul 1940. Dar aceasta nu înseamnă că Japonia, într-un
moment prielnic, va menţine o atitudine pasivă până la acea dată, deoarece,
precum am raportat deja departamentului Excelenţei Voastre, în cazul unui
război european, Japonia va încerca, fără îndoială, să profite de situaţie
provocând incidente, în toate felurile care să-i permită să justifice o agresiune şi
să cucerească provincia maritimă cu Vladivostokul, pe de-o parte, iar, pe de altă
parte, va încerca să stăpânească economic China. Această ţintă pe care Japonia
şi-a fixat-o, de supremaţie în China, nu o poate atinge însă pe deplin pe calea
armelor, ci numai încercând să convingă China pe cale paşnică, dar cu o
tenacitate neîntrecută, că este în interesul ei să colaboreze cu Japonia, ceea ce ar
avea ca rezultat eliminarea treptată a influenţei străine, bineînţeles în profitul
Japoniei.
În ceea ce priveşte relaţiile japono-britanice şi zvonurile răspândite în
cercuri diferite despre vechea alianţă, din informaţiile pe care le posed acestea nu
corespund realităţii. În afară de unele personalităţi din Partidul Conservator
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.

393

Institutul Diplomatic Român

englez, care doresc o apropiere anglo-japoneză, o astfel de alianţă, în momentul
de faţă, nu intră în cadrul politicii britanice. Cel mult poate avea loc o înţelegere
anglo-japoneză cu privire la interesele reciproce în China. Dar şi aceasta pare a fi
greu de realizat, dat fiind interesele divergente. În ceea ce priveşte atitudinea
Statelor Unite faţă de Japonia, în chestiunea Chinei, însărcinatul cu Afaceri al
Statelor Unite, domnul Dikover, care gerează Ambasada în absenţa
ambasadorului Grev, mi-a spus că a atras atenţia Guvernului japonez că Statele
Unite ale Americii ţin ca interesele pe care le au în China să fie respectate, fără a
preciza însă ce interese. Domnul Dikover a comunicat la Washington că nu este
de părere ca puterile interesate în China să facă un demers colectiv la Tokyo, fapt
care ar provoca o reacţie ostilă, ci a consiliat demersuri separate. Pentru a
completa informaţiile mele privitoare la relaţiile chino-japoneze, ţin să mai
relatez departamentului Excelenţei Voastre că ministrul polon în China, Bartel de
Weydental, aflându-se în treacăt prin Tokyo, mi-a spus că generalul Jiang Jieshi
nu vrea să mai trateze cu Japonia decât într-un spirit de concesii mutuale.
Aceasta denotă ceea ce am mai raportat departamentului Excelenţei Voastre,
anume că armata chineză, graţie sprijinului financiar şi a celui în material de
război, primit din partea Statelor Unite ale Americii, Angliei şi Rusiei, fiind
astăzi ceva mai bine echipată, poate întrucâtva sprijini acţiunea diplomatică,
permiţând o atitudine mai hotărâtă şi unitară, îngreunând încercarea Japoniei a
obţine, ca în trecut, satisfacţie doar prin forţa armelor.
Stoicescu
AMAE, Fond 71/Japonia, vol. 10 (Relaţii cu alte state, 1921-1944), f. 54-65
271
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 411, din 8 octombrie 1936, ora 14.55
Înreg. la nr. 55 487, din 9 octombrie 1936
Roma
În cercurile italiene conducătoare se dă ca sigură o vizită a lui Ciano la
Berlin, înainte de Conferinţa de la Viena, probabil în jurul lui 20 octombrie.
Scopurile ei ar fi acestea:
1) Motivele devalorizării lirei, fără să se fi concertat în prealabil Italia
cu Germania.
2) Scopurile urmărite de Italia la Conferinţa de la Viena.
3) În fine, că atitudinea Italiei faţă de Germania rămâne neschimbată.
Se afirmă, totodată, că Guvernul italian nu va răspunde la ultima notă
britanică, relativă la conferinţa locarniană, înainte de întoarcerea lui Ciano de la
Berlin.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică; Legaţiei României de la Belgrad, pentru
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domnul ministru Antonescu; Legaţiei României de la Berlin, spre informare.
9.X.1936. Vasile Grigorcea.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politica externă), f. 147
272
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, DIMITRIE GHIKA,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 744/12a, din 8 octombrie 1936
Înreg. la nr. 56 472/1936
Bruxelles
Domnule Ministru,
După primele declaraţii făcute de domnul Spaak când fusese desemnat
pentru conducerea Departamentului Afacerilor Străine (şi atât de viu comentate
şi criticate), în privinţa poziţiei Belgiei faţă de un eventual război, se pare că
tânărul ministru, în timpul şederei sale la Geneva şi cu prilejul contactelor avute
cu şefii delegaţiilor străine, a abordat această chestiune gingaşă în corelaţie
strânsă cu noul pact la care Londra şi Parisul trudesc din greu pentru a-l pune în
locul Pactului de la Locarno, astăzi înmormântat. Din aceste contacte şi
convorbiri s-a aflat ceva în cercurile ziariştilor adunaţi pe coridoarele Societăţii
Naţiunilor, şi consecinţa unor indiscreţii a fost un şir de informaţii apărute în
diferite ziare prea des inspirate de dorinţa de tulbura apele, mai cu seamă între
Belgia şi Franţa.
Excelenţa Voastră îşi dă seama până la ce punct deja este exploatat în
Belgia, împotriva Franţei, regimul politic intern reprezentat prin echipa
domnului Blum şi constituirea Frontului Popular cu predominanţa comuniştilor;
repercusiunile resimţite aici şi cele de care toată lumea se teme pentru mâine,
provoacă din zi în zi reacţii mai accentuate antifranceze, semnalate de mine prin
scrisorile mele anterioare. Ambasadorul Franţei, Laroche, are trebuinţă de un
apel la calităţile sale de tact şi la experienţa grea suferită în ultimii ani ai misiunii
sale la Varşovia, faţă de colonelul Beck, pentru a stăvili curentul ostil de astăzi;
cu o filosofie melancolică, Domnia Sa consideră că deocamdată nu-i rămâne
decât să deschidă umbrela şi să aştepte sfârşitul potopului.
Din nefericire, în sălile de redacţie ale ziarelor, unde nu există grija de a
nu atinge degeaba punctele nevralgice şi unde, din contră, domneşte spiritul
bolnăvicios de a alimenta cronica informativă cu orice preţ, citim în fiecare zi
articole menite să agraveze o situaţie deja rea.
Ultimele articole apărute la Paris în „L‘Echo de Paris‖ şi „L‘Oeuvre‖
sunt, în această privinţă, monumente de stângăcie – şi, de fapt, de nepricepere.
Luând ca punct de plecare poziţia presupusă a Belgiei, aşa cum
Guvernul van Zeeland o vede şi are de gând s-o stabilească, pe baza unor
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anumite declaraţii ale domnului Spaak la Geneva, aceste două ziare franceze,
unul de dreapta, altul de stânga, sunt de acord pentru a duce împreună o
campanie împotriva Belgiei, cu nişte argumente zise „de sentiment şi morală‖,
care au darul de a exaspera aici, cu drept cuvânt, şi de a provoca, cum era firesc,
replici virulente din partea presei belgiene; lăsând la o parte ziarele din Flandra,
care găsesc un nou pretext binevenit pentru a accentua ofensiva lor permanentă
împotriva Franţei, organele din Valonia sau din Bruxelles, ca, de pildă, „L‘Etoile
Belge‖ şi „Le XXeme siècle‖ (acesta din urmă foarte aproape de anturajul
primului ministru, publică articole care, având ca scop să expună noua atitudine
a Belgiei faţă de un nou război eventual, nu sunt decât un rechizitoriu plin de
pasiune împotriva Franţei).
Din această bătălie deplorabilă, nimic folositor nu poate ieşi, ci numai o
recrudescenţă de amărăciuni şi de fricţiuni; singurii beneficiari vor fi duşmanii
dintotdeauna ai Belgiei şi ai Franţei, care reprezintă o primejdie comună pentru
ambele state, ceea ce nu înţeleg politicienii de aici, cu vederi scurte, incapabili de
a se uita mai departe şi mai sus de certurile şi ambiţiile lor personale de
clopotniţă de sat.
Teza care face progrese din zi în zi în cercurile oficiale şi într-o mare
parte din opinia publică, la care nu cred să fie câştigaţi complet domnii van
Zeeland şi Spaak, dar căreia dânşii sunt siliţi să-i acorde o atenţie ostentativă din
pricina poziţiilor luate de partidele politice, asigurând Guvernului, în Parlament,
sprijinul lor: această teză este foarte simplă: Belgia, pusă în faţa caducităţii
Pactului de la Locarno, doreşte semnarea unui nou acord cu Londra, Paris, Berlin
şi Roma, prin care i s-ar garanta inviolabilitatea graniţelor sale şi ajutorul imediat
în caz de agresiune; dar dacă cere să fie garantată, Belgia n-ar mai voi să fie
garantă cu riscul de a fi silită să intre în război fără ca interesele directe ale
Belgiei să fie atinse, pentru a susţine una din puterile garante împotriva unei
agresiuni (în ce măsură o atare dorinţă poate să fie considerată ca realizabilă în
cadrul obligaţiilor Pactului Societăţii Naţiunilor la care a subscris Belgia de la
început, asta este o întrebare care urmează să fie examinată şi dezbătută între
Guvernele interesate).
Pe terenul real şi practic, care ar fi consecinţele acestei poziţii de mâine
dorită de Belgia? În caz de agresiune bruscată împotriva Belgiei, din partea
Germaniei, primejdia pentru Franţa ar fi atât de evidentă, încât ajutorul francez
ar fi imediat – chiar dacă n-ar fi impus printr-o obligaţie consfinţită de un nou
Pact Locarno; dar, de fapt, nu se poate vedea un atac al Germaniei împotriva
Belgiei dacă n-ar fi o consecinţă a unui război cu Franţa; în caz de război francogerman, Germania atacând nu prin graniţa belgiană, nici prin frontiera franceză
apărată de zidul Maginot1, ci prin Elveţia, ajutorul dat de armata belgiană, din
punct de vedere numeric, ar fi mediocru şi de o valoare aproape negativă pentru
un succes final; această armată joacă un rol destul de însemnat rămânând
mobilizată la graniţa belgiană spre Germania şi permiţând forţelor militare
franceze din garnizoanele din Nord să întâmpine forţele germane în regiunile din
1

Este vorba despre linia fortificată Maginot.
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Jura şi Savoia.
Flamanzii, care împinşi de o ură congenitală împotriva Franţei merg
până la ultima margine a raţionamentului intransigent, pretind că, dat fiind
înarmările făptuite de Guvernul belgian la graniţa nemţească – fortificaţii,
concentrări de trupe active – Belgia are datoria de a face aceleaşi cheltuieli şi de
a crea acelaşi sistem de apărare de-a lungul frontierei de sud cu Franţa, pentru a
nu jigni sensibilitatea legitimă a Germaniei de astăzi şi a arăta lumii întregi că
Belgia este „neutră‖ şi decisă să rămână în afară de orice conflict armat,
inviolabilă şi inviolată, la ea acasă.
Spirite mai puţin absolute şi mai imparţiale se mulţumesc cu o formulă
de mijloc. Belgia fiind între Germania şi Franţa, care s-ar putea ciocni trecând
prin teritoriul belgian, soluţia cea mai bună ar fi ca Franţa să prelungească zidul
Maginot până la Dunkerque (cu o contribuţie bănească din partea Belgiei, la
nevoie), astfel încât această apărare, o dată solid clădită, să împiedice orice
veleitate a Germaniei de a ataca Franţa prin Belgia.
Deocamdată, Guvernul belgian aşteaptă vestitul raport al comisiei mixte
de apărare naţională. Mi se pare probabil că această comisie, pe baza depunerilor
făcute de tehnicieni cu teze opuse în cursul şedinţelor ţinute la Parlament, se va
feri să propună o soluţie şi se va mulţumi cu dorinţe de ordin generic de apărare
a teritoriului la frontiere, „în măsura posibilităţilor‖ – bani şi efective – lăsând
întreaga răspundere în sarcina Guvernului. Faţă de situaţia economică şubredă,
care nu permite prelungiri pe scară mare a serviciului militar (actele de rebeliune
săvârşite de soldaţii din câmpul Beverloo, în iulie trecut, au arătat cât de adânc a
pătruns propaganda comunistă în masele belgiene), faţă de atitudinea frontiştilor
şi a catolicilor din Flandra (pe care Guvernul van Zeeland se sprijină: 63 de
catolici flamanzi în Parlament, şi numai 15 valoni), Guvernul van Zeeland, dacă
la redeschiderea sesiunii se menţine la putere şi cu formula tripartită, se va
mărgini, deci, la rândul său, să asigure executarea lucrărilor în curs, de apărare la
frontieră (două forturi în construcţie) şi va rămâne pe o poziţie de echilibru; este
suficient să cunoşti cu câte precauţii de taină domnul van Zeeland se duce la
Paris în cel mai strict incognito, pentru a avea acolo contacte directe cu Guvernul
francez, pentru a înţelege că, faţă de catolicii flamanzi, primul ministru nu
dispune de o liberate de mişcare deplină.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Ghika
AMAE, Fond 71/România, vol. 238 (Copii după rapoarte, octombrie
1936), f. 94-97
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 456/C, din 8 octombrie 1936
Înreg. la nr. 56 428, din 13 octombrie 1936
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Praga
Domnule Ministru,
Nu am răspuns de îndată adresei Excelenţei Voastre nr. 44 425, din 25
august curent1, pentru că domnul Krofta, căruia m-am adresat personal, mi-a
cerut să cerceteze informaţia pe care mi-aţi transmis-o şi, întrucât a fost prins cu
organizarea [conferinţei] Micii Înţelegeri de la Bratislava şi cu lucrările
Societăţii Naţiunilor, a întârziat să-mi dea răspunsul său.
Reluând chestiunea, domnul Krofta mi-a declarat următoarele:
informaţia este complet neadevărată, căci Cehoslovacia nu a încheiat nicio
convenţie cu Bulgaria pentru furnizare de arme contra plată în tutun.
A cercetat la fabrica Skoda şi nu a găsit o asemenea comandă.
El crede că este o confuzie, căci Bulgaria este înarmată de Germania şi
este probabil ca material de război să fi trecut clandestin prin Cehoslovacia din
Germania către Bulgaria, fie pe căile ferate, fie pe Dunăre.
Din alte cercetări a reieşit că Bulgaria într-adevăr a cumpărat zece
motoare de avion de la fabrica Walter din Praga. Această informaţie mi-a fost
confirmată pe deplin de către ataşatul nostru militar, care a comunicat-o celor în
drept.
Cum întreprinderea Walter este o societate cu totul particulară şi în afară
de participarea statului, informaţia pe care mi-aţi comunicat-o pierde caracterul
care i s-a dat.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Emandi
[Note marginale:]
Pentru Marele Stat Major, drept răspuns la nr. 44 425; văzut, 8 octombrie 1936;
20.X.1936.
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 45 (Probleme militare, 1935-1936), f. 443
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 115, din 9 octombrie 1936
Înreg. la nr. 56 493, din 13 octombrie 1936
Viena
Întrevedere cu noul ministru al Italiei
Domnule Ministru,
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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Într-o convorbire avută cu domnul F. Salata, noul ministru al Italiei,
acesta mi-a spus, între altele, atingând astfel indirect temele care se vor discuta
cu prilejul Conferinţei statelor Protocoalelor de la Roma, care se va ţine la Viena,
la 12 noiembrie, că Italia este acum foarte favorabilă unei apropieri economice
între aceste state şi ţările Micii Înţelegeri, şi că urmăreşte cu o deosebită simpatie
străduinţele pe care le face, de un timp încoace, în acest sens, domnul Hodža.
De altminteri, a intervenit o destindere foarte binevenită între Italia şi
Iugoslavia, care va înlesni această apropiere, nădăjduindu-se la Roma, unde după
câte mi-a spus plecarea domnului Titulescu din Guvern a fost socotită ca uşurând
mult reluarea bunelor legături cu România, că aceasta va putea de acum înainte
colabora mult mai strâns în acest scop cu Italia.
Domnul Salata pare să se teamă însă ca Ungaria să nu pună piedici în
calea acestei destinderi dunărene, şi se întreabă, cu oarece îngrijorare, dacă noul
Guvern maghiar nu va fi şi mai recalcitrant în această privinţă decât răposatul
Gömbös.
Nădăjduieşte totuşi că Guvernul italian şi reprezentanţii Austriei –
domnul Schmidt lăsând o foarte bună impresie la Roma, după recenta sa vizită
acolo – vor putea convinge pe unguri să nu se opună în mod intransigent acestei
colaborări folositoare pentru toţi.
Aflu, din altă parte, că până acum programul Conferinţei de la Viena n-a
fost încă stabilit, urmând a se preciza doar după vizita contelui Ciano la Berlin.
Mi s-a confirmat totodată că Germania doreşte să participe la consfătuirile care
ar avea în vedere o mai largă colaborare economică a statelor dunărene, şi că
călătoria contelui Ciano la Berlin are mai ales scopul să cerceteze mai de
aproape această problemă, şi să stabilească în ce chip s-ar putea ţine seamă de
dorinţele Reich-ului.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Brediceanu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică: Legaţiile de la Roma, Berlin, Praga, Belgrad
şi Budapesta, spre informare. Vasile Grigorcea. 14.X.1936.
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 30 (Relaţii cu Germania, Grecia
şi Italia; 1927-1938), f. 399
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 118, din 9 octombrie 1936
Înreg. la nr. 56 494/1936
Viena
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Conferinţa de la Viena şi perspectivele de apropiere între blocul roman şi Mica
Înţelegere
Domnule Ministru,
Dintr-o sursă diplomatică aliată, această legaţie află că Guvernul austriac
este de părere că apropierea între Italia şi Mica Înţelegere se va înfăptui deoarece
răspunde intereselor celor două părţi. Austria ar fi în orice caz fericită dacă s-ar
putea armoniza interesele statelor Protocolului de la Roma ce acelea ale
celorlalte state dunărene, şi se crede aici că dispariţia de pe scena politică a
domnului Gömbös va înlesni această apropiere, deoarece, după părerea acestor
cercuri, Ungaria va fi mai puţin intransigentă de acum înainte, iar politica ei
străină va fi din nou, dacă nu condusă, cel puţin influenţată, chiar sub un Guvern
Darányi, de contele Bethlen, care este socotit aici ca viitorul prim-ministru, după
un Guvern de tranziţie.
Deoarece însă opoziţia Germaniei, care n-a vrut să renunţe la clauza
naţiunii celei mai favorizate, a zădărnicit în cea mai mare parte efectele bune
care se aşteptau de la noua Convenţie comercială austro-cehoslovacă încheiată
acum câteva luni, călătoria pe care o va întreprinde contele Ciano la Berlin,
înainte de întrunirea Conferinţei de la Viena, care ar putea să mai fie puţin
amânată, are tocmai ca scop găsirea unor soluţii care, fără a stânjeni apropierea
dintre statele blocului roman şi Mica Înţelegere, ar putea mulţumi şi pe
Germania.
Până acum, precum a declarat-o astăzi domnul Schmidt unui diplomat
prieten, Austria nu ştie care vor fi subiectele care vor fi discutate la acea
conferinţă, nici ce propuneri concrete are în vedere Italia, părerea Domniei Sale
fiind că nu se va hotărî nimic la Roma înainte de înapoierea contelui Ciano de la
Berlin.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Brediceanu
AMAE, Fond 71/România, vol. 238 (Copii după rapoarte, octombrie
1936), f. 139-140
276
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 420, din 10 octombrie 1936, ora 18.30
Înreg. la nr. 55 942, din 11 octombrie 1936
Roma
Von Hassel îl va însoţi pe Ciano la Berlin, la 20 octombrie. Ambasadorul
Germaniei îmi spune că se vor discuta, în principal, cu prilejul vizitei: chestiunea
locarniană, problemele în legătură cu Conferinţa de la Viena, raporturile
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economice italo-germane.
1) Evident, Germania şi Italia se vor concerta asupra reuniunii
locarniene. Aceasta nu exclude însă un răspuns afirmativ de ordin
general al Germaniei la ultima notă engleză, înainte de vizita lui
Ciano. Punctul de vedere german rămâne neschimbat: Reich-ul este
gata să refacă Pactul de la Locarno în vechea lui formă, minus
chestiunea zonei renane, unde concesiile nu sunt posibile. El nu
poate accepta însă pentru Europa Orientală alt regim de securitate
decât acela al pactelor bilaterale din ultimele propuneri ale lui Hitler.
Totuşi, situaţia apare foarte confuză: Belgia ţine să evite orice ar
angaja-o într-un conflict general din cauza Europei Orientale. Anglia
pare a nu dori garanţia italiană. Sovietele fac imposibilul spre a
zădărnici reuniunea locarniană. Pentru Berlin, ameninţarea lor cu
părăsirea comitetului de neintervenţie nu este decât o manevră
destinată să zădărnicească conferinţa celor cinci.
2) Conferinţa de la Viena este considerată de ambasadorul Germaniei
ca perfect compatibilă cu Acordul austro-german. Este inexact că
vizita lui von Neurath la Budapesta a avut scopul fie de a crea, prin
Ungaria, dificultăţi conferinţei, fie de a asigura participarea
Germaniei. Şi aici politica Reich-ului rămâne neschimbată. Hitler, cu
care ambasadorul a discutat în septembrie, rămâne partizanul măririi
puterii de cumpărare a statelor dunărene, pe bază de preferinţă, dar
numai sub formă bilaterală. Reich-ul doreşte să înlocuiască printr-o
înţelegere concurenţa italo-germană în Bazinul dunărean, dar nu va
adera la vreo organizare multilaterală de niciun fel, nu va adera la
Protocoalele de la Roma şi nu va urmări constituirea niciunui bloc
politic sau economic cu semnatarii lor.
3) Devalorizarea lirei italiene a creat Germaniei o situaţie grea, care
apasă şi asupra raporturilor italo-germane. Hitler şi toţi oamenii
politici au declarat categoric că vor menţine moneda. Schacht şi-a
rezervat însă viitorul. O devalorizare imediată ar fi un salt în
necunoscut. Ambasadorul crede că Germania nu va lua nicio decizie
în domeniul monetar înainte de stabilizarea preţurilor şi salariilor în
ţările care au devalorizat.
În orice caz, vizita lui Ciano va da prilej să se examineze raporturile cu
Italia şi din acest punct de vedere.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică; Legaţiilor de la Berlin şi Viena, spre
informare; văzut, Vasile Grigorcea. 17.X.1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 165 (Politica externă), f. 148-150
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 120, din 10 octombrie 1936
Înreg. la nr. 56 496, din 13 octombrie 1936
Viena
Dizolvarea Heimwehr-ului
Domnule Ministru,
Frământările din Heimwehr, despre care s-a raportat, au fost folosite de
cancelar mai repede decât se aştepta, ca să dezlege definitiv problema acestei
organizaţii care îşi supravieţuise scopului ei.
În urma unor lungi consfătuiri ministeriale ţinute alăltăieri şi ieri până
târziu în noapte, s-a hotărât dizolvarea acestei organizaţii, ca şi celorlalte
formaţiuni similare (Freiheitsbund etc.). Miniştrii heimwehrişti, Baar-Baarenfels
şi Drexler, au demisionat din Cabinet ca reprezentanţi ai Heimwehr-ului, fiind
apoi renumiţi în Guvern, ca personalităţi libere de orice legături. Domnul
Stockinger n-a fost cuprins în această mişcare „pe loc‖, deoarece, deşi membru
al Heimwehr-ului, nu intrase în Guvern ca reprezentant al acestei formaţiuni.
Nu se crede că Principele Starhemberg va putea să se opună acestei
lovituri de graţie, deoarece, dacă mai are partizani în unele provincii, a rămas cu
desăvârşire izolat în capitală, după înfăptuirea dizidenţei Fey.
Domnul Schuschnigg s-a folosit cu multă dibăcie de această spărtură,
după ce se încredinţase, precum este informată această legaţie dintr-o bună sursă,
că Italia era hotărâtă să rămână neutră într-un eventual conflict între Guvern şi
Principele Starhemberg. Se poate de altfel să-i ofere acestuia o compensaţie,
numindu-l în capul miliţiei, dacă nu face greutăţi Guvernului. Un Consiliu de
Miniştri care urmează să se întrunească miercurea viitoare (14 octombrie), va lua
în această privinţă hotărârile cuvenite. Cu acest prilej, nu este exclusă
posibilitatea unei remanieri ministeriale, care pluteşte în aer. Se duc tratative în
această privinţă atât cu reprezentanţii Freiheisbund-ului, pentru participarea
eventuală în guvern a domnului Staud, cât şi cu unele cercuri naţionaliste.
Nu se poate încă prezice dacă aceste tratative vor putea duce la o
înţelegere.
Întrucât priveşte însă atât pe domnul Fey, cât şi pe Principele
Starhemberg, cercurile guvernamentale declară că nu poate fi vorba de intrarea
lor în cabinet.
402

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

De altfel, această legaţie a putut afla că în cursul lunii trecute, când s-a
putut constata la Roma scăderea fără leac a influenţei Principelui Starhemberg în
Austria, Guvernul italian s-a gândit să susţină mai departe Heimwehrul, ca şi
contragreutate poate folositoare împotriva curentului german, fie chiar sub
conducerea domnului Fey. În acest scop a fost trimis aici, în mare taină, domnul
Gomez, consilier de legaţie la Consulta, care a avut o lungă întrevedere cu
domnul Fey spre a stabili dacă acesta putea fi întrebuinţat în această direcţie.
Convorbirea a lăsat însă o impresie defavorabilă trimisului Guvernului italian (se
ştie că domnul Fey n-a fost niciodată italofil), şi s-a hotărât la Roma că o
colaborare sigură cu domnul Fey n-ar fi cu putinţă.
În aceste împrejurări, domnul Schuschnigg a căpătat, ipso facto, mână
liberă şi se pare că Principele Starhemberg va putea obţine sprijinul Italiei cel
mult pentru ca retragerea lui să se poată face în condiţii onorabile.
***
Membrii formaţiuinilor armate dizolvate vor fi preluaţi, în măsura în
care va fi nevoie de serviciile lor, în rândurile miliţiei, care va fi însă strâns
legată de armată şi va depinde în toate chestiunile privind armamentul,
organizarea şi administraţia de Ministerul Apărării Naţionale.
Numărul miliţienilor încadraţi în aceste condiţii, prevăzut de acest minister, ar fi
de circa 50 000.
Nu s-a luat însă până acum nicio măsură pentru organizarea acestei armate
ajutătoare, care nu este prea bine văzută de oştirea regulată. Aceasta ar dori
desfiinţarea ei desăvârşită după o scurtă perioadă de tranziţie, când noile
elemente pregătite acum în şcolile de ofiţeri şi clasele recrutate astăzi pe baza
serviciului obligatoriu vor fi dat cadrele şi rezervele instruite neapărat
trebuincioase.
În orice caz, armata n-ar vrea ca miliţia să ajungă să formeze, ca în Italia, o
miliţie de partid, chiar dacă acesta ar fi „Frontul Patriotic‖ de sub conducerea
cancelarului.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Brediceanu
P.S.
Domnii Baar şi Drexler au rămas în Guvern, deşi se credea că urmau să fie cei
dintâi jertfiţi, fiindcă astfel cancelarul îl izolează mai bine pe Principele
Starhemberg. După ce situaţia acestuia va fi clarificată, domnul Schuschnigg va
putea uşor decide şi asupra soartei domnilor Baar şi Drexler, slăbiţi moralmente
şi prin faptul că s-au desolidarizat de Heimwehrul în numele căruia intraseră în
Cabinet, ca să rămână la putere.
De altminteri, în ceea ce-l priveşte îndeosebi pe domnul Drexler, dificultăţile
prilejuite de devalorizarea din statele vecine făceau mai grea, în acest moment, o
schimbare de titular la Ministerul Finanţelor.
Brediceanu
[Note marginale:]
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MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică; Legaţiilor de la Roma şi Berlin, spre
informare. Vasile Grigorcea. 14.X.1936.
AMAE, Fond 71/Austria, vol. 26 (Politica internă, 1936-1939), f. 304-305
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA PARIS,
ION GHEORGHIU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 893/c, din 10 octombrie 1936
Înreg. la nr. 56 885/1936
Domnule Ministru,
Inaugurarea monumentului Regilor Petru şi Alexandru ai Iugoslaviei,
care a avut loc ieri în prezenţa preşedintelui Republicii şi a ministrului de Război
iugoslav, generalul Marici, a dat prilejul unor foarte călduroase manifestări
franco-iugoslave.
Înălţarea acestui monument face parte din străduinţele oamenilor de stat
francezi, de a risipi animozitatea care întunecă, de la nenorocirea de acum doi
ani, raporturile franco-iugoslave. Atmosfera de la inaugurare şi acea de la
diferitele manifestări prilejuite de prezenţa la Paris a unei delegaţii a
municipiului Belgrad, au fost însă înrâurite în bine mai ales de ultima dezvoltare
a raporturilor iugoslave şi italo-iugoslave. Cercurile politice franceze, care
urmăriseră cu multă îngrijorare atât intensificarea relaţiilor economice dintre
Iugoslavia şi Germania, cât mai ales unele manifestări de prietenie cărora uşor li
se putea atribui şi un sens politic, au primit cu multă satisfacţie ştirea despre
ruperea negocierilor economice iugoslavo-germane. Această satisfacţie era şi
mai mult sporită în urma încheierii recente a unui tratat comercial italo-iugoslav,
în care cercurile politice franceze recunosc semnul prevestitor al unei apropieri
politice, însemnând totodată dispariţia unuia dintre factorii care au apăsat greu
asupra raporturilor italo-franceze.
Potrivit unor informaţii pe care nu le-am putut încă verifica, Iugoslavia
ar fi obţinut, drept compensaţie pentru restrângerea raporturilor comerciale cu
Germania, un credit însemnat, destinat plăţii unor comenzi militare. Menţionez
aici că în cinstea generalului Marici a avut loc o paradă militară şi o prezentare a
celui mai modern material aeronautic.
Înaintez totodată, aici alăturat, în extras de ziar, textele discursurilor
rostite la inaugurarea monumentului Regilor iugoslavi, semnalând în mod
deosebit atenţiei Excelenţei Voastre cuvintele de preţuire pe care preşedintele
Lebrun le-a rostit la adresa Micii Înţelegeri şi, mai ales, a Înţelegerii Balcanice.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Gheorghiu
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AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 42 (Relaţii cu Germania, 1936-1938), f. 135136
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DECLARAŢIILE FĂCUTE REPREZENTANŢILOR PRESEI STRĂINE
DE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
10 octombrie 1936
Belgrad
„Vizita mea la Belgrad răspunde unei plăcute datorii, aceea de a prezenta
omagiile mele Prinţului Regent Paul şi de a revedea pe domnul Stoiadinović,
preşedintele Consiliului, căruia îi întorc vizita pe care de curând a făcut-o la
Bucureşti.
Am lucrat la Bucureşti cu domnul Stoiadinović în plină încredere şi
prietenie. Cele două zile cât domnul Stoiadinović a fost oaspetele nostru, au fost
pentru noi o adevărată plăcere. În foarte scurt timp, am putut încheia cu primul
ministru şi ministru al Afacerilor Străine al Iugoslaviei, convenţii destul de
importante, care interesează cele două ţări.
La Bratislava, colaborarea cu domnul Stoiadinović şi cu domnul Krofta,
ministru de Externe al Cehoslovaciei, a fost deosebit de amicală.
Mă întorc de la Geneva, unde am luat parte la lucrările Adunării şi
Consiliului Societăţii Naţiunilor, reprezentând în Consiliu Mica Înţelegere. Am
putut pune astăzi la curent pe domnul Stoiadinović cu toate chestiunile dezbătute
la Geneva, atât în Adunare, cât şi în Consiliu.
Am constatat din nou cu deosebită plăcere că în toate problemele care
interesează România şi Iugoslavia, conlucrarea cu domnul Stoiadinović este
deosebit de agreabilă, raporturile noastre fiind însufleţite de cea mai desăvârşită
încredere şi de cea mai strânsă solidaritate.
Am avut astăzi o primire foarte măgulitoare din partea Prinţului Regent
Paul. Prinţul Regent a avut bunăvoinţa să-mi acorde cea mai înaltă distincţie
iugoslavă: Marele Cordon al Ordinului „Vulturul Alb‖. Am fost deosebit de
mişcat de acest gest de înaltă atenţie.
Cum nu am văzut Belgradul decât imediat după război, am putut
constata cu mare satisfacţie progresele pe care le-a făcut capitala iugoslavă.
Împreună cu domnul Stoiadinović, am vizitat, astăzi după-amiază, lucrările
pentru restaurarea vechii fortăreţe şi am admirat măreţul pod construit peste
Dunăre. Cred că din toate oraşele din Europa Centrală şi Orientală, Belgradul a
făcut de la război încoace cele mai mari progrese‖.
Întrebat dacă la Geneva a putut constata schimbări cu deosebită
semnificaţie politică internaţională, de la Bratislava până acum, care să
influenţeze asupra politicii Micii Înţelegeri, domnul Victor Antonescu a răspuns:
„Situaţia internaţională, fireşte, evoluează. Nu s-a produs niciun eveniment
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deosebit care să fi necesitat vreo schimbare în hotărârile, mai dinainte fixate, ale
Micii Înţelegeri.
Am avut la Geneva contact permanent cu delegaţii Micii Înţelegeri şi ai
Înţelegerii Balcanice; de asemenea, am examinat situaţia delegaţiei Micii
Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice laolaltă. Acest contact permanent şi
examinarea continuă a situaţiei şi a problemelor care interesează cele două
grupuri ne-a adus la constatarea că politica urmată până acum nu reclamă
hotărâri noi.
Caracterul esenţial al Micii Înţelegeri, cât şi al Înţelegerii Balcanice, este
încrederea reciprocă cea mai largă; cele două grupări formează un tot. Esenţialul
este ca în toate evenimentele care s-ar putea produce, cele două organisme să-şi
afirme fără şovăire o atitudine solidară‖.
Întrebat despre intensificarea raporturilor economice între ţările Micii
Înţelegeri, domnul Victor Antonescu răspunde: „Problema va fi examinată la
reuniunea Consiliului economic al Micii Înţelegeri, care se întruneşte în această
lună la Bucureşti.
Acolo vor fi discutate toate chestiunile de ordin economic, şi vor fi
stabilite mijloace pentru a se intensifica schimburile între cele trei ţări‖.
În legătură cu chestiunea Adunării Societăţii Naţiunilor şi cu chestiunea
abisiniană, domnul Victor Antonescu a fost întrebat dacă recunoaşterea delegaţiei
abisiniene a modificat relaţiile Micii Înţelegeri cu Italia. „Votul dat de Adunare, a
răspuns Domnia Sa, nu a însemnat pentru niciuna dintre ţările care au participat
la această hotărâre vreo intenţie de ostilitate faţă de Italia, mai puţin decât pentru
oricine este cazul statelor din Mica Înţelegere.
Rezoluţia comitetului de verificare a mandatelor delegaţiei a fost luată
cu unanimitate. Toate ţările din Mica Înţelegere sunt însufleţite de sentimente de
amiciţie pentru Italia. În votul Adunării nu poate fi vorba de ostilitate şi nici
măcar de vreo lipsă de prietenie. De altfel, dorinţa bunelor raporturi cu Italia a
fost confirmată şi de domnul Stoiadinović, în ce priveşte Iugoslavia, în discursul
ţinut cu prilejul negocierii noului Acord comercial italo-iugoslav‖.
Întrebat dacă deciziile monetare luate, în urma Acordului franco-angloamerican, de unele ţări vor avea o influenţă şi asupra statelor din Mica
Înţelegere, domnul Victor Antonescu a răspuns: „În ce priveşte politica
monetară, fiecare ţară procedează în raport cu interesele ei directe. Problema nu
poate fi rezolvată în practică decât ţinând seamă de dificultăţile speciale pe care
le întâmpină fiecare ţară şi de consideraţiile determinate de situaţia nouă
financiară şi economică. De altfel, chestiunea monetară a fost pe larg dezbătută
în comisia a doua a Adunării Societăţii Naţiunilor. Eu însumi am luat cuvântul
pentru a expune punctul de vedere al României. Nu am ascuns niciuna dintre
dificultăţile care se ivesc în acest domeniu. Un acord de principiu este desigur
preţios. Dar sunt mari dificultăţi, de îndată ce se trece la aplicarea principiului.
Nu sunt dificultăţi de neînvins. Ele trebuie însă privite în faţă. Devalorizarea
înseamnă, pentru ţările mari care dispun de rezerve de aur, constituirea unui stoc
de apărare a monedei. Nu tot aşa se prezintă lucrurile pentru ţările mici.
Chestiunea datoriei publice se pune, de asemenea, de îndată ce se decide o
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devalorizare. Devalorizarea cere revizuirea cuponului. Sunt o serie de probleme
de credit internaţional, probleme de organizare a industriei, probleme de ordin
comercial de care trebuie să se ţină seama. Este însă evident că, din moment ce
ţările mari au o monedă la acelaşi nivel, se înlesnesc tranzacţiile comerciale.
Alinierea monetară poate aduce o eră de prosperitate, dacă toată lumea se va
pune serios la treabă. O intensificare a legăturilor economice, o normalizare a
schimburilor vor avea, bineînţeles, efecte mari şi vor duce la o înseninare a
atmosferei politice; va fi o destindere al cărei folos va servi vieţii internaţionale‖.
Întrebat despre relaţiile dintre România şi Uniunea Sovietică, domnul
Victor Antonescu a răspuns că ele sunt foarte bune şi că la Geneva a avut prilejul
unor schimburi amicale de vederi cu domnul Litvinov.
„Care este impresia pe care domnul ministru al Afacerilor Străine al
României a putut-o avea la Geneva în ce priveşte situaţia internaţională? Sunt
temeri de război, sau nădejdi de pace?‖, a întrebat un ziarist.
„Eu persist într-o idee optimistă, a răspuns domnul Victor Antonescu.
Omenirea este setoasă de pace şi conducătorii naţiunilor îşi dau seama că
războiul ar însemna o catastrofă a civilizaţiei.
Marele folos al Genevei este tocmai prilejul dat oamenilor politici cu
răspundere de a se întâlni, de a cerceta împreună dificultăţile, de a încerca să
netezească asperităţile.
Nu aş putea spune că situaţia actuală este îmbucurătoare, dar nu pierd
speranţa că cuminţenia tuturor va învinge până la sfârşit‖.
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 50 (Relaţii cu România, 1931-1936), f.
279-283
280
DISCURSUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIŞTRI ŞI
MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE AL IUGOSLAVIEI,
MILAN STOIADINOVIŠ, ŢINUT CU OCAZIA VIZITEI
MINISTRULUI AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI,
VICTOR ANTONESCU, LA BELGRAD
11 octombrie 1936
Belgrad
„Sunt de două ori fericit că pot saluta astăzi, la Belgrad, pe eminentul şef
al politicii externe române. Întâi, fiindcă întotdeauna este pentru mine o
satisfacţie sinceră să pot vedea în mijlocul nostru şi saluta pe reprezentanţii
scumpei Românii aliate; în al doilea rând, fiindcă mi se dă prilejul să-mi
amintesc cu mulţumire şi cu emoţie de vizita mea făcută nu de mult la Bucureşti.
Căci această vizită a rămas – sunt fericit că o pot spune încă o dată, judecând
după primirea care mi s-a făcut şi după rezultatele folositoare pentru ambele ţări,
obţinute cu acel prilej – ca o amintire luminoasă şi neştearsă.
Domnule ministru şi iubite prietene, la înapoierea de la Geneva, unde
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Excelenţa Voastră a reprezentat cu multă demnitate şi cu real succes interesele
României şi, în acelaşi timp, pe lângă reprezentanţii celorlalte state ale noastre,
interesele Micii Înţelegeri şi ale Înţelegerii Balcanice, aţi considerat ca o datorie
să treceţi prin capitala Iugoslaviei aliate, pentru a avea schimburi de vederi şi de
impresii cu cercurile ei competente.
Vă rog să credeţi că acest semn de atenţie din partea Domniei Voastre va
fi primit şi preţuit de noi în mod deosebit.
Este pentru prima dată că Excelenţa Voastră vine în ţara noastră în vizită
oficială în calitate de ministru al Afacerilor Străine al României. Totuşi, ţara
noastră nu vă primeşte nici ca pe un necunoscut, nici ca pe un străin.
Activitatea Excelenţei Voastre în situaţii de răspundere, în clipele cele
mai grele ale istoriei noastre comune, în timpul războiului mondial şi la
Conferinţa Păcii de la Paris, ca şi activitatea Domniei Voastre multiplă în
România unită şi dezrobită, sunt recunoscute şi apreciate la noi în întreaga lor
măsură. Activitatea Domniei Voastre actuală, ca ministru al Afacerilor Străine al
României, şi colaborarea loială a Excelenţei Voastre au câştigat în acest scurt
timp simpatia generală a ţării noastre, cât şi a tuturor cercurilor internaţionale.
Amiciţia ţărilor noastre, întemeiată pe identitatea de scopuri şi
comunitatea de interese, întărită prin îndoita legătură a Micii Înţelegeri şi a
Înţelegerii Balcanice, reprezintă un factor peste care nu se poate trece, reprezintă
o forţă vie şi creatoare în această parte a lumii. Scopurile noastre sunt limpezi,
calea noastră este precis fixată, armonia dintre vederile noastre şi vederile
celorlalţi prieteni este desăvârşită.
Dorinţa noastră sinceră este ca ţările noastre, consolidate înăuntru şi
asigurate în afară, să continue pe calea pe care au urmat-o până acum, şi care,
după cum s-a dovedit, duce spre pacea şi spre progresul nu numai al ţărilor
noastre, ci şi al tuturor ţărilor care cu adevărat ţin la pace şi la progres.
Sunt fericit că această vizită a Domniei Voastre îmi dă prilejul să exprim
din nou sentimentele de respect pe care întregul nostru popor le păstrează pentru
personalitatea prea mărită a Suveranului Domniei Voastre.
Ridic paharul în sănătatea şi pentru domnia fericită a MS Regele Carol al
II-lea, pentru prosperitatea Regatului Român, pentru sănătatea Domniei Voastre
şi a respectuoasei doamne Antonescu‖.
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 50 (Relaţii cu România, 1931-1936), f.
287-289
281
DISCURSUL MINISTRULUI AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI,
VICTOR ANTONESCU, LA DINEUL OFERIT DE
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI
ŞI MINISTRU AL AFACERILOR STRĂINE AL IUGOSLAVIEI,
MILAN STOIADINOVIŠ
11 octombrie 1936
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Belgrad
Răspunzând cuvântării domnului Stoiadinović, domnul Victor Antonescu
a ţinut următorul discurs:
„Cu sentimentul unei foarte plăcute datorii de îndeplinit, m-am oprit la
Belgrad, la înapoierea mea de la Geneva.
Aţi binevoit să-mi rezervaţi o primire plină de cordialitate călduroasă,
care m-a mişcat adânc, în acest minunat oraş care este Belgradul, oraş clădit prin
sforţările unui popor care şi-a făcut glorios datoria în timpul marelui război. Îmi
este plăcut să constat că sforţările voastre în timp de pace sunt la înălţimea
jertfelor pe care ţara dumneavoastră a ştiut să le împlinească atât de nobil pentru
a-şi înfăptui unitatea naţională, prin măreţia unui eroism fără prihană.
În plimbările prin frumoasa dumneavoastră capitală, fiecare colţ
aminteşte străduinţele marelui şi eroicului Rege care a fost creatorul cavaleresc
al unităţii voastre naţionale; şi dacă în seara aceasta sunt întrucâtva din ai voştri,
este pentru că, la Paris, în timpul Conferinţei păcii, am avut nepreţuita cinste să-l
primesc, nu o dată, la Legaţia României.
Aceasta este una dintre amintirile cu care mă onorez cel mai mult şi care
îmi sunt cele mai scumpe din îndelungata mea carieră.
Fac urarea ca spiritul strălucitului Suveran să vegheze în veci asupra
destinelor marei ţări al cărei creator şi organizator a fost.
Aveţi bunăvoinţa, domnule preşedinte, să vă amintiţi cu plăcere de
colaborarea noastră la Bucureşti şi la Bratislava. Dar, noi, la Bucureşti, ne
amintim cu toţii de lealitatea, de farmecul şi de dinamismul unui tânăr preşedinte
de Consiliu care – nu este decât o lună de atunci – venea de la Belgrad şi
strângea în jurul său, într-un elan de admiraţie simpatică, pe membrii Guvernului
român. Eram cu toţii însufleţiţi de dorinţa de a vă fi agreabili şi de a sluji în
acelaşi timp cele două ţări amice şi aliate, ale căror interese se confundă atât de
armonios.
În tovărăşia dumneavoastră, munca cea mai grea este suportată cu
uşurinţă şi problemele cele mai anevoioase îşi găsesc dezlegarea în sugestiile
care ţâşnesc din spritul dumneavoastră clarvăzător şi atent. Astfel, nu este de
mirare că, după două zile de lucru, am putut ajunge, la Bucureşti, în convorbiri
pătrunse de o cordialitate plină de încredere, la acorduri care servesc atât de
fericit interesele celor două ţări ale noastre şi întăresc legăturile noastre.
În aceste condiţii, este firesc ca lucrările de la Bratislava ale Micii
Înţelegeri să se fi desfăşurat şi ele în aceeaşi atmosferă de simpatică şi
încrezătoare colaborare.
De la Geneva nu vă aduc impresii prea optimiste, dar în dezorientarea
generală a ideilor şi a conflictelor de tot felul care dezbină atât de profund
spiritele în Europa, vă transmit impresiile unui om care, la interesele mari ale
propriei sale ţări, crede că a putut asocia şi interesele ţării dumneavoastră, căci
ţările noastre, amândouă, se confundă, din punct de vedere al intereselor lor
generale, într-o armonie atât de concordantă, încât prin vălul grijilor care mă
legau de cauza ţării mele, am crezut că zăresc şi grijile Iugoslaviei.
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În spiritul acestei desăvârşite armonii, care însufleţeşte atât de fericit
alianţa noastră şi prietenia noastră, ridic paharul în sănătatea MS Regele Petru al
Iugoslaviei, a AS Principele Regent Paul şi în sănătatea dumneavoastră, domnule
preşedinte, precum şi în sănătatea fermecătoarei doamne Stoiadinović‖.
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 50 (Relaţii cu România, 1931-1936), f.
284-286
282
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 423, din 13 octombrie 1936, ora 16.05
Înreg. la nr. 56 519, din 14 octombrie 1936
Roma
Strict confidenţial.
Ciano mi-a dat informaţiile de mai jos, asupra chestiunilor ce urmează:
1) Reuniunea Locarno.
Ea va fi unul dintre principalele puncte în discuţie cu prilejul vizitei
la Berlin, unde se va face un examen general al situaţiei
internaţionale. Ministrul nu crede că va răspunde la nota britanică
înainte de întoarcerea sa. Ideile nu sunt precizate la Roma asupra
formei sau conţinutului unui nou Locarno, a garanţiei italiene la un
eventual pact aerian. Este sigur însă că Italia nu va consimţi să
discute la conferinţa celor cinci chestiunea securităţii orientale. Spre
deosebire însă de Germania, care nu admite un sistem de securitate
colectivă la Răsărit, Palazzo Chigi crede că acesta nu poate fi
discutat util decât în a doua etapă, dacă reuniunea ajunge la un
Acord asupra securităţii occidentale.
2) Conferinţa de la Viena.
O ordine de zi nu este stabilită, se va examina situaţia generală şi
aplicarea Acordului din 11 iulie şi a Protocoalelor de la Roma.
Întrebând pe Ciano ce credit se poate acorda zvonului că Conferinţa
de la Viena se va ocupa de extinderea Protocoalelor romane la
celelalte state dunărene, mi-a răspuns că nu a examinat chestiunea
sub acest aspect concret. Vede, însă, într-o extindere a protocoalelor,
singurul element practic de apropiere între statele dunărene şi Italia.
Dacă s-ar produce, ea n-ar trebui să fie însă un act colectiv al Micii
Înţelegeri, ci o serie de adeziuni individuale. M-a întrebat dacă
Guvernul meu a examinat modalităţile practice de extindere a
Protocoalelor de la Roma. La răspunsul meu, că în afară de
declaraţiile de principiu favorabile din trecut ale Guvernelor Micii
Înţelegeri, o asemenea examinare n-a fost făcută, mi-a spus că va
căuta să aprofundeze chestiunea şi că mă va vedea din nou după
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întoarcerea sa de la Berlin.
În fine, Ciano a ţinut să-mi precizeze că la Budapesta nu a avut
întrevederi cu caracter politic decât cu Göring.
3) Devalorizarea lirei italiene.
Ciano afirmă categoric că ea nu are o semnificaţie de politică
internaţională. Nu a existat nici discuţie, nici acord prealabil cu
nimeni.
4) Raporturile cu Iugoslavia sunt bune, deşi, cu excepţia Tratatului de
comerţ, nu au depăşit sensibil faza verbală. Ultimele declaraţii ale
lui Stoiadinović au fost considerate foarte satisfăcătoare. Noul
ministru al Italiei, Indeli, va merge la Belgrad cu instrucţiuni să
lucreze pentru apropiere.
5) Raporturile cu România.
Ministrul Afacerilor Străine al Italiei a luat act de atitudinea noastră
amicală. Acest sentiment este reciproc. A primit cu multă satisfacţie
telegrama notificând numirea Excelenţei Voastre ca ministru al
Afacerilor Străine. De atunci nu a mai intervenit nimic concret.
Ministrul crede că ar trebui procedat pe etape. Negocieri comerciale
vor permite să normalizăm în curând raporturile economice. Spre
deosebire de atitudinea rezervată din iulie, Ciano mi-a declarat că,
confirmând cele spuse peremtoriu, doreşte, a priori, o înţelegere
culturală cu România. O apropiere politică depinde evident de
evoluţia situaţiei generale. Pentru moment nu vede posibilităţi
concrete decât pe terenul Protocoalelor de la Roma, şi-mi va preciza
ulterior gândul său.
În orice caz, a fost redeschisă explicaţia de dorinţa sinceră de a
sprijini stăruitor politica de colaborare a ţărilor noastre şi în
domeniul politic.
Observ că acest limbaj este nou la Palazzo Chigi.
În fine, Ciano mi-a adăugat că ar fi din partea noastră un gest foarte
apreciat, dacă am recunoaşte Imperiul. Dacă nu o facem noi, o vor face alţii
înaintea noastră, micşorând valoarea gestului nostru. Într-adevăr, Ciano şi-a
exprimat o dorinţă identică faţă de alte ţări: Franţa, Belgia, Finlanda, Chile,
Olanda.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea. 14.X.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 8 (General, 1936), f. 252-255
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283
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA,GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 086/1, din 13 octombrie 1936
Înreg. la nr. 56 794, din 15 octombrie 1936
Budapesta
Schimbarea de Guvern din Ungaria
Domnule Ministru,
După cum raportasem cu telegramele mele cifrate nr. 2 846, din 26
septembrie trecut şi nr. 2 862, din 29 septembrie 19361, starea de provizorat, care
dăinuia încă de la primul concediu al generalului Gömbös, trebuia să ia sfârşit în
preajma zilei de 10 octombrie curent.
Încetarea din viaţă a fostului prim-ministru a netezit însă, întrucâtva,
calea succesorului său.
Căci anturajul intim al defunctului conducător începuse să se agite foarte
serios, şi chiar Regentul privea, cu destulă îngrijorare, momentul în care s-ar fi
găsit nevoit să-l concedieze pe generalul Gömbös, de care-l lega o veche
prietenie.
Deşi este crud de spus, sunt însă mulţi dintre conducătorii politici unguri
care au respirat uşuraţi la vestea precipitatei morţi a lui Gömbös. Căci acesta,
până la ultima suflare, tot ar fi putut reprezenta un pericol pentru planurile
politice viitoare.
După aşteptările generale, locţiitorul de până acum al preşedintelui
Consiliului a fost numit, imediat după terminarea ceremoniilor funebre – făcute
cu un fast neobişnuit – ca prim-ministru.
Domnul Darány a primit însărcinarea cerând mână liberă în alcătuirea
Cabinetului, şi după ce i s-a promis dizolvarea Camerei, în caz de nevoie.
Domnia Sa continuă să conducă Ministerul Agriculturii. Dintre vechii
miniştri au rămas domnul Kozma, la Interne, domnul Fabinyi, la Finanţe,
domnul Lázár, la Justiţie, domnul Hóman, la Instrucţia Publică şi – natural –
domnul Kányá, la Afacerile Străine.
Singurele schimbări care s-au făcut în alcătuirea Cabinetului au fost:

1

Documentele nu au fost identificate în arhivă.
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1) Reunirea Ministerului Industrii cu Ministerul Comerţului, sub
conducerea domnului Bornemisza şi cu excluderea domnului
Winckler şi
2) Înlocuirea generalului Somkuthy cu generalul Röder, la conducerea
Ministerului Apărării Naţionale.
În alcătuirea oficială a noului minister s-a ivit o dificultate, care nu a
putut fi înlăturată decât după două zile de discuţii şi certuri. Grupul extremist de
dreapta al intimilor defunctului Gömbös, de sub conducerea domnului Marton,
cereau cu orice preţ înlăturarea domnului Kozma de la Ministerul de Interne, pe
motivul că Domnia Sa n-ar oferi destule garanţii în lupta împotriva stângii
(socialişti şi comunişti) şi pentru că a interzis întrunirile publice.
Adevăratul motiv este însă că domnul Kozma, ca şi actualul primministru, sunt împotriva principiului amestecului administraţiei cu organele
partidului uniunii naţionale.
Cei răzvrătiţi doreau deci să aibă un om al lor în fruntea acelui
departament, care ar fi continuat să conducă organizarea partidului creat de
Gömbös potrivit metodelor aplicate de către acesta în tot timpul guvernării sale.
A trebuit toată energia domnului Darány şi tot sprijinul care i-a fost dat
de Regent, ca lucrurile să se liniştească pentru moment.
Domnul Winckler a fost învins de domnul Bornemisza, deoarece s-a
arătat, într-adevăr, prea slab şi prea binevoitor faţă de anumite organisme
economice, în timpul ministeriatului său.
Iar numirea generalului Röder reprezintă satisfacţia care i-a fost dată de
Regentul însuşi, pentru modul brutal în care fusese exclus de Gömbös de la
conducerea oştirii, în ianuarie 1935, în urma conflictului pe care-l avusese cu
preşedintele Consiliului pe tema capacităţii de apărare a Ungariei în cazul unui
eventual conflict cu Iugoslavia, ca urmare a atentatului de la Marsilia.
Actualul Guvern a fost primit cu multă simpatie de opoziţie, care speră
în îndulcirea raporturilor cu majoritatea şi în alcătuirea unei noi legi electorale,
care i-ar da şi ei putinţa de a participa la guvernare.
Domnul Darány va fi, desigur, mai moderat ca defunctul general, şi va
căuta să-şi prelungească guvernarea cât mai mult, deşi ştie prea bine că
ministerul său nu este decât o etapă până la formarea unui Guvern de coaliţie,
dorit, în mod foarte serios, de Regentul Horthy.
Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Căpităneanu
[Note marginale:]
Direcţia politică. Vasile Grigorcea.15.X.1936; văzut 19.X.1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 47 (Politica internă, 1936), f. 67-68
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284
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 078/A-2, din 13 octombrie 1936
Înreg. la nr. 58 500, din 23 octombrie 1936
Londra
Domnule Ministru,
Ca în toţi anii, în preajma deschiderii sesiunii parlamentare, marile
partide politice şi-au ţinut congresele lor anuale, cu prilejul cărora au dezbătut şi
fixat atitudinea pe care trebuie s-o adopte în Parlament cu privire la problemele
la ordinea zilei. Astfel, Partidul Conservator şi-a ţinut congresul în zilele de 2 şi
3 octombrie, la Margate, iar Partidul Laburist în 5 şi 6 octombrie, la Edinburgh.
Anul acesta, sub imperiul necesităţilor actuale, ambele congrese s-au
ocupat aproape exclusiv de chestiunea reînarmării, care, precum Excelenţa
Voastră ştie din numeroasele rapoarte pe care le-am adresat în această chestiune,
preocupă cercurile politice şi opinia publică de mai bine de un an. Toate celelalte
chestiuni au trecut cu mult pe planul al doilea. Şi este firesc să fie aşa. Căci, dacă
pe de-o parte, cercurile politice din toate partidele sunt de acord că Marea
Britanie trebuie să urmărească un program de reînarmare de proporţii foarte mari
şi că trebuie să îndeplinească în acest scop o sforţare financiară uriaşă, pe de altă
parte, toate aceste cercuri îşi dau bine seama că adoptarea unui asemenea
program trebuie prezentat maselor cu extrem de multă precauţie, pentru a nu lovi
anumite prejudecăţi şi anumite susceptibilităţi. Astfel, pe terenul politic,
programul de reînarmare continuă să fie prezentat ca decurgând nu din intenţii
războinice sau agresive, ci dintr-o necesitate vitală de securitate naţională. Iar pe
terenul financiar, programul de reînarmare trebuie, de asemenea, prezentat ca un
sacrificiu obligatoriu care se cere naţiunii pentru propria sa securitate, şi nu ca un
motiv de cheltuieli exagerate impuse de o politică aventuroasă. Sarcinile
financiare pe care naţiunea va avea să le suporte din îndeplinirea acestui program
vor fi desigur grele, iar bugetul statului se va resimţi adânc de pe urma lui. Ani
de zile bugetul britanic a fost un buget de prosperitate şi, graţie cheltuielilor
reduse destinate armamentelor, multe din impozitele create în 1931 au putut fi
reduse. Începând din anul trecut, bugetul va lua acum un nou aspect, şi anumite
uşurări aduse în trecut contribuabililor vor fi desigur suprimate. De aici
campania neîntreruptă pe care Guvernul o duce de mai bine de un an de zile,
pentru a lumina cu orice prilej opinia publică asupra rostului reînarmării, şi
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sforţările care se fac pentru a convinge masele de necesitatea sacrificiilor cerute.
Plecând de aici, poziţia membrilor celor două congrese cu privire la
chestiunea reînarmării era deci diferită. La Margate, Partidul Conservator urma
să ratifice un program deja adoptat de Guvern şi să dea acestuia autorizaţia să-l
continue. Dimpotrivă, la Edinburgh, problema se punea sub un aspect dublu:
Trebuia, mai întâi, ca Partidul Laburist să se pronunţe în principiu asupra
necesităţii sau nu de a adopta un program de reînarmare; şi trebuia apoi ca
Partidul Laburist să hotărască dacă el va susţine sau nu în Parlament programul
de reînarmare urmărit de Guvernul naţional. Această poziţie diferită explică
sensul dezbaterilor şi hotărârilor luate în cele două congrese.
***
La Margate, conservatorii au ascultat două expuneri capitale, una făcută
de Sir Samuel Hoare, şi a doua de domnul Neville Chamberlain, care vorbea şi în
numele domnului Baldwin, absent de la congres pentru motive de sănătate. Sir
Samuel Hoare a ţinut o cuvântare de o rară hotărâre şi de o rară energie. Toată
lumea ştia că cuvântul lui Sir Samuel era deosebit de autorizat, deoarece Domnia
Sa tocmai se întorsese dintr-o lungă călătorie de inspecţie în bazinul
mediteranean, în cursul căreia Sir Samuel putuse să-şi dea seama de nevoile unei
părţi măcar a forţelor britanice. Amintind cifrele enorme (aproape opt sute de
milioane de lire sterline, în ultimul an) cheltuite de Germania, sforţările italiene,
măsurile luate de Franţa şi Rusia, Sir Samuel Hoare a demonstrat că Marea
Britanie era obligată să urmărească punerea ei la nivel cu celelalte puteri
europene. „Suntem hotărâţi să ducem până la capăt, şi aceasta fără niciun fel de
întârziere, programul nostru de reînarmare‖, a spus Sir Samuel. Şi, vorbind de
propunerile de dezarmare sugerate la Geneva de către Guvernul francez, Sir
Samuel a adăugat că în orice caz nu putea fi vorba pentru Marea Britanie de a
adera la propuneri de dezarmare, atâta timp cât în diversele ramuri ale apărării
forţele britanice nu vor fi atins un plafon susceptibil de a garanta securitatea
britanică. Cam în acelaşi sens a vorbit, a doua zi, şi domnul Neville
Chamberlain, care s-a ocupat în special de reînarmarea aeriană, subliniind poziţia
special de vunerabilă în care se găsea Marea Britanie faţă de dezvoltarea
neîncetată a flotelor aeriene de pe continent. Congresul a adoptat cu mare
majoritate programul de reînarmare al Guvernului, şi a primit cu deosebită
simpatie expunerile lui Sir Samuel şi [ale] domnului Neville Chamberlain.
Pe lângă chestiunea armamentelor, Congresul de la Margate s-a mai
ocupat şi de chestiunea coloniilor. Atmosfera întregului congres a fost extrem de
potrivnică posibilităţilor unor concesii britanice în această materie. În
unanimitate minus un vot, congresul a adoptat o moţiune prezentată de deputatul
Sandys, prin care guvernul era invitat să reafirme, cu prima ocazie, comunicarea
făcută de Sir John Simon cancelarului Hitler, în mai 1935, şi anume că
„chestiunea mandatelor şi coloniilor constituie o problemă care nu poate fi
discutată‖.
În afară de acestea, congresul s-a mai ocupat, la sfârşitul celei de-a doua
zi, de diverse probleme relative la politica agricolă a Guvernului, şi a mai auzit
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diverşi oratori criticând tendinţa miniştrilor britanici de a face prea multe
declaraţii în străinătate, susţinând că acest rol se cuvenea să rămână în sarcina
diplomaţilor acreditaţi în străinătate.
La Edinburgh, Partidul Socialist trebuia să hotărască, precum am expus
mai sus, atitudinea sa de principiu în ceea ce priveşte politica de reînarmare, şi,
apoi, eventualul suport de acordat Guvernului în îndeplinirea unui asemenea
program. Discuţiile au ţinut două zile, şi au fost deosebit de aprige. Două curente
s-au manifestat. Unul, în fruntea căruia se găseau Lord Arnold şi domnul George
Lansbury, reprezenta curentul tradiţional pacifist al partidului socialist, prin
urmare ferm opus adoptării unui program de reînarmare. Al doilea, în fruntea
căruia s-au găsit domnii Atlee, Dalton şi Herbert Morrison, a fost favorabil
adoptării politicii de reînarmare. Lupta dintre cele două facţiuni astfel format, a
fost înverşunată. Este interesant de relevat teza susţinută de partizanii
reînarmării, doritori să se pronunţe în favoarea unei astfel de politici fără a călca
crezul socialist şi fără a se vedea nevoiţi să susţină în acelaşi timp programul
Guvernului. „Marea Britanie, au spus domnii Atlee, Dalton şi Morrison, rămâne
fidelă Pactului SN şi obligaţiilor cuprinse în acesta. Unele state din Europa,
mărind în chip excesiv armamentele lor, ne pun în situaţia de a mări şi noi
armamentele noastre, căci altfel nu ne vom mai putea îndeplini angajamentele
asumate prin Pact. Prin urmare, politica partidului socialist este favorabilă
reînarmării, în măsura în care reînarmarea este destinată să sprijine răspunderile
asumate de Anglia în calitatea ei de membră a Ligii. Partidul Socialist nu vrea
însă să accepte politica Guvernului, care constituie o adevărată cursă a înarmării,
şi îşi rezervă întreaga libertate de a critica politica guvernamentală‖. În acest
mod, fruntaşii socialişti, convinşi şi ei de necesitatea reînarmării, susţineau o
atare politică legând-o de principiul securităţii colective întruchipat prin ligă. În
acelaşi timp, din motive lesne de înţeles, ei îşi rezervau pe planul intern o
platformă de opoziţie împotriva Guvernului.
O moţiune expunând teza de mai sus a fost propusă congresului de către
domnul Dalton, în numele partizanilor reînarmării. După dezbateri care au durat
o zi întreagă, congresul a adoptat moţiunea cu 1 738 000 de voturi contra 657
000 (amintesc că delegaţii la congres votează în numele organizaţiilor care i-au
ales, astfel încât sufragiile exprimate sunt ale totalităţii membrilor Partidului
Laburist, şi nu ale participanţilor la congres). Cu o destul de mare majoritate,
partidul socialist se pronunţa astfel şi dânsul în favoarea politicii de reînarmare.
Oricare ar fi rezervele care au însoţit această afirmaţie de politică, faptul este
prea important pentru a rămâne fără consecinţe. Însuşi Guvernul este întărit în
urma Congresului de la Edinburgh. Căci, în interval de două zile, atât partidul
majoritar, cât şi opoziţia au recunoscut necesitatea politicii pe care Guvernul se
străduieşte să o practice cu energie de mai bine de un an încoace. Se poate deci
spune că astăzi marea majoritate a opiniei publice a priceput pericolul şi este
hotărâtă să-i facă faţă. Acesta este marele învăţământ care trebue tras în urma
Congreselor de la Margate şi Edinburgh.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Laptew
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[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat; Direcţia politică. Vasile Grigorcea. 24.X.1936.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 28 (Politică internă, 1935-1936), f. 356-363
285
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 447, din 14 octombrie 1936, ora 14.20
Înreg. la nr. 56 646, din 14 octombrie 1936
Roma
După informaţiile lui Eric Drummond, Palazzo Chigi doreşte o reeditare
a vechiului Pact de la Locarno, însă cu o clauză de garanţie reciprocă extinsă la
toţi semnatarii. Concepţia britanică este diferită. Ea presupune două pacte de
asistenţă mutuală occidentală: unul între Anglia, Franţa, Germania, Belgia, altul
între Italia, Reich, Belgia. Spre deosebire de vechiul Locarno, Anglia şi Italia ar
fi şi garante, şi garantate.
Pe de altă parte, Italia şi Anglia nu s-ar asista mutual. De aci zvonul
german că Anglia nu doreşte garanţia Italiei. În realitate, afirmă Eric Drummond,
Foreign Office nu putea preciza decât punctul de vedere al Marii Britanii.
Aparţine Italiei, ca forţă garantă, să precizeze vederile sale. Observ că din
punctul de vedere italian, dorinţa lui Palazzo Chigi este explicabilă: în caz de
agresiune, Italia ar avea asistenţa a trei dintre semnatari, pe când, potrivit
concepţiei engleze, nu ar avea decât garanţia a doi dintre aceştia. Deşi există deci
divergenţă între Anglia şi Italia în chestiunea locarniană, Eric Drummond se
arată mulţumit de vizita lui Ciano la Berlin. Aşteaptă de la ea o influenţă
liniştitoare asupra Germaniei în problema locarniană, şi îndrumarea Reich-ului
spre Geneva, postulatul esenţial pentru politica engleză.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea. 15.X.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 293-294
286
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 912, din 14 octombrie 1936, ora 14.30
Înreg. la nr. 56 648, din 14 octombrie 1936
Varşovia
417

Institutul Diplomatic Român

Ca urmare la telegrama noastră nr. 2 9031.
Agenţia Pat anunţă astăzi că vizita domnului Beck la Paris, care va dura
o zi, are caracter privat. În cursul ei, ministrul Afacerilor Străine al Poloniei va
face o vizită colegială domnului Delbos.
În cercurile oficiale de aici, se explică vizita astfel: ea constituie un act
de curtenie din partea domnului Beck, spre a mulţumi pentru ospitalitatea care ia fost acordată de Franţa în cursul şederii sale pe Coasta de Azur.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică; 15 X 1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 244
287
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 916, din 14 octombrie 1936, ora 21.18
Înreg. la nr. 56 655, din 15 octombrie 1936
Varşovia
Confidenţial.
Ca urmare la telegrama noastră nr. 2 9122.
Cercurile diplomatice de aici consideră că vizita domnului Beck la Paris
are la bază motive atât de ordin personal, cât şi de ordin general.
De ordin personal: Domnia Sa a vrut mai întâi să pună astfel capăt
monopolului de fapt pe care, în timpul din urmă, autorităţile militare polone şi-l
arogă în ceea ce priveşte raporturile cu Franţa. Apoi, se pare că ar vrea să obţină
un succes, şi anume revalorizarea (adică mărirea, proporţional cu scăderea
francului) împrumutului recent acordat de Franţa, pentru ca, şi în acest domeniu,
tot meritul să nu rămână generalului Rydz-Śmigly.
De ordin general: se pare că Domnia Sa vrea să facă presiune asupra
Germaniei, afişând chiar el personal tendinţa netă de apropiere de Franţa.
Aceasta din cauza delicatei chestiuni a Danzigului, precum şi a tratativelor
pentru încheierea Acordului comercial polono-german, care se anunţă dificile, în
urma dorinţei exprimate, pare-se, de Germania, de a plăti transporturile pe căile
ferate prin Coridor nu în devize, ca până acum, ci în mărfuri.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică; 15.X.1936.
1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Vezi documentul nr. 286.
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AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 245-246

288
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BERLIN, VINTILĂ PETALA, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 246, din 14 octombrie 1936, ora 22.50
Înreg. la nr. 56 652, din 15 octombrie 1936
Berlin
Deşi oficial se menţine ziua de 20 octombrie ca dată a vizitei contelui
Ciano, în cercurile bine informate persistă zvonul că nu este exclus ca aceasta să
sufere o nouă amânare. Auswärtiges Amt, conformându-se unor directive
superioare, activează toate pregătirile, pentru a face din primirea ministrului
Afacerilor Străine al Italiei o manifestare solemnă a prieteniei dintre cele două
ţări. Dincolo însă de aceste aspecte protocolare, se simte o anumită incertitudine
şi chiar unele ezitări asupra fondului şi scopului întrevederilor care vor avea loc,
şi care scot în evidenţă, o dată mai mult, terenul nestabil al raporturilor italogermane. Zvonurile despre o posibilă amânare a vizitei, pornite chiar din
cercurile naţional socialiste, şi-ar găsi justificarea în felul în care Guvernul de la
Berlin nu consimte să accepte niciun fel de conferinţă sau dezbatere publică
înainte de a fi ajuns la un acord de principiu. Sârguinţa cancelarului Hitler nu
admite să facă excepţie nici în favoarea Italiei.
Pe terenul Pactului occidental, problema se complică prin cererea de
garanţie engleză. Reich-ul, cu toată dezamăgirea pe care a suferit-o până astăzi,
nu a renunţat încă definitiv la o înţelegere asupra vizitei. Pe de altă parte însă, el
ezită să-şi extindă angajamentele sale în sudul, cât şi în estul Europei, dar şi să
sprijine efectiv politica mediteraneană a Italiei. La această ezitare germană
adăugând rezerva până astăzi bănuitoare a Reich-ului faţă de Pactul tripartit de la
Roma, obţinem tabloul real al greutăţilor pe care le întâmpină misiunea contelui
Ciano. Va aduce oare la Berlin, reprezentantul şi ginerele domnului Mussolini,
perspectiva unui concurs nelimitat al Italiei în problemele continentale, concurs
care ar convinge pe cancelarul Hitler la angajamente mai precise? Fără a putea
răspunde la această întrebare, cred util să semnalez Excelenţei. Voastre.
afirmaţiile făcute de curând faţă de mai mulţi diplomaţi de către consilierul de
ambasadă italian, care este şi cumnat cu Ciano. Vorbind de revenirea Germaniei
în circuitul european, Domnia Sa a spus, textual: „Dacă vreţi ca Germania să se
apropie de Geneva, nu trebuie să vă adresaţi Angliei, ci nouă. Numai Italia poate
realiza acest reviriment‖.
Pe de altă parte, conform unor informaţii serioase, în Italia există
nemulţumire cu privire la felul cum înţelege Reich-ul să aplice Acordul cu
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Austria, nemulţumire care şi-ar fi găsit expresia într-o conversaţie destul de
încordată, la Budapesta, între generalul Göring şi contele Ciano.
Petala
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea: văzut 15.X.1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politica externă), f. 153-155
289
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA PARIS,
ION GHEORGHIU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 896, din 15 octombrie 1936, ora 13.50
Înreg. la nr. 56 909, din 16 octombrie 1936
Paris
Decizia de ieri a Belgiei, echivalentă cu revenirea la neutralitatea
dinainte de război, este considerată aici ca o repudiere unilaterală a obligaţiilor
pe care Belgia le-a asumat prin Pactul renan de la Locarno. În cercurile oficiale
se susţine că obligaţiile de asistenţă din acel Pact nu au dispărut prin denunţarea
Germaniei, ci, dimpotrivă, abia prin dânsul au găsit prilejul de aplicare. Semnând
Acordul anglo-italo-belgian din 19 martie, şi răspunzând scrisorii britanice din 1
aprilie, Guvernul belgian a reconfirmat obligaţiile sale de asistenţă. Declaraţia de
ieri apare, astfel, drept o încălcare a unui dublu angajament.
În discuţiile din ultima vreme şi în ultimul discurs al ministrului
Afacerilor Străine belgian, s-a manifestat, ce-i drept, dorinţa Belgiei de a nu mai
asuma în noul Pact occidental, în schimbul garanţiei semnatarilor, obligaţii de
asistenţă în favoarea acestora. De la textul notei şi până la crearea unui fapt
îndeplinit, în mijlocul negocierilor pentru pregătirea conferinţei puterilor de la
Locarno, este o mare deosebire.
Gestul belgian a mâhnit, mai ales pentru că, după cât se spune, Guvernul
francez nu a fost prevenit.
Aici se pune întrebarea dacă repudierea aceasta implică îndatoriri şi
refuzul de a aplica în viitor art. 16 din Pactul SN, cu alte cuvinte: I.) Belgia va
admite libera trecere peste teritoriul ei a trupelor care merg în ajutorul victimei
unei agresiuni? II.) Va aplica măcar sancţiuni economice?
Din faptul că discursul regal nu cuprinde cuvântul neutralitate, se deduce
că Belgia nu respinge obligaţiile Pactului. Printre consecinţele politice şi militare
ale deciziei belgiene se indică: I) Proiectele tratatului înlocuind Locarno cad,
toate având ca premisă participarea Belgiei; II) Aranjamentele militare francoengleze pierd din eficacitate; III) În cazul când, ulterior, ar fi atacată, ca în 1914,
măsurile de asistenţă ar fi din nou improvizate; IV) Devine necesară prelungirea
liniei de fortificaţii Maginot.
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Opinia publică franceză se arată îngrijorată. Politica de divizare dusă de
Germania realizează un nou succes. Franţa continuă să resimtă slăbiciunea ei de
la 7 martie.
Gheorghiu
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 315-316
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 450, din 15 octombrie 1936, ora 16.30
Înreg. la nr. 56 910, din 16 octombrie 1936
Roma
Palazzo Chigi continuă să se arate bănuitor faţă de atitudinea Angliei în
Mediterana, pusă în evidenţă de: călătoria Regelui Angliei, discursurile lui
Samuel Hoare şi Sassoon, Congresul conservator de la Margate, vizita flotei
turceşti la Insula Malta. Eric Drummond a dat asigurări lui Ciano că nicio
ostilitate faţă de Italia nu intră în aceste manifestări. Anglia nu-şi poate reduce
securitatea în Marea Mediterană, chiar faţă de o putere amică. Mediterana
trebuie să rămână o Mare liberă. Drumul Indiei este vital pentru Imperiu. De
altfel, a adăugat Drummond, Italia, având superioritate aeriană, nu este decât
echitabil ca Anglia să aibă primatul naval.
Comunicându-mi impresiile sale despre conversaţia cu ministrul
Afacerilor Străine italian, Eric Drummond îmi precizează: niciodată Anglia nu va
accepta limitările navale în Mediterana. Un pact pe baza aceasta nu este posibil.
De altfel, el nu este considerat actual de italieni. Nici Ducele, nici Ciano nu i-au
vorbit niciodată despre această chestiune. Adaug că impresia lui Eric Drummond
este că Italia nu va căuta să profite de războiul civil din Spania, pentru a
modifica statutul mediteranean.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea. 16.10.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 295-296
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
DE LA BELGRAD, EUGEN PAPINIU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 460-2, din 15 octombrie 1936
Înreg. la nr. 57 484, din 19 octombrie 1936
Belgrad
Confidenţial.
Raport pe luna septembrie [1936]
Domnule Ministru,
(...) În luna septembrie au avut loc primele călătorii în străinătate ale
domnului Stoiadinović, mai întâi la Bucureşti şi apoi la Bratislava, după vizita sa
la Paris din urmă de mai mult de un an, călătorii care dovedesc că în urma
activităţii sale de consolidare internă, plină de succes, se poate deplasa mai uşor
în străinătate. Lăsând la o parte rolul important pe care Domnia Sa l-a avut la
Conferinţa de la Bratislava, întrunită într-un moment foarte critic, trebuie
subliniată perseverenţa Domniei Sale pentru întărirea apărării naţionale a
Iugoslaviei, demonstrată, între altele, atât prin Acordul cu România privitor la
livrarea de benzină Iugoslaviei în schimbul furnizării de cupru României, cât şi
în Cehoslovacia, unde s-a interesat de-a dreptul la Uzinele Skoda de starea
comenzilor iugoslave de armament. Este de necontestat că rezultatele vizitei la
Bucureşti au consolidat foarte mult situaţia guvernului Stoiadinović.
Este inutil de subliniat că importanţa hotărârilor luate la Conferinţa Micii
Înţelegeri de la Bratislava a fost cu atât mai mare, în actualele împrejurări
politice tulburi din Europa, având în vedere că, în urma consecinţelor războiului
italo-etiopian, Societatea Naţiunilor a pierdut incontestabil mult din vaza şi
puterea ei. Cât de scăzut este prestigiul acestei organizaţii în Iugoslavia, după
atâtea eşecuri, se poate vedea din aprecieri foarte pesimiste apărute în presa
iugoslavă („Novosti‖, din 22 septembrie), în care se spune că „acest organism,
bazat pe dreptate, începe să soluţioneze chestiuni nu după dreptate, ci după
necesitate – precum a fost soluţionat războiul italo-etiopian, violarea tratatelor de
către Germania şi războiul civil din Spania – astfel încât el nu-i decât un
anacronism tragicomic‖.
Graţiei abilei conduceri a politicii externe iugoslave de către domnul
Stoiadinović, om de concepţie şi de acţiune, care a ştiut să tragă folos din
rivalităţile dintre marile puteri în Mediterană, situaţia Iugoslaviei, consolidată
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din ce în ce mai mult în interior prin aplicarea unui vast program de refacere bine
chibzuit, capătă un prestigiu incontestabil în exterior, prestigiu care n-a putut
decât să crească prin atenţia deosebită atât a Suveranului Angliei şi a fratelui său,
Ducele de Kent, prin lunga lor vilegiatură pe coasta Dalmaţiei, cât şi prin recenta
alegere de vicepreşedinţi de la Geneva, ocazie cu care s-a dat Iugoslaviei cel deal treilea loc, după cele două primite de Franţa şi Anglia.
Această atenţie din partea Franţei faţă de Iugoslavia s-a manifestat şi
prin trimiterea de numeroase delegaţii de toate categoriile, spre a menţine cât
mai strâns contactul cu această ţară, delegaţii primite cu mare căldură, dintre care
trebuie menţionate: 1) delegaţia foştilor luptători de pe frontul de la Salonic
(poilus d’Orient), care a vizitat câmpurile de luptă din sudul Serbiei, dând loc la
manifestaţii amintind cofraternitatea de arme dintre cele două armate; 2)
delegaţia parlamentarilor membri ai comisiei aerului din Cameră, în frunte cu
preşedintele ei, domnul Bossoutrot; 3) delegaţia industriaşilor şi comercianţilor,
care va fi urmată în curând de o altă delegaţie în frunte cu domnul Bastid,
ministrul Comerţului, în vederea armonizării relaţiilor economice francoiugoslave cu cele politice, cu scop evident de a combate predominanţa în
Iugoslavia a comerţului german; 4) o delegaţie de savanţi, membri ai societăţii
„Le génie français‖, cuprinzând mai mulţi profesori universitari, sub conducerea
dr. Vitel, fost şef al misiunii Crucii Roşii franceze în Albania; 5) o delegaţie a
asociaţiei inginerilor civili din Franţa, sub conducerea domnului Iacobson, vizită
în legătură evidentă cu marile lucrări publice plănuite şi întreprinse de guvernul
Stoiadinović, în special construcţia de căi ferate, din care o parte este deja dată în
concesiune unor întreprinderi franceze, dintre care trebue notată şi Societatea
franco-iugoslavă „Chantiers Adriatiques‖ din Split, creaţia societăţii „Chantiers
de la Loire‖, şi care a început să construiască chiar torpiloare.
Pentru a linişti unele aprehensiuni franceze în privinţa politicii externe
iugoslave, preşedintele Consiliului a făcut delegaţiei parlamentare franceze
declaraţiile următoare, reproduse şi de ziarul „Le Temps‖ din 26 septembrie a.c.:
„Iugoslavia n-ar participa niciodată la o acţiune îndreptată contra Franţei, cu care
ea se simte unită printr-o datorie de recunoştinţă şi prin legături de prietenie
comparabile cu cele care o leagă de fraţii slavi din Rusia. Dacă Iugoslavia caută
apropieri cu alte blocuri europene, ea nu va uita niciodată anumite datorii dictate
de amiciţiile ei şi care trebuie să treacă înaintea intereselor ei pur materiale‖.
Cu aceeaşi ocazie, şi dat fiind că delegaţia franceză se înapoia din Rusia,
domnul Stoiadinović a expus atitudinea deja cunoscută a Iugoslaviei faţă de
Rusia, şi anume că „nerecunoaşterea Sovietelor de către Iugoslavia nu trebuie
interpretată ca un gest inamical faţă de Rusia; trebuie stabilit chiar de acum că
Iugoslavia nu va participa la nicio alianţă, pact sau combinaţie care va avea ca
efect să aducă atingere intereselor sovietice. În asemenea stare de spirit,
Iugoslavia va proceda la recunoaşterea Sovietelor îndată ce va fi terminat
reorganizarea internă impusă de necesităţile imediate ale politicii sale‖.
Din partea Germaniei, două grupuri de foşti combatanţi de pe frontul din
Serbia de Sud şi Smederevo au vizitat cimitirele şi câmpurile de bătălie din acele
regiuni, vizite care au dat loc la manifestări de simpatie în mai multe localităţi.
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Aceste două grupuri au fost urmate de un alt grup foarte important de ziarişti
trimişi de Ministerul Propagandei german, care, după ce a vizitat Belgradul, unde
a fost primit într-o scurtă audienţă de preşedintele Consiliului, a făcut o lungă
călătorie în provincie (cf. raportul nr. 2 4271), desigur nu atât în scop turistic, cât
de propagandă şi informare.
Vizita de o zi a Regelui Bulgariei, făcută Principelui Regent la Krami, la
înapoierea sa din Occident, la 4 septembrie, vizită la care a asistat şi preşedintele
Consiliului, a fost cea mai importantă dintre manifestările de apropiere de
Iugoslavia pe care a întreprins-o Bulgaria de la vizita Regelui Boris la Belgrad,
în 1933. Cu această ocazie, s-au publicat în Iugoslavia declaraţiile Regelui Boris
făcute ziariştilor la ieşirea din Iugoslavia, la 5 septembrie, în staţia Dragoman,
prin care şi-a exprimat satisfacţia pentru călătoria sa în Iugoslavia şi pentru
întrevederile sale cu Alteţa Sa Regală Principele Regent şi domnul Stoiadinović.
Vizita aceasta a fost urmată de cea a unui grup de înalţi prelaţi bulgari, în
frunte cu Monsegniorul Ştefan, mitropolitul Sofiei, ca înapoiere a vizitei din
1933 la Sofia a clerului sârb, ocazie cu care, după primiri oficiale călduroase atât
în Capitală, cât şi la sediul Patriarhiei din Sremski Karlovtzi, s-a întocmit, la
Ohrida, de către clerul bulgar şi sârb, o rezoluţie concretizând dorinţele de
apropiere ale ambelor Biserici şi popoare. Vizita prelaţilor bulgari la Ohrida şi în
Serbia de Sud – pe care capii Bisericii Ortodoxe au avut sensul politic de a o
autoriza – a arătat lumii şi totodată bulgarilor că Iugoslavia se simte foarte sigură
tocmai în acea parte a teritoriului ei, după evoluţia în mentalitatea populaţiilor de
acolo. Manifestarea ostilă a mitropolitului din Skoplie, care a interzis clerului
său să întâmpine la gară pe prelaţii bulgari, dovedeşte că în Iugoslavia nu s-a
uitat atitudinea antisârbă din trecut a mitropolitului bulgar, Ştefan, atitudine care
contrastează cu atitudinea sa actuală (cf. rap. nr. 2 289, din 26 septembrie2). Au
mai vizitat Iugoslavia şi alte grupuri de bulgari, compuse din agronomi,
veterinari, eleve infirmiere, lista încheindu-se cu un grup foarte important de
membri fruntaşi ai Automobil Clubului Bulgar din Sofia, oaspeţi primiţi cu multă
căldură atât la Belgrad, cât şi în diferitele oraşe din provincie pe unde au trecut,
şi cu care ocazie Principele Regent le-a făcut onoarea de a-i primi în audienţă la
castelul său din Krani, în trecerea lor prin Slovenia. Impresia favorabilă a acestor
manifestări de apropiere bulgaro-iugoslavă a fost intensificată şi de însuşi
domnul Kiosseivanov, preşedintele Consiliului bulgar, prin declaraţiile făcute
ziariştilor cehi din Sofia, la 17 septembrie, cărora le-a spus că „astăzi, Balcanii
sunt liniştiţi şi nu mai reprezintă un pericol pentru pace, ca dovadă pot cita că
raporturile bulgaro-iugoslave sunt astfel precum nu se putea imagina acum câţiva
ani‖, cât şi corespondentului ziarului iugoslav „Vreme‖, la fruntaria iugoslavă
din Ţaribrod, la 19 septembrie, în călătoria prin Iugoslavia spre Geneva, căruia ia declarat că „politica de apropiere şi prietenie este dorinţa inimii fiecărui bulgar
şi iugoslav‖, adăugând că va lupta pentru întărirea păcii în Balcani şi în lume.
Relaţiile iugoslave-italiene par a fi pe o cale bună, judecând după ecoul
1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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favorabil, în presa italiană, al declaraţiilor domnului Stoiadinović făcute presei
iugoslave cu ocazia încheierii, la 26 octombrie, la Roma, a Convenţiei
comerciale italo-iugoslave, declaraţii în care a spus că „negocierile acestea, cu
toată sarcina deosebit de delicată care incumba delegaţiilor, s-au desfăşurat într-o
atmosferă de completă comprehensiune a nevoilor mutuale şi pe un ton extrem
de amical, negocieri care au pus sfârşit unei penibile, deşi scurte perioade de
întrerupere completă a schimburilor reciproce, ceea ce permite să se aibă în
vedere, cu mai multă serenitate, dezvoltarea viitoare, între Italia şi Iugoslavia, de
raporturi economice şi altele‖. Pe de altă parte, faptul că Acordul comercial între
Italia şi Cehoslovacia a fost însoţit, din partea presei italiene, de laude la adresa
domnului Beneš, este comentat de presa iugoslavă ca o sondare din partea Italiei,
spre a căuta baze constructive în Bazinul dunărean (...)
Papiniu
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 4 (General, 1936), f. 216, 218-224
292
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA PARIS,
ION GHEORGHIU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 698, din 16 octombrie 1936, ora 0.40
Înreg. la nr. 56 912, din 16 octombrie 1936
Paris
Domnul Delbos a discutat astăzi dimineaţă cu principalii săi colaboratori
şi apoi cu Beck, despre situaţia creată de cuvântarea Regelui Belgiei. Comisia
Afacerilor Străine a Camerei s-a întrunit în acelaşi scop. După-amiază, cercurile
oficiale se prefăceau că nu ar fi fost surprinse de decizia belgiană. Conversaţiile
de la Geneva o lasau să se prevadă. Sub rezerva dezvoltărilor ulterioare, aceste
cercuri nu cred în general că se poate susţine că Belgia a revenit la neutralitatea
de dinainte de război; ea părăseşte politica alianţelor defensive care ar putea fi
pretextul unui atac împotriva ei, ceea ce nu implică renunţarea la colaborarea
internaţională şi în special la îndeplinirea îndatoririlor de membru al Societăţii
Naţiunilor.
Aceleaşi cercuri cred că trebuie să se aştepte negocierile care se vor
deschide şi care vor permite ca situaţia nouă a Belgiei să se concretizeze în
acordurile la care va participa şi Franţa.
Majoritatea ziarelor de dreapta atribuie Pactului franco-sovietic
schimbarea politicii belgiene, arătând că Belgia s-a temut să nu fie atrasă, prin
jocul acordurilor existente, într-un conflict provocat de rivalitatea germanosovietică. Atitudinea presei de seară denotă un evident efort al cercurilor
răspunzătoare, de a reduce gravitatea evenimentului. Revine des tema că, dată
fiind hotărârea Belgiei, însoţită de o serioasă voinţă de înarmare, de a se apăra
împotriva unei agresiuni, noua ei politică lasă în practică acoperită securitatea
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fruntariilor de nord de nord-est ale Franţei.
Gheorghiu
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 322-323
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA PARIS,
ION GHEORGHIU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 900, din 16 octombrie 1936, ora 21.15
Înreg. la nr. 56 919, din 17 octombrie 1936
Paris
La Quai d‘Orsay se lucrează la redactarea unei note care ar urma să fie
remisă Guvernului belgian. Prin această notă s-ar cere următoarele lămuriri:
1) Ce valoare atribuie Belgia garanţiilor care subzistă, provizoriu, din
Pactul renan, inclusiv angajamentele de Stat Major din primăvară?
2) În ce condiţii crede că va participa la un nou pact de securitate
occidental?
3) În ce măsură înţelege să respecte obligaţiile Pactului Societăţii
Naţiunilor, şi în special să aplice articolul 16?
4) Ce înţelege să rezerve Acordurilor militare franco-belgiene?
Înainte de a remite această notă la Bruxelles, Guvernul francez se va
concerta cu Guvernul britanic, care se pare că va cere la rândul său lămuriri
analoge.
Ambasadorul Belgiei ar fi dat astăzi dimineaţă asigurări liniştitoare
domnului Delbos, accentuând că guvernul belgian nu a luat nicio decizie. Belgia
va comunica abia peste câteva zile interesaţilor în ce mod înţelege să concilieze
doctrina Regelui cu angajamentele existente. Ar fi de anticipat chiar că guvernul
belgian presupune că doctrina aceasta se acordă cu Pactele de la Locarno şi cu
îndatoririle către Societatea Naţiunilor.
Cu toate sforţările pe care le semnalam ieri, de a reduce în ochii opiniei
publice gravitatea înfrângerii suferite de politica franceză, se manifestă astăzi
foarte stăruitor îngrijorarea că exemplul Belgiei ar putea să fie urmat şi de alte
state. Se observă că părăsirea concepţiei securităţii colective chiar de către statele
mici, cele mai interesate ca ea să devină realitate, este tot ce poate dori Berlinul,
care urmăreşte divizarea celor care stau în calea proiectelor sale de expansiune,
pentru a putea alege în care să lovească mai întâi. În orice caz, asemenea
renunţări ar promova realizarea solidarităţii marilor puteri, ceea ce numai
avantajos nu poate fi pentru puterile mijlocii şi mici.
Pertinax se face ecoul acestor îngrijorări; el se întreabă dacă
desprinderea Belgiei de aliaţii ei nu va fi urmată de Polonia şi de România,
adăugând că „faimosul ministru al Poloniei la Bucureşti, Arciszewski, s-a agitat
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cu ardoare la primirea noutăţilor de la Bruxelles‖.
Gheorghiu
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 317-319
294
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR,
CONSTANTIN ANTONIADE, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 785, din 16 octombrie 1936
Geneva
Domnule Ministru,
A XVII-a Sesiune ordinară a Adunării Societăţii Naţiunilor, deschisă în
ziua de 21 septembrie, şi-a încheiat lucrările în seara zilei de 10 octombrie. La
această sesiune au luat parte, din cele 57 de state membre ale Societăţii, 52;
cinci, şi anume: Guatemala, Honduras, Italia, Paraguay şi Salvador, abţinându-se
de a trimite delegaţii. Dintre statele absente, cazul Italiei merită o menţiune
specială, care va fi făcută la locul potrivit. Printre delegaţiile prezente, 28 au fost
prezidate de miniştrii Afacerilor Străine ai ţărilor respective.
I. Preşedinţia Adunării şi compunerea Biroului
Era convenit între principalele delegaţii ca anul acesta Preşedinţia
Adunării să fie oferită ministrului Afacerilor Străine al Argentinei, domnul
Carlos Saavedras Lamas, una dintre personalităţile politice cele mai
reprezentative ale continentului sud-american, a cărui activitate în domeniul
internaţional era de mult cunoscută şi apreciată. Afară de această consideraţie,
mai era şi faptul că Argentina, care colaborase efectiv la lucrările Societăţii
Naţiunilor, mai ales în conflictele sud-americane şi în chestiunea Saar-ului, îşi
termină în acest an mandatul său în Consiliu: aşa cum anul trecut se adusese
acest omagiu domnului Beneš, alegându-l preşedinte al celei de a XVI-a
Adunări, anul acesta omagiul se aducea reprezentantului Argentinei. Domnul
Saavedras Lamas a fost ales în prima zi a Adunării cu 44 de voturi din 49 de
votanţi. Nu pot afirma că aceasta a fost una dintre Preşedinţiile strălucite ale
Adunării. Deşi om politic de mare valoare, domnul Saavedras Lamas, care lua
parte pentru prima dată la lucrările Societăţii Naţiunilor, nu avea experienţa
necesară unei asemenea Adunări; era îngreunat şi de slaba sa cunoştere a limbii
franceze; aşa că în loc să conducă efectiv Adunarea, a fost el condus la fiecare
pas de Secretariatul General al Societăţii Naţiunilor.
Compunerea Biroului s-a făcut cu oarecare întârziere şi nu fără
dificultăţi, din cauza deliberărilor prelungite pe care comisia de verificare a
puterilor delegaţiilor a fost nevoită să le facă pentru a rezolva chestiunea
admiterii sau respingerii delegaţiei etiopiene. Adunarea, deschisă în ziua de 21
septembrie, nu şi-a putut constitui Biroul decât în ziua de 24 septembrie, când
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s-a procedat în sfârşit la alegerea vicepreşedinţilor: aşa că, în primele zile – lucru
fără precedent la Geneva – Adunarea a funcţionat fără Birou. S-a procedat însă –
după un prim raport al comisiei de verificare care a lăsat în rezervă cazul
delegaţiei etiopiene – în ziua de 22 septembrie, la alegerea preşedinţilor
comisiilor Adunării. La acea dată s-au ales preşedinţii comisiilor I, II, IV, V şi VI
– chestiunea comisiei III (dezarmare) fiind lăsată în rezervă – în felul următor:
Comisia I: domnul Limburg (Ţările de Jos); Comisia II: domnul Van
Langenhove (Belgia); Comisia IV: domnul Guani (Uruguay); Comisia V:
domnul Schmidt (Estonia); Comisia VI: domnul Motta (Elveţia).
Vice-preşedinţi ai Adunării au fost aleşi primii delegaţi ai următoarelor
state: Franţa, Regatul Unit al Marii Britanii, Iugoslavia, Canada, URSS şi Italia.
Deşi Italia nu trimisese încă delegaţie la Adunare, reprezentanţii Marii Britanii şi
Franţei stăruiseră în delegaţii ca locul Italiei la vicepreşedinţie să fie conservat,
conform tradiţiei inveterate şi pentru înlesnirea unei eventuale participări a ei la
lucrările Ligii. Nu toate delegaţiile au împărtăşit acest punct de vedere, căci pe
când primul delegat al Franţei a întrunit 49 voturi din 52 de votanţi, primul
delegat al Italiei n-a întrunit decât 32. După această alegere, Biroul Adunării a
fost compus din aceşti şase vicepreşedinţi, din cei cinci preşedinţi ai comisiilor
mari, plus preşedinţii celorlalte două comisii: comisia ordinei de zi (preşedinte:
domnul Beck, Polonia) şi comisia verificării puterilor (preşedinte: domnul
Tudela, Peru).
Ulterior, s-au constituit alte două comisii mari. La sugestia delegaţiei
franceze, sprijinită de propunerea unei rezoluţii formale din partea delegaţiilor
Danemarcei, Finlandei, Norvegiei, Olandei şi Suediei, Biroul şi apoi Adunarea
au decis constituirea Comisiei III, care nu mai funcţionase de când se întrunise
Conferinţa Dezarmării, şi nu-şi reluase activitatea nici după eşecul acelei
conferinţe. Întrunindu-se la 2 octombrie, Comisia III a ales ca preşedinte pe
delegatul norvegian, dr. Lange. Crearea unei a VII-a comisii, intitulată „Comisie
Generală‖ şi având ca scop „studiul chestiunii aplicării principiilor Pactului‖, a
fost propusă de Birou în şedinţa sa din 7 octombrie, şi aprobată de Adunare în
şedinţa sa din 8 octombrie. În ziua următoare, Comisia Generală s-a constituit, ca
toate Comisiile mari ale Adunării, din reprezentanţii tuturor delegaţiilor, şi a ales
ca preşedinte, în unanimitate, pe delegatul australian Stanley Bruce.
II. Comisia de verificare a puterilor
De obicei, această comisie este cea mai puţin importantă dintre comisiile
Adunării; rolul ei este pur formal, iar membrii se aleg dintre delegaţii secundari.
În prezenta Adunare, Comisia de verificare a puterilor a trecut pe planul întâi,
odată ce avea să se ocupe de o chestiune de mare importanţă, aceea a admiterii
ori respingerii delegaţiei etiopiene. De prezenţa ori absenţa acesteia, depindea
absenţa ori prezenţa unei delegaţii italiene. Era ştiut că secretarul general,
Avenol, întreprinsese, cu puţin timp înainte de deschiderea sesiunii Consiliului şi
Adunării, o călătorie la Roma, unde discutase condiţiile reluării unei colaborări a
Guvernului italian cu Societatea Naţiunilor. În şedinţa privată din ziua de 18
septembrie, domnul Avenol a ţinut să aducă la cunoştinţa Consiliului rezultatul
convorbirilor pe care le avusese la Roma cu capul Guvernului italian şi cu
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ministrul Afacerilor Străine, contele Ciano. Domnul Mussolini, după cum
declarase şi în scrisoarea adresată preşedintelui Adunării în precedenta sesiune
extraordinară, se arătase dornic să reia o „colaborare leală, întreagă şi fără
rezerve‖ cu Societatea Naţiunilor. La această reluare nu ar fi decât o singură
piedică: prezenţa unei delegaţii etiopiene la viitoarea Adunare. Secretarul general
ţinuse să precizeze că nu poate fi vorba, sub nicio formă, să se pună sau să se
repună în chestiune statutul Etiopiei ori situaţia sa juridică, aşa cum există astăzi.
I s-a afirmat că Guvernul italian nu are intenţia să pună această problemă şi că
subordonează colaborarea sa exclusiv prezenţei de fapt a unei delegaţii etiopiene.
Astfel circumscrisă problema, domnul Avenol a declarat că chestiunea se reduce
la examenul validităţii puterilor pe care delegaţia etiopiană le va prezenta,
chestiune de resortul comisiei de verificare. Oricare ar fi rezultatul acestui
examen, chestiunea de principiu ar rămâne neatinsă. Domnul Avenol a ţinut să
precizeze atât Guvernului italian, cât şi Consiliului, că întreprinsese acea
călătorie în exerciţiul funcţiunilor sale şi că nu avusese mandat de la nicio
autoritate a Societăţii Naţiunilor.
Declaraţiile secretarului general erau de natură să impresioneze membrii
Consiliului. Cercurile Societăţii erau convinse că domnul Avenol nu
întreprinsese acest demers fără să fi fost autorizat de guvernele principal
interesate, şi că va fi avut asigurări că acţiunea sa va reuşi. Desfăşurarea
ulterioară a evenimentelor a dovedit contrariul. În acele puţine zile care precedau
întrunirea Adunării, se pusese la cale un întreg plan de refuzare a delegaţiei
etiopiene, pe o simplă chestiune de formă – acea a validităţii scrisorilor de
acreditare emise de Negusul deposedat de Imperiul său – care, lăsând neatinsă
chestiunea de drept a statutului juridic al Etiopiei, să permită prezenţa Italiei la
Adunare. Nu era străin de acest plan Secretariatul General al Societăţii
Naţiunilor, cum nu erau străine nici delegaţiile britanică şi franceză. Ba chiar
juristul delegaţiei franceze, domnul Basdevant, redactase un memoriu
confidenţial în care se arătau motivele de fapt pe baza cărora puteau fi respinse
scrisorile de acreditare ale delegaţiei etiopiene, de către comisia de verificare a
puterilor. Fără să se atingă de chestiunea suveranităţii de drept asupra Etiopiei, se
constata că în fapt Negusul nu mai exercita suveranitatea sa asupra niciunui
teritoriu etiopian şi că nu mai exista niciun Guvern etiopian normal constituit
care să-şi poată delega puterile. Argumentele aduse nu se împiedicau de
principiile Pactului, nici de decizia precedentei Adunări, care refuzase în mod
implicit recunoaşterea anexării Etiopiei de către Italia, cum nu se tulburau nici de
precedentele reprezentate de Serbia şi Belgia în timpul războiului mondial, ori de
preocupările legitime ale altor mici state, într-o eventuală conflagraţie viitoare.
Esenţialul, pentru cei care susţineau respingerea Etiopiei, era să se dea satisfacţie
Italiei, în credinţa că aceasta va relua colaborarea sa „leală‖ cu Societatea
Naţiunilor, se va grăbi să se alăture puterilor locarniene şi să renunţe la
periculoasa apropiere de Germania. Greutatea era numai să se găsească o
comisie de verificare dispusă să adopte acest punct de vedere. Sondăriile făcute
de Secretariatul General în diversele delegaţii au rămas fără rezultat: nimeni nu
dorea să asume o asemenea sarcină şi răspundere scabroasă. În ziua deschiderii
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Adunării, s-a decis ca comisia de verificare a puterilor, contrar practicei
inveterate, să fie compusă din preşedinţii delegaţiilor principalelor puteri şi din
alte personalităţi cu vază în cercurile Societăţii Naţiunilor. Şi astfel, prin scrutin
secret, s-a ales o comisie de verificare compusă din următorii nouă membri:
Eden (Marea Britanie), Litvinov (URSS), Delbos (Franţa), Osuski
(Cehoslovacia), Politis (Grecia), Rüstü Aras (Turcia), Tudela (Peru), Jordan
(Noua Zeelandă), Limburg (Ţările de Jos), comisie care a ales ca preşedinte pe
delegatul peruvian, iar ca raportor, pe domnul Politis, delegatul grec.
Comisia a căzut repede de acord asupra verificării puterilor tuturor
delegaţiilor, şi a prezentat imediat un raport provizoriu, pentru ca lucrările
Adunării să poată începe, lăsând în rezervă numai chestiunea delegaţiei
etiopiene, care merita „un examen mai atent‖. Deliberările comisiei au fost
extrem de laborioase. S-a văzut, din capul locului, faţă de rezistenţa
reprezentanţilor puterilor mai mici, că respingerea pură şi simplă a delegaţiei
etiopiene nu putea fi obţinută. Toate socotelile celor care voiau cu orice preţ
prezenţa Italiei la Adunare, erau astfel încurcate. Delegaţii francez şi britanic,
simţind rezistenţa, au păstrat o atitudine mai mult rezervată. Unanimitatea era
departe de a se realiza în sânul comisiei. Majoritatea insista asupra gravităţii
problemei pentru viitorul Societăţii, problemă profund politică şi nu simplă
problemă de formă ori de abilitate momentană, şi lăsa să se întrevadă că,
pronunţându-se excluderea Etiopiei, nu era deloc sigur să se obţină majoritatea în
Adunare. Niciunul dintre membrii comisiei nu a luat însă asupra sa răspunderea
să conteste în mod formal validitatea puterilor semnate de Negusul deposedat.
Nu putea fi vorba de raport de majoritate, alături de un raport de minoritate. S-a
recurs atunci la ideea cererii unui aviz consultativ la Curtea de la Haga, asupra
validităţii puterilor delegaţiei etiopiene, în prezenţa art. 5 din regulamentul
Adunării. Un comitet de jurişti a fost instituit, pentru a formula cererea de aviz.
Comitetul s-a lovit de mari dificultăţi de principiu. Se punea, între altele,
chestiunea unanimităţii pentru cererea de aviz consultativ. Apoi, în fapt, avizul
n-ar fi putut să fie dat de Curte în timpul prezentei Adunări; la pronunţare, avizul
ar fi devenit inoperant, odată ce puterile asupra cărora avea să judece nu erau
valabile decât pentru această Adunare. Şi, până la pronunţare, Etiopia ar fi trebuit
admisă să ia parte la Adunare, potrivit alineatului 4 de sub articolul 5 al
regulamentului: „Tout représentant dont l‘admission soulève de l‘opposition
siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres représentants, à moins
que l‘Assemblée n‘en décide autrement‖. Nu era deloc sigur că Adunarea ar
consimţi, în aşteptarea avizului, să pronunţe excluderea. De altă parte, s-au făcut
sondări la Roma, pentru a şti dacă Guvernul italian ar primi să trimită delegaţie
la Adunare până ce Curtea se va pronunţa, bineînţeles, Adunarea excluzând
provizoriu Etiopia. Răspunsul de la Roma a fost evaziv şi puţin încurajator:
Guvernul italian avea aerul că se dezinteresează de tot ce se făcea la Geneva. În
aceste condiţii, chiar cei care susţineau teza respingerii Etiopiei în vederea
întoarcerii Italiei, au fost nevoiţi să renunţe şi să lase comisia de verificare să se
pronunţe în sensul principiilor Pactului. Reprezentantul britanic, domnul Eden, a
declarat pe faţă că va vota contra excluderii. Desigur, Guvernul său avea motive
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puternice să execute ceea ce putea fi privit ca o schimbare de atitudine. Se pare
că pretenţiile Italiei, de recunoaştere a propriei supremaţii navale în Mediterana,
puse ca şi condiţie a participării la noul Pact locarnian, nemulţumiseră profund
Guvernul de la Londra, din ce în ce mai convins că nu poate conta pe o
colaborare efectivă şi leală din partea domnului Mussolini cu Marea Britanie şi
Franţa. De altă parte, se simţise că, cu tot şantajul apropierii Italiei de Germania,
Guvernul italian era destul de îngrijorat de acţiunea hitleristă în Austria şi că, în
definitiv, vedea cum autoritatea pe care o pretindea în Europa Centrală era pe
cale să-i scape. Era deci momentul să se arate domnului Mussolini că în realitate
este izolat, şi că marile democraţii occidentale nu-i cerşesc concursul.
În aceste condiţii, unanimitatea s-a făcut repede în comisia de verificare.
S-a renunţat la orice aviz consultativ şi delegaţia etiopiană a fost admisă la
această sesiune. Raportul prezentat Adunării a fost redactat de domnul Politis cu
toată circumspecţia, pentru ca să nu angajeze viitorul. Se recunoaşte că
aprecierea validităţii puterilor date de Negus, în împrejurările actuale, este
extrem de delicată. Totuşi, niciun membru al comisiei nu a sugerat să se declare
că puterile sunt manifest iregulare. În îndoială, comisia se gândise să ceară un
aviz Curţii de la Haga, asupra regularităţii acelor puteri, aviz care însă n-ar fi
putut sosi înainte de închiderea sesiunii; şi, în tot cazul, Adunarea ar fi trebuit să
se pronunţe, conform articolului 4 al. 5 din Regulament, asupra situaţiei
delegaţiei etiopiene. Recursul la Haga neputând avea semnificaţie practică, cea
mai bună soluţie ar fi, cu toată îndoiala care apasă asupra puterilor sale –
îndoiala trebuind să profite acelora asupra cărora apasă –, ca delegaţia etiopiană
să fie primită pentru a lua parte la prezenta Adunare. Raportul subliniază că
această soluţie este „valabilă numai pentru prezenta sesiune şi nu prejudecă
întru-nimic asupra viitorului‖.
Raportul venind în discuţia Adunării la 23 septembrie, delegaţia ungară a
cerut votul prin apel nominal. Aceasta, probabil, pentru ca partizanii Italiei să
poată fi număraţi exact. Rea socoteală, căci votul a arătat cât de izolată este Italia
în Adunare. Au votat împotriva admiterii Etiopiei patru delegaţii: Albania,
Austria, Ecuador şi Ungaria; trei vasali şi un dezertor. S-au abţinut de la vot:
Bulgaria, Panama, Portugalia, Siam, Elveţia şi Venezuela. Toate celelalte
delegaţii – 39 la număr – au votat pentru concluziile raportului.
Acest act de curaj al Adunării, care răscumpără în bună parte slăbiciunile
şi incoerenţele Adunării extraordinare din iulie trecut (pentru că, din nenorocire,
respectul principiilor Pactului începe să devină un act de curaj la Geneva), a
nemulţumit mai multe cercuri politice, în special cele franceze. „Greşeala de la
Geneva‖ scria cel mai mare jurnal al Republicii, „Le Temps‖. Societatea
Naţiunilor se pierde în subtilităţi juridice şi neglijează realităţile politice. Triumf
al Sovietelor, ziceau alţii, care au reuşit să împiedice întoarcerea Italiei la Ligă şi
să zădărnicească Conferinţa celor Cinci. Mulţi din cei care votaseră raportul se
căiau de greşala comisă. Şi se prevesteau cele mai mari catastrofe: Conferinţa
locarniană compromisă, Italia azvârlită definitiv în braţele Germaniei, Italia
retrasă din Ligă, criza internaţională agravată, orice reconstrucţie a unui sistem
european imposibilă. Toate acestea pentru că comisia de verificare şi Adunarea
431

Institutul Diplomatic Român

n-au voit să dea o nouă primă agresiunii, şi n-au uitat că există un anume articol
10 în Pact.
Deşi lumea se aştepta la un coup d’éclat din partea Italiei, la o retragere
cu zgomot din Ligă, domnul Mussolini a preferat, dând dovadă de un realism
politic mai real ca al celor care împingeau Adunarea la un nou abandon, să
considere ca neglijabilă decizia de la Geneva şi să nu facă niciun gest de
retragere din Societatea Naţiunilor. Diplomaţia britanică văzuse just de data asta,
şi speculase bine asupra strâmtorărilor politicii externe fasciste. Italia n-a mai
trimis delegaţie nici la Adunare, nici la Consiliu, şi sesiunea s-a desfăşurat în
lipsa ei.
III. Discuţia generală
An după an, Adunarea se deschide într-o atmosferă tot mai grea, într-o
nelinişte tot mai accentuată, sub ameninţări tot mai precise. Anul acesta adusese
contribuţia lui de complicaţii şi situaţii inextricabile. După conflictul italoetiopian, care otrăvise atmosfera europeană, urmase lovitura germană de la 7
martie, care pusese în primejdie pacea întregii Europe. Pe când puterile
„locarniene‖ se zbăteau să găsească o soluţie la cea mai dificilă situaţie creată de
la război încoace, izbucneşte războiul civil spaniol, care ameninţă să separe
Europa, destul de divizată prin trecutele ei neînţelegeri, în două tabere
potrivnice. La aceste complicaţii de ordin politic internaţional se adăugau
neliniştile interne din mai multe state şi grava situaţie economică europeană.
Adunarea din septembrie 1936 se deschidea deci sub auspiciile cele mai
puţin favorabile şi într-o universală nelinişte şi confuzie. Experienţa trecută
arătase că Parlamentul internaţional de la Geneva, dacă putea să constate
situaţiile existente, să le pună în lumină şi chiar să se lamenteze asupra lor, nu
era în stare să aducă reale remedii ori măcar să propună soluţii viabile. La
deschiderea prezentei sesiuni, mulţi se întrebau, în momentul când începea
rituala discuţie generală, la ce servesc aceste periodice exhibiţii oratorice şi dacă
n-ar fi mai nimerit ca ele să fie cu totul reduse, dacă nu chiar suprimate. Se
credea că această sesiune va fi scurtă şi că, în tot cazul, discuţia generală nu va
lua proporţii; se credea că lucrul eficace se va face mai ales în comisii. Comisiile
şi-au făcut datoria, abordând fiecare puţinele chestiuni care le erau deferite, dar
discuţia generală, cu toată lipsa de interes care se arăta în Adunare – căci
preocupările fiecărei delegaţii mergeau în altă parte decât spre frumoasele
dezvoltări oratorice – s-a prelungit peste măsură. Au fost 33 de discursuri, la care
au participat numeroase delegaţii, unele găsind chiar cu cale să lase să vorbească
mai mult decât un singur delegat.
Este ştiut că, cu ocazia discuţiei raportului secretarului general, se pot
aborda toate subiectele de politică internaţională generală, ca şi chestiuni mai
speciale. Subiectele nu lipseau anul acesta, şi oratorii n-au lipsit să le atingă,
fiecare din punctul său de vedere; este îndoielnic însă dacă toate au fost luminate
şi dacă se poate spune că s-au propus soluţii adevărate. Nu voi analiza toate
discursurile ţinute, mă voi mărgini să enumăr chestiunile abordate şi să definesc
tendinţele manifestate.
După aprecierile generale asupra situaţiei politice actuale – mai ales în
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ce priveşte Europa, unde se nasc neliniştile cele mai mari – o chestiune care
trebuia să preocupe Adunarea este cea care-i fusese deferită de Adunarea
extraordinară din iulie, chestiunea aşa-zisă a reformei Pactului sau, cum a fost
definită mai corect, „la mise en oeuvre des Principes du Pacte‖. Născută cu
ocazia constatării eşecului Ligii faţă de conflictul italo-etiopian, în condiţiile
ştiute, ea trebuia să facă obiectul principal al deliberărilor actualei Adunări, nu
pentru a găsi o soluţie imediată, ci pentru stabilirea unui teren serios de studiu.
Nu toate Guvernele cărora li se ceruse avizul se pronunţaseră până la deschiderea
sesiunii. Discuţia generală fusese prilejul cel mai nimerit ca toate părerile să fie
exprimate. S-au constatat însă multe reticenţe, şi din discuţia aceasta nu se poate
afirma că chestiunea a făcut vreun pas mai departe. Este interesant însă de notat
oarecare tendinţe afirmate, care, din punctul nostru de vedere, nu pot fi privite ca
favorabile. O altă chestiune care a fost abordată de mai mulţi oratori şi care şi-a
găsit soluţia în reviviscenţa Comisiei III, adormită sub trecutele Adunări, este
aceea a dezarmării, a măsurilor de luat faţă de cursa spre reînarmare la care
asistăm de când Germania a repudiat în mod unilateral obligaţiile ei din tratate.
Războiul civil din Spania, cu posibilele lui repercusiuni asupra întregii Europe,
nu putea să nu facă obiectul reflecţiilor, constatărilor ori recriminărilor puterilor
direct interesate. Chestiunile economice şi financiare, de resortul special al
Comisiei II, sunt totdeauna atinse în discuţia generală: anul acesta au luat o
deosebită amploare, din cauza evenimentelor petrecute curând după deschiderea
Adunării: devaluarea francului francez, urmată de acea a florinului olandez şi
francului elveţian, de acea a lirei italiene şi a altor monede.
Discursurile miniştrilor Afacerilor Străine britanic, francez şi sovietic –
singurii reprezentanţi ai acelor mari puteri rămase în Ligă – erau aşteptate cu un
viu interes. Primele două au adus oarecare decepţie, pe când discursul domnului
Litvinov a fost într-adevăr un mare discurs, care a abordat cu mult curaj şi
hotărâre toate chestiunile de ordin general şi particular care se puneau înaintea
Adunării. Nu voi menţiona, deocamdată, din aceste discursuri, decât
consideraţiile lor generale; asupra chestiilor particulare voi reveni la analiza
chestiunilor dezbătute de către toţi oratorii.
Câteşitrei reprezentanţii marilor puteri, ca şi oratorii următori, au
constatat gravitatea timpurilor, nemulţumirea şi neliniştea produsă de situaţia
actuală a lumii, fiecare cu mai mult ori mai puţin pesimism. Reprezentantul
britanic nu judecă totuşi situaţia ca disperată şi crede în posibilitatea unei
colaborări între naţiuni, oricât de divergente ar fi formele lor de guvernământ.
Atât domnul Eden, cât şi domnul Delbos au făcut apologia instituţiilor
democratice ale ţărilor lor, afirmând voinţa de a le apăra cu orice preţ, dar
recunoscând dreptul fiecărui popor de a-şi alege formele de guvernământ care-i
convin. Ar fi o complicaţie superfluă, într-o lume destul de complexă, ca
naţiunile să se dividă după formele lor de guvernământ; prima regulă a vieţii
ordonate între naţiuni, spunea domnul Eden, trebuie să fie aceasta: credinţa în
principiile propriei ţări, toleranţă faţă de principiile celorlalţi. Exemplul Genevei,
spunea domnul Delbos, trebuie să arate că conflictul de doctrine care tinde să
împartă Europa nu poate fi fatal. Nici reprezentantul sovietic nu vrea să facă
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discriminare între state după regimul lor interior. „Deşi naţional-socialismul şi
rasismul sunt duşmani de moarte ai muncitorimii şi ai civilizaţiei înseşi,
Guvernul sovietic n-a predicat niciodată cruciada contra ţărilor care sunt prada
acestor doctrine‖.
Domnul Litvinov, cu o deosebită francheţă, a pus faţă în faţă cele două
tendinţe, care de patru ani încoace împart Europa şi pot da naştere conflictului
celui mai sângeros care a bântuit vreodată în lume: de o parte ideile de pace, de
inviolabilitate a tratatelor şi de ordine internaţională, de alta, ideile de război, de
dispreţ al obligaţiilor internaţionale şi de răsturnare prin violenţă a statutului
lumii; dar pe când subversivii se organizează, forţele adverse rămân, din
nefericire, informe, risipite şi pasive. Unii pretind să rămână neutri în faţa
conflictului iminent, uitând lecţiile recente; treaba lor, dar să-şi respecte încă de
pe acum neutralitatea şi să nu şi-o pună în serviciul forţelor de agresiune. Alţii îşi
dau seamă de gravitatea situaţiei – şi printre aceştia statele cele mai puternice din
lume – recunosc necesitatea unei apărări comune, vorbesc întruna de securitate
colectivă, dar până acum n-au făcut nimic ca să dea acestei idei o forţă efectivă,
în speranţa că îndemnurile lor vor convinge pe agresor să renunţe la propriile lui
planuri. Şi domnul Litvinov, criticând acerb atitudinea marilor puteri, a indicat
destul de clar cine poate fi agresorul şi care sunt metodele pe care-şi fundează
politica lui: superioritatea brutală a forţei materiale, reclamaţiile ameninţătoare,
blufful, intimidarea, tactica faptului împlinit. Nu îndemnurile şi rugăminţile, nu
concesiile absurde vor împiedica „poporul ales‖ în urmărirea propriei sale
hegemonii asupra lumii; toate aceste manifestări sunt luate drept semn de
slăbiciune. Ceea ce trebuie, este combinarea tuturor forţelor adverse într-o
acţiune comună. „Sunt convins că numai posibilitatea unei acţiuni comune este
suficientă pentru a îndepărta ameninţarea de război şi pentru ca agresorul să fie
obligat să ceară, mai curând ori mai târziu, să fie admis şi el în sistemul comun al
securităţii colective‖. Un nou bloc, deci? Nu. Domnul Litvinov se mulţumeşte cu
blocul existent care se numeşte Societatea Naţiunilor, blocul ţărilor care doresc
pacea şi care s-au unit ca să se apere şi să se ajute mutual. Dar acest ajutor
trebuie organizat fără întârziere, între cei ce pot şi vor să se apere şi nu înţeleg să
fie atacaţi unul câte unul. Nu poate fi, în momentele prezente, vorba de amânări:
Liga trebuie să înceteze a fi o „sală de aşteptare‖ până ce situaţiile se vor lămuri
de la sine, căci nu se vor lămuri.
Spuse cu multă forţă, toate consideraţiile generale, ca şi particulare ale
domnului Litvinov, inspirate de doctrina cea mai sănătoasă a Pactului, au avut un
mare răsunet în această Adunare, mai mult indiferentă faţă de celelalte
manifestări oratorice. Asupra consideraţiilor sale particulare, sunt nevoit să revin
în examenul diverselor chestii discutate de majoritatea oratorilor.
1) Reforma Pactului
Mai toţi oratorii au fost de acord că nu poate fi vorba de o adevărată
reformă a Pactului pe cale de amendamente, a căror procedură este lentă şi
anevoioasă, ci numai de interpretări, de explicări în vederea întăririi unor
dispoziţii esenţiale. Majoritatea, ca şi în trecutele discuţii asupra eşecului suferit
de Societate în conflictul italo-etiopian, a fost de părere că vina nu a fost a
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Pactului, ci a felului cum dispoziţiile lui au fost aplicate, când au fost aplicate, şi
mai ales a faptului că unele n-au fost deloc aplicate. De aici a purces ideea că
principiile Pactului trebuie să fie puse en oeuvre, ca eficacitatea lor să fie
completă, idee care a fost dată ca etichetă comisiei generale instituite de Adunare
pentru studiul acestei complexe şi delicate chestiuni. Fiind vorba din nou de
căutarea răspunderilor pentru eşecul suferit, mai mulţi oratori au pus înainte,
drept cauză a acestui eşec, lipsa de universalitate a Ligii. Aceasta a fost deplânsă
de mulţi, începând cu domnul Eden, continuând cu toate dominioanele britanice,
cu toţi scandinavii şi sfârşind cu unii sud-americani. Ideea e atrăgătoare în sine,
căci universalitatea e postulatul fundamental al Societăţii Naţiunilor, şi nimeni
nu poate să nu dorească această universalitate. De fapt, ea nu există. Atunci ce
este de făcut? Să aşteptăm până va fi obţinută, pentru a căuta atunci soluţia
gravelor probleme? Răspunzând domnului Eden, şi cu anticipare tuturor celor
care plâng după universalitate, domnul Litvinov s-a exprimat astfel: „Întreb pe
partizanii universalităţii cu orice preţ: trebui-va să sacrificăm principiile
fundamentale ale Societăţii, ca să o adaptăm la doctrina şi practica cutărui stat,
ori mai bine să invităm pe acesta să-şi adapteze principiile la ideologia actuală a
Societăţii? Răspunsul meu este că e mai bine să avem o Societate fără
universalitate, decât universalitatea fără principiile Societăţii‖. Discuţia asupra
universalităţii a revenit în Comisia Generală, adusă de delegatul chilian. Vom
vorbi despre aceasta la locul potrivit.
O idee destul de bizară, adusă de către domnul Eden, a fost aceea a
separării Pactului de tratatele de pace cu care rămâne incorporat; Pactul ar căpăta
astfel forma unei convenţii independente. Idee care, bineînţeles, a fost
îmbrăţişată cu căldură de reprezentanţii Austriei şi Ungariei, şi care corespunde
celei mai pure doctrine hitleriste. Tehnic, chestiunea ridică cele mai grave
obiecţii, iar politic duce la revizionism. De ce această concesie revendicărilor
germane? Domnul Eden s-a mărginit să enunţe chestia, fără să-şi justifice
propunerea şi fără să o aprofundeze. Iată o vorbă aruncată în vânt, care poate
căşuna inextricabile complicaţii.
Atât ministrul britanic, cât şi cel francez, au insistat – urmaţi de multe
alte delegaţii – asupra necesităţii de a se suprima regula unanimităţii din art. 11
al Pactului. Teza este cunoscută şi figurează ca punct în răspunsurile mai multor
guverne. Ceea ce nu implică că ar fi cu totul incontestabilă. Domnul Litvinov a
contestat-o în mod formal, cu argumente valabile. Regula unanimităţii i se pare
foarte utilă pentru a indigui valul de reclamaţii meschine, fără legătură cu
menţinerea păcii, ce s-ar putea adresa Consiliului Societăţii. În unele cazuri,
articolul 11 s-a arătat neputincios; chiar fără unanimitate, va fi neputincios în
cazul când violarea păcii este efectul unei voinţe agresive calculate. În acest caz,
recomandările Consiliului trebuie sprijinite de un articol 16 eficace.
Pactele regionale – în sensul întăririi securităţii colective – au ocupat o
bună parte din expunerile făcute. Unii ca să le aprobe, alţii ca să le dezaprobe.
Guvernul britanic este favorabil acestor pacte, cu condiţia să fie compatibile cu
Pactul. „Un mare avantaj al acestor pacte regionale, spunea domnul Eden, este că
termenii lor sunt cunoscuţi dinainte, ca şi împrejurările în care vor trebui să
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joace. Valoarea acordurilor, în vederea unei acţiuni colective, depinde într-o largă
măsură de certitudinea că vor fi aplicate. Existând îndoială asupra aplicării
planurilor mai vaste şi mai ambiţioase, s-ar putea ca agresorul să fie îndemnat să
încerce riscul că n-ar fi aplicate‖. Şi reprezentantul britanic se întreabă dacă
acordurile regionale n-ar trebui să fie supuse aprobării Consiliului sau Adunării.
În virtutea unor asemenea pacte, părţile ar fi libere să-şi ia obligaţii precise peste
cele conţinute în Pact. A urmat apoi declaraţia importantă că „Guvernul
Majestăţii Sale este hotărât să facă toate sforţările în vederea negocierii unui pact
de acest fel, în ce priveşte Europa Occidentală‖. Reprezentanţii Dominioanelor
britanice s-au pronunţat şi ei pentru pactele regionale, ca şi unii delegaţi
scandinavi; totuşi, delegatul canadian, urmat de cel australian, au exprimat
aprehensiunile lor ca aceste pacte regionale să nu degenereze în alianţe militare,
alianţe al căror pericol s-a învederat înainte de ultimul război. O ofensivă contra
pactelor regionale a dus, cum era de aşteptat, delegatul ungur, generalul Tanczos.
Pentru Guvernul ungar, pactele regionale ar duce la vechiul sistem de alianţe
militare, sistem incompatibil cu principiile Pactului şi ameninţător pentru pacea
generală. Aceste pacte nu tind decât să petrifice starea de lucruri actuală – ceea
ce nu corespunde cu tendinţele revizioniste ale Ungariei. Guvernul ungar nu ar fi
dispus să meargă „dincolo de obligaţiile care decurg actualmente din Pact‖ –, ca
şi cum Ungaria şi-ar fi respectat până acum toate aceste obligaţii! În sensul
utilităţii pactelor regionale pentru întărirea garanţiilor de securitate s-a pronunţat
delegaţia sovietică şi, bineînţeles, delegaţiile Micii Înţelegeri, prin purtătorul lor
de cuvânt, ministrul Afacerilor Străine al Cehoslovaciei.
Un lucru îngrijorător, în discuţiile acestea asupra reformei Pactului, a
fost tendinţa revizionistă care s-a afirmat din partea mai multor delegaţii. Din
nenorocire, mişcarea a fost pornită de discursul reprezentantului britanic. În
termeni mai vagi şi mai învăluiţi, desigur, care au fost reluaţi de alţii cu mai
puţine scrupule şi precauţii, domnul Eden a abordat chestiunea articolului 19 din
Pact. A fost o surpriză dureroasă să auzim pe reprezentantul Marii Britanii
întrebuinţând terminologia hitleristă şi mussoliniană, vorbind de „dinamismul‖
vieţii, opus concepţiei statice, de „cadru rigid‖ şi de „cristalizarea unei stări de
lucruri care nu poate dura veşnic‖, de „schimbări echitabile‖. Bineînţeles, nu a
propus modificarea articolului 19 şi nu a admis că o revizuire poate fi făcută
împotriva părţilor interesate; totuşi, limbajul său este destul de neliniştitor. „Este
adevărat că articolul 19 recunoaşte că menţinerea rigidă a statu-quo-ului e
impracticabilă. Nimic nu împiedică Adunarea, dacă judecă lucrul oportun, să
abordeze discuţia chestiunilor ridicate de acest articol, deşi competenţa Adunării
nu-i permite să ia decizii asupra fondului însuşi al acestor chestiuni. Ar fi evident
impracticabil, de exemplu, să căutăm să dăm Adunării puterea să impună
schimbări contra voinţei părţilor interesate. Totuşi, viaţa umană nu este statică;
ea evoluează şi ar fi o eroare să încercăm să închidem treburile lumii în formele
rigide ale unei perioade determinate. Discuţia pe faţă a nemulţumirilor poate
contribui la risipirea neînţelegerilor, şi expresia netă a unei opinii din partea unei
mari majorităţi a Adunării ar exercita, fără îndoială, o presiune morală în
favoarea îndreptării nedreptăţilor‖.
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Reprezentanţi ai Dominioanelor au abundat în sensul domnului Eden.
Este ştiut, de asemenea, că scandinavii înclină spre revizionism. Cum era de
aşteptat, reprezentantul ungur a reluat ofensiva sa revizionistă, cu argumentele de
mult cunoscute şi de nenumărate ori auzite: articolul 19 este stâlpul cel mai solid
al operei constructive de pace, articolul 19 trebuie precizat în ce priveşte
procedura sa, articolul 19 trebuie aplicat.
Domnul Litvinov a răspuns, urmat apoi de reprezentantul Micii
Înţelegeri, tuturor revizioniştilor. Speranţele puse în creşterea activităţii
Societăţii, în cadrul articolului 19, sunt iluzorii. Revizuirea tratatelor
internaţionale nu este posibilă, nici de dorit, decât cu condiţia să obţină
consimţământul tuturor părţilor interesate. Un exemplu izbitor îl dă recenta
revizuire a Convenţiei Strâmtorilor, care a reuşit tocmai pentru că se obţinuse
consimţământul prealabil al semnatarilor. „În lipsa unui asemenea consimţământ,
chestiunea revizuirii – pentru care chiar oratorii care au luat cuvântul recunosc că
unanimitatea este necesară – nu numai că n-ar da, de ar fi ridicată, niciun rezultat
pozitiv, dar ar accentua şi mai mult divergenţele între părţile interesate şi ar
agrava şi mai mult situaţia internaţională. Nu există, probabil, nicio ţară absolut
satisfăcută de acordurile internaţionale, fie mai vechi, fie mai recente: mă
îndoiesc că faptul de a încredinţa Societăţii Naţiunilor povara acestor reclamaţii
ar da rezultate bune. Nu este oare mai degrabă de temut că sprijinul moral, dat
chiar numai de o minoritate a Adunării uneia sau alteia dintre aceste reclamaţii,
ar încuraja pe agresor să violeze tratatul în cauză întrebuinţând forţa?‖.
Tot ca răspuns la atacurile revizioniste a fost şi partea din discursul
comun al delegaţiilor Micii Înţelegeri relativ la articolul 19, care a afirmat, o dată
în plus, doctrina constantă a celor trei state aliate. „Nicio schimbare nu este
posibilă fără consimţământul liber şi formal al părţilor interesate. A aduce
înaintea Adunării o chestiune teritorială, de orice natură ar fi şi oricare ar fi ţările
interesate, înseamnă, departe de a servi cauza păcii, să se tulbure adânc buna
înţelegere dintre naţiuni, de care depinde pacea‖. Şi s-a afirmat încă o dată că
Mica Înţelegere, dacă este gata să-şi acorde colaborarea la tot ce poate întări
Societatea Naţiunilor, se va opune la tot ceea ce ar putea s-o slăbească.
2) Chestiunea dezarmării
Deja în sesiunea extraordinară a Adunării din iulie trecut, în discursul
său, domnul Blum, preşedintele Consiliului francez, afirmase necesitatea unui
Acord pentru limitarea armamentului şi implicit propusese să se reia lucrările
Conferinţei Dezarmării. În discursul său la prezenta Adunare, domnul Delbos,
reluând ideile şefului Guvernului francez, a propus ca Biroul Conferinţei
Dezarmării să fie convocat din nou, spre a contempla reluarea eventuală a
lucrărilor conferinţei. Deocamdată, planul nu poate fi decât mărginit, şi pe acest
plan domnul Delbos l-a rezumat, în ce priveşte armamentele, la aceste trei
cuvinte, care reprezintă etapele necesare şi succesive: control, limitare, reducere.
În prezenţa ameninţătoarei curse spre înarmare, nimeni nu putea refuza de plano
ideea, deşi, în situaţia actuală, ea pare mai mult de domeniul utopiei, decât de al
realităţilor. Bineînţeles, toate delegaţiile „pacifiste‖ s-au grăbit să îmbrăţişeze
ideea; de altfel, mai toate delegaţiile care s-au pronunţat asupra chestiunii, s-au
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arătat favorabile ideii reconstituirii Comisiei III şi convocării Biroului
Conferinţei de Dezarmare. Cum am arătat mai sus, Adunarea a adoptat
propunerea formală a delegaţiilor nordice, şi Comisia III şi-a reluat activitatea.
Ce s-a făcut de către această Comisie, va fi arătat de delegatul care a fost
însărcinat cu raportul.
3) Războiul civil din Spania
Era de aşteptat ca gravele şi dureroasele evenimente din Spania să fie
evocate la tribuna Adunării. Se zicea chiar că delegaţii spanioli vor porni o
ofensivă contra anumitor guverne care, deşi se obligaseră, în urma propunerii
Guvernului francez, să păstreze o strictă neutralitate faţă de cele două tabere în
luptă, nu-şi respectaseră obligaţiile, favorizând pe una dintre ele. Încă din prima
zi a discuţiei generale, noul ministru de Afaceri Străine al Spaniei, domnul
Alvarez del Vayo, a luat cuvântul şi a pledat cu multă căldură cauza pierdută a
guvernului său. Evenimentele din Spania sunt pentru el semnul a ce vor fi
conflictele viitoare ale lumii: nu război de formă clasică, ci izbirea, conflictul a
două mentalităţi diferite, a două concepţii politice duşmane: democraţia şi
regimele de opresiune. Domnul del Vayo s-a plâns amar de politica de
neintervenţie practicată în ultimul timp faţă de Spania. A calificat această politică
drept monstruozitate juridică: rezultatele ei sunt dezastroase atât pentru Spania,
cât şi pentru viitorul colaborării internaţionale, căci în fapt neintervenţia s-a
tradus printr-o intervenţie efectivă, directă şi pozitivă în favoarea rebelilor.
Pentru a pune în evidenţă acest lucru, Guvernul spaniol a adresat diverse note
puterilor semnatare ale Acordului de neintervenţie, în care acest Acord este
denunţat ca un blocus de fapt împotriva Spaniei. Domnul del Vayo a anunţat că
întregul dosar va fi pus la dispoziţia Secretariatului General, spre a fi distribuit
membrilor Societăţii.
Este drept că întreaga documentaţie spaniolă a fost comunicată
secretarului general, însă acesta a găsit că nu e locul să se facă comunicarea
cerută. Într-adevăr, asemenea documente nu s-ar putea distribui decât în cazul
când se raportează la o afacere care face obiectul unei chestiuni puse pe ordinea
de zi a Adunării. Nici Consiliul, nici Adunarea n-au fost sesizate cu vreo
plângere în legătură cu războiul civil din Spania şi repercusiunile sale
internaţionale. Singurul competent să se ocupe de documentarea Guvernului
spaniol este Comitetul de coordonare care funcţionează la Londra, compus din
reprezentanţii principalelor guverne care au semnat Acordul de neintervenţie.
Faţă de această decizie a Secretariatului, se vorbea că Guvernul spaniol ar fi avut
intenţia să adreseze o cerere, conform art. 11 al. 2 din Pact, în special împotriva
Portugaliei. Intenţia nu s-a realizat, şi Guvernul spaniol s-a mărginit să publice o
Carte Albă cu documentarea faptului cum se respectă Acordul de neintervenţie
de către anumite Guverne, adică de către Portugalia, Germania şi Italia.
Chestiunea, precum ştiţi, a fost adusă ulterior înaintea Comitetului de coordonare
de la Londra, de către Guvernul sovietic.
Răspunzând reprezentantului spaniol în chestiunea neintervenţiei,
domnul Delbos a justificat astfel măsura luată. „Dacă Guvernul Republicii
franceze a preconizat neintervenţia, n-a făcut-o dintr-un spirit de indiferenţă: a
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măsurat pericolele intervenţiilor rivale în furniturile de arme, consecinţele fatale
ale unor incidente care nu puteau să nu se ivească. De altfel, iniţiativa aceasta a
fost aprobată de toate ţările la care Franţa s-a adresat, oricare ar fi fost regimul
lor: dovadă că toate şi pretutindeni au avut aceeaşi conştiinţă a pericolului; va
trebui ca toate să păstreze aceeaşi lealitate în respectarea legămintelor luate‖.
Domnul Litvinov a explicat astfel adeziunea Sovietelor la neintervenţie:
„Guvernul sovietic şi-a dat adeziunea la Acordul de neintervenţie în afacerile din
Spania numai pentru că o ţară amică se temea, în cazul contrar, de un conflict
internaţional. Am făcut astfel deşi considerăm că principiul neutralităţii nu se
poate aplica în cazul unei revolte contra unui Guvern legitim. Guvernul sovietic
înţelege că această decizie nedreaptă a fost impusă de alte ţări, care, crezându-se
apărătorii ordinii, au stabilit un principiu nou, plin de urmări incalculabile, şi
după care ar fi permis să ajuţi pe faţă nişte rebeli contra Guvernului lor legitim‖.
La rândul său, ministrul Afacerilor Străine al Portugaliei, domnul
Monteiro, a răspuns cu anticipare acuzaţiilor că Guvernul său nu respectă
obligaţiile de neutralitate şi a făcut apologia politicii de neintervenţie. În cuvinte
învăluite, a făcut un rechizitoriu contra actualului Guvern spaniol şi a mers până
la a-i contesta legitimitatea. „Este uşor unui Guvern să se zică legitim invocând
voinţa naţională, chiar dacă aceasta reprezintă nu majoritatea poporului, ci doar o
anume organizare a forţelor politice. Să presupunem – ipoteza nu va fi poate
frecventă, dar e posibil să se prezinte înaintea ochilor noştri – că majoritatea unui
popor şi tot ce are într-adevăr reprezentativ: tradiţii, cultură, forţă, voinţă de
ordine şi de justiţie, ambiţie de unitate şi grandoare, cadre ale muncii şi servicii
publice, bogăţie în sfârşit, se ridică împotriva unui guvern. Vom putea să-l
considerăm ca legitim? În anumite momente, legitimitatea poate să nu mai fie
decât o vană aparenţă a unei inexistente conformităţi a dreptului‖. La această
teorie a legitimităţii a ţinut să răspundă un alt delegat spaniol, domnul Ossorio y
Gallardo, contestând – într-un lung şi patetic discurs – teoria după care un stat
poate fi mai mult sau mai puţin respectat după duşmanii care complotează
împotriva lui. „A trage argument din faptul că anume elemente ale bogăţiei, ale
forţei, ale culturii au luat poziţie contra unui guvern, ar fi să punem problema în
nişte termeni de o inacceptabilă amfibologie. Într-adevăr, cine va fi chemat, întrun asemenea caz, să spună de ce parte se află bogăţia, cultura sau forţa? Singura
concluzie acceptabilă este aceasta: puterea legitimă a unui popor este aceea care
este aleasă conform normelor juridice ale acestui popor‖. Şi delegatul spaniol a
adus o sumă de consideraţii juridice, politice şi istorice pentru a dovedi
legitimitatea guvernului său.
4) Chestiunea monetară
Chestiunile economice, financiare şi problema monetară în urma
devaluărilor de la sfârşitul lui septembrie au fost atinse de mai multe discursuri
pronunţate la discuţia generală. Ele şi-au găsit însă expresia mai aprofundată în
discuţiile Comisiei II. Trimit la raportul asupra lucrărilor acestei comisii.
IV. Alegerile pentru Consiliu
Anul acesta, Adunarea a avut să procedeze la două rânduri de alegeri
pentru locurile în Consiliu. Erau mai întâi locurile a trei membri nepermanenţi, al
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căror mandat expira în acest an: Argentina, Danemarca şi Australia. Cum fiecare
dintre aceste state reprezintă un grup în care candidatura la alegeri se face în
baza unui vechi gentlemen’s agrement, chestiunea nu prezenta nicio dificultate.
Grupurile sud-american, scandinav şi dominioanele britanice au desemnat
respectiv candidaturile Boliviei, Suediei şi Noii Zeelande, care au fost alese cu
majorităţi compacte, aproape cu unanimitate, în ziua de 28 septembrie, conform
regulamentului Adunării. Venea apoi chestiunea noilor locuri de creat. Consiliul
transmisese Adunării raportul Comitetului special pentru compunerea
Consiliului, care propusese crearea a două locuri: unul de atribuit unei puteri
asiatice, pentru ca şi acest continent să fie echitabil reprezentat, altul de atribuit
unei puteri europene care nu face parte din niciun grup, loc care propriu-zis nu
era o creaţie, ci numai menţinerea scaunului provizoriu atribuit acum trei ani
Portugaliei. Comitetul fusese unanim pentru crearea celor două noi locuri, însă
existaseră diferenţe de opinie asupra duratei mandatului: majoritatea opinase
pentru trei ani, iar minoritatea pentru un singur an. Chestiunea venind înaintea
primei Comisii a Adunării, aceasta a opinat pentru crearea acestor locuri
nepermanente pentru durata obişnuită de trei ani a fiecărui mandat. Au candidat
pentru aceste scaune China şi Letonia. La votul din ziua de 8 octombrie, China şi
Letonia au fost alese membre ale Consiliului, pentru o durată de trei ani, cu 51 şi
49 voturi.
V. Alegerile pentru Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională
Erau trei locuri vacante în Curtea de la Haga: unul prin decesul
judecătorului german Schücking, celelalte două prin demisiile americanului
Kellogg şi chinezului Wang. Adunarea decisese ca alegerea să se facă prin două
scrutine separate: unul pentru locurile Schücking şi Kellog, altul pentru locul
Wang. Fiecare dintre scrutine s-a făcut, conform statutului în vigoare,
concomitent în Adunare şi în Consiliu. La primul scrutin, au fost aleşi atât de
Consiliu, cât şi de Adunare, dr. Manley O. Hudson, american (cu 48 voturi în
Adunare), şi domnul D. Hammarskjöld, suedez (38 voturi). Pentru locul
chinezului Wang, candidau, mai ales, chinezul dr. Cheng şi turcul Münir Ertekin.
La primul scrutin, Adunarea a desemnat pe dr. Cheng, iar Consiliul pe domnul
Münir. Procedându-se la alt rând de voturi, Adunarea, ca şi Consiliul, au ales pe
candidatul chinez Cheng, spre adânca decepţie a delegaţiei turce.
***
Asupra lucrărilor din comisii, conform instrucţiunilor ministeriale, darea
de seamă se face de către delegaţii care au luat parte la fiecare comisie. Am luat
parte mai ales la lucrările Comisiei VI – politică – şi Comisiei VII – comisia
generală, creată spre sfârşitul Adunării. Voi enumera pe scurt rezultatul
deliberărilor acestor organisme.
I. Comisia Politică
Anul acesta nu a avut ordinea de zi încărcată din precedentele sesiuni,
nici rolul precumpănitor de altă dată. În situaţia actuală nimeni nu a mai avut
curajul să aducă chestiunea eternă a minorităţilor. Comisia VI s-a ocupat mai ales
de refugiaţi şi de mandate, pe lângă chestiunea cooperării intelectuale, care face
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obiectul unui raport separat prezentat de delegatul însărcinat cu acest subiect.
1) Refugiaţi
Două sunt organismele însărcinate de Societatea Naţiunilor cu
chestiunea refugiaţilor: Oficiul Internaţional Nansen şi Înaltul Comisariat de la
Londra pentru refugiaţii provenind din Germania. Consiliul, aprobând măsurile
provizorii propuse de Comitetul special instituit de precedenta Adunare, prin
rezoluţia sa din ianuarie 1936, însărcinase atât pe preşedintele Oficiului Nansen,
cât şi pe Înaltul Comisar pentru refugiaţii din Germania, să prezinte rapoarte şi
propuneri prezentei Adunări. Aceste rapoarte au fost examinate mai întâi de un
subcomitet al Comisiei VI, din care făcea parte şi reprezentantul României, apoi
de plenul Comisiei. Raportul şi proiectul de rezoluţie prezentate de Lord
Cranborne au fost aprobate de Adunare. Discuţiile au fost lungi în subcomitet. În
cele din urmă, s-au aprobat propunerile şefilor celor două organizaţii. Domnul
Michael Hansson a fost confirmat ca preşedinte al Oficiului Nansen până la 31
decembrie 1938, dată la care, după rezoluţiile precedente ale Adunării, acest
Oficiu trebuie definitiv lichidat. În acest scop, preşedintele va supune
Consiliului, în şedinţa sa din mai, de va fi posibil, un proiect detaliat de lichidare.
În tot cazul, proiectul va trebui să parvină guvernelor înainte de 31 iulie 1937,
pentru a putea fi examinat în cursul viitoarei sesiuni a Adunării. Această
obligaţie a fost introdusă în urma stăruinţelor delegaţiei sovietice, care a văzut
totdeauna cu ochi răi existenţa Oficiului Nansen şi care este foarte dornică să
vadă lichidată definitiv această instituţie. Rezoluţia a mai aprobat oarece credite,
pentru a facilita stabilirea în America de Sud a refugiaţilor din Saar, rezidând în
Franţa, şi a mai formulat oarece deziderate cu privire la ratificarea convenţiilor
existente în materie de statut al refugiaţilor.
În ce priveşte Înaltul Comisariat pentru refugiaţii din Germania,
Consiliul, în urma recomandării Adunării, a numit ca Înalt Comisar pe generalul
Sir Neill Malcolm, care funcţiona cu titlu provizoriu, tot până la data de 31
decembrie 1938, când trebuie să înceteze şi activitatea acestui Înalt Comisariat.
Înaltul Comisar va avea de prezentat şi el un raport viitoarei Adunări, asupra
operei ce se va săvârşi, ca şi un plan pentru lichidarea problemei acestor refugiaţi
şi propuneri concrete pentru viitor. Rezoluţia recomandă, de asemenea, între
altele, guvernelor interesate, să adopte Aranjamentul provizoriu din 4 iulie 1936,
relativ la statutul refugiaţilor provenind din Germania (vezi doc. A. 731).
2) Mandate
Ca în fiecare an, Comisia (sic!) şi Adunarea au luat act de activitatea
Comisiei mandatelor. Înaintea Consiliului, raportul asupra acestei activităţi
fusese prezentat de reprezentantul României. Înaintea Comisiei, două chestiuni
reţinuseră atenţia delegaţilor: chestiunea tulburărilor din Palestina, care priveşte
mai ales guvernul britanic, ca mandatar asupra acestei regiuni, şi chestiunea
emancipării de sub mandat francez a Siriei şi Libanului. Au intervenit în discuţie
numeroase delegaţii. În ce priveşte Palestina, Guvernul britanic nu era la adăpost
de orice critică. Comisia mandatelor nu se află încă, deşi tulburările au avut loc
1
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la o dată mult anterioară, în posesia unui raport circumstanţiat asupra faptelor şi
cauzelor lor, din partea puterii mandatare. Guvernul britanic instituise o comisie
de anchetă, care încă nu-şi începuse activitatea, aşa că era îndoielnic ca Comisia
mandatelor să aibă raportul în chestiune pentru apropiata sa sesiune din toamna
aceasta. Afară de aceasta, politica britanică, oscilând între căminul evreiesc din
Palestina şi arabi, nu a fost niciodată precis definită. Criticile care s-au adus au
îmbrăcat o formă atenuată, fiind vorba de răspunderile unei puteri ca Marea
Britanie; s-au exprimat mai ales regrete pentru tulburările din Palestina şi
speranţa că ordinea va fi restabilită grabnic graţie sforţărilor puterii mandatare şi
că Comisia de anchetă îşi va termina repede lucrările. Au luat cuvântul toate
delegaţiile interesate în chestiunile coloniale şi de mandate, şi în special cele care
urmăresc cu simpatie emigraţia evreiască în Palestina. Din partea delegaţiilor
Micii Înţelegeri, conform dorinţei exprimate de delegaţia britanică, a vorbit un
singur orator, reprezentantul Cehoslovaciei, domnul Osuski.
În chestiunea emancipării Siriei şi Libanului, contemplată pe un termen
de trei ani, delegaţia franceză a dat toate lămuririle asupra Tratatului francosirian şi asigurările că viitoarea independenţă a acestor regiuni nu va periclita cu
nimic drepturile legitime ale minorităţilor. Delegaţia turcă a insistat mult asupra
soartei populaţiei de limbă şi cultură turcă din regiunea Alexandrettei, care o
interesează în mod special. Delegaţia franceză a repetat asigurările date înaintea
Consiliului, la şedinţa din 26 septembrie din acest an. Adunarea a luat act de
aceste declaraţii şi şi-a exprimat încrederea în acţiunea puterii mandatare (doc.
A. 691).
II. Comisia Generală
Delegaţiile se aşteptau ca chestiunea punerii în aplicare a principiilor
Pactului, exprimată prin rezoluţia (vecu) Adunării Extraordinare din 4 iulie
trecut, să fie deferită Comisiei juridice a Adunării. Nimeni necerând acest lucru
în mod formal şi discuţiunile în Adunare prelungindu-se, Biroul a găsit mai
nimerit, studiul chestiunii neputându-se termina în cursul prezentei sesiuni, să
instituie o nouă comisie, conform articolului 14 din Regulamentul Adunării, în
care să fie reprezentate toate delegaţiile, comisie generală care, la rândul ei, să să
decidă asupra modalităţilor şi procedurii studiului de întreprins asupra marii
probleme ridicate. Adunarea, prin rezoluţia din 7 octombrie, a adoptat acest
punct de vedere şi a decis constituirea noii comisii. Pentru a-i da mai multă
substanţă şi potrivit obiectului – mise en oeuvre des Principes du Pacte – i s-a
dat în competenţă studiul general privind modificările eventuale şi interpretările
de dat conform rezoluţiei din 4 iulie, precum şi chestiunile conexe rămase în
suferinţă, şi anume: armonizarea sau coordonarea Pactului cu alte tratate cu
tendinţă universală, cum sunt, de pildă, Tratatul de renunţare la război din 1928
(Tratatul de la Paris), Tratatul de neagresiune şi conciliere de la Rio de Janeiro
din 1933 (Pactul Saavedras Lamas); apoi chestiunea deferită unui Comitet
special care şi-a suspendat lucrările, relativă la interzicerea, în virtutea
dispoziţiilor Pactului, a furnizării de arme şi material de război beligeranţilor.
1
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Comisia generală s-a întrunit în ziua de 9 octombrie, alegând ca
preşedinte pe primul delegat al Australiei, domnul Bruce. În primul rând, comisia
avea să se decidă asupra procedurii lucrărilor sale, anume dacă studiul de
întreprins în executarea rezoluţiei Adunării avea să fie făcut de un comitet
restrâns ori de un Comitet general în care să fie reprezentate toate delegaţiile din
comisie. După un îndelung schimb de vederi, majoritatea comisiei s-a pronunţat
pentru un comitet restrâns – restrâns, vorba vine, căci va fi compus din 28 de
membri –, din care să facă parte toate statele reprezentate în Consiliu, plus un
număr de alte 12 state nemembre ale Consiliului. Delegaţia chiliană a ridicat
înaintea comisiei chestiunea universalităţii Societăţii, propunând ca comisia ori
comitetul care se va institui să ia avizul şi statelor nemembre. Discuţia asupra
acestui punct a fost destul de lungă, şi insistenţa delegatului chilian, obositoare.
Comisia a fost de părere că ar fi prematur să decidă asupra acestei propuneri.
Comitetul însuşi, când se va întruni, va decide dacă e locul să consulte, şi sub ce
formă, statele nemembre. Raportul preşedintelui Bruce, ca şi proiectul de
rezoluţie, au fost adoptate de comisie, cu majoriate, iar de Adunare în
unanimitate, cei care votaseră împotriva rezoluţiei în comisie (printre care mai
ales Ungaria şi Chile) abţinându-se de la vot în Adunare.
Într-o consfătuire avută cu secretarul general, în ziua de 10 octombrie,
delegaţiile reprezentate în comitetul instituit au căzut de acord asupra datei de 7
decembrie, pentru începerea lucrărilor la Geneva.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Antoniade
AMAE, Fond Geneva, vol. 57 (Dosar Societatea Naţiunilor, A 17-a
sesiune ordinară a Societăţii Naţiunilor, 1936), f. 14-53
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, CAIUS BREDICEANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 163, din 16 octombrie 1936
Înreg. la nr. 58 495, din 23 octombrie 1936
Viena
Dizolvarea Heimwehr-ului şi dictatura Schuschnigg
Domnule Ministru,
Această legaţie a putut să mai afle câteva amănunte cu privire la
dizolvarea Heimwehr-ului şi a organizaţiilor paramilitare similare, despre care
s-a raportat cu nr. 2 120, din 10 octombrie 19361.
Precum se ştie, pe când măsurile luate în mai prevedeau numai
1
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dezarmarea acestor „fronturi‖, dispoziţia din urmă le desfiinţează complet,
deoarece, după noua Constituţie, nu poate fiinţa în Austria nicio organizaţie cu
scopuri politice; în afară de Frontul Patriotic, orice altă înjghebare este deci
oprită şi pedepsită de lege. În aceste condiţii, Heimwehrul, fie al Principelui
Starhemberg, fie al domnului Fey, nu mai este decât o amintire, iar aceste două
personalităţi pierd, ipso facto, însemnătatea lor politică, şi nu pot să se menţină
în viaţa publică, ne mai având nicio organizaţie recunoscută în spatele lor, decât
înlăuntrul Frontului Patriotic, adică numai cu voia şi în măsura admisă de
domnul Schuschnigg.
Acesta, deşi urmărea de mult, precum s-a raportat în diferite rânduri,
defiinţarea formaţiunilor paramilitare şi înlocuirea lor printr-o miliţie pusă sub
autoritatea directă a Ministerului Apărării Naţionale (amintim că domnul
Schuschnigg este ministru de Război), ar fi vrut să găsească o formulă
împăciuitoare care să dea Principelui Starhemberg putinţa unei retrageri
onorabile.
Impulsivitatea şi lipsa de simţ politic ale acestuia au grăbit însă lucrurile
şi le-au dat forma cea mai rea pentru dânsul.
Cuvântarea Principelui Starhemberg la Wiener Neustadt, în ziua de 4
octombrie, în care acesta s-a arătat tot intransigent şi a ameninţat chiar pe
cancelar, au dat acestuia impresia că Principele Starhemberg era în stare, împins
şi de câţiva partizani ai lui mai înfocaţi, precum Winkler, Weninger etc., să
încerce o lovitură, care ar fi fost desigur înăbuşită fără greutate, dar care ar fi
putut totuşi păgubi mult prestigiul austriac, mărind simţitor şi greutăţile interne
întâmpinate de Guvern.
Cancelarul s-a hotărît astfel s-o ia înainte şi să pună pe Principele
Starhemberg în neputinţa de a întreprinde ceva.
Chiar în cursul lungului Consiliu de Miniştri care a hotărît dizolvarea
definitivă a Heimwehr-ului, domnul Schuschnigg a căutat însă la început
modalităţi mai acceptabile pentru această organizaţie, ca şi pentru Principele
Starhemberg, oferindu-se chiar acestuia comanda miliţiei în care ar urma să fie
încadrate rămăşiţele Heimwehr-ului.
Dar aici lipsa de simţ politic a Principelui Starhemberg i-a fost din nou
fatală şi, cu toate străduinţele domnului Drexler, care a fost mijlocitorul între
cancelar şi Principele, nu s-a putut ajunge la niciun compromis, condiţiile puse
de acesta ca să primească situaţia ce i se oferea fiind socotite inacceptabile de
Guvern, mai ales în urma a stăruinţelor energice ale domnului Glaise von
Horstenau, care s-a vădit cel mai hotărât adversar al Principelui. Cu acest prilej
este poate interesant de amintit că domnul Glaise von Horstenau, care reprezintă
mişcarea pangermană în Guvern, luase în acea zi dejunul cu domnul Göring,
aflat în drum spre Budapesta pentru înmormântarea domnului Gömbös, şi că
avusese o lungă convorbire particulară cu acesta, care nu va fi rămas desigur fără
înrâurire asupra atitudinii sale în Consiliul de Miniştri. Comentariile presei
germane confirmă, de altminteri, aceasta.
***
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Ca organizaţie militară, după înlăturarea primejdiei unei răzvrătiri
înarmate din partea socialiştilor sau a pangermanilor, şi întărirea oştirii,
Heimwehr-ul, precum s-a mai arătat, îşi supravieţuise menirea, aşa încât nu mai
folosea statului. Prin faptul că reprezinta un partid cu puşca în mână şi la
dispoziţia unor conducători îndrăzneţi, revendica un loc care nu corespundea nici
cu adevărata lui însemnătate, nici cu numărul său relativ mic de aderenţi. Astfel
se înţelege prea bine că cancelarul, care nu se putea uşor împăca cu aceste
pretenţii tulburătoare pentru bunul mers al treburilor publice, să fi urmărit, de
peste un an, desfiinţarea Heimwehr-ului.
Multă vreme însă legăturile Principelui Starhemberg cu Italia, de unde
fusese subvenţionat atâţia ani, împiedicau pe domnul Schuschnigg să-şi
înfăptuiască planurile. Ele au putut însă intra în perioada realizării, de îndată ce
apropierea Italiei de Germania a avut ca urmare firească o îndepărtare a
Guvernului de la Roma de Principele Starhemberg. Înţelegerea din 11 iulie cu
Reich-ul a grăbit a fortiori sfârşitul Heimwehr-ului.
Certurile dintre Principele Starhemberg şi domnul Fey, lenevia şi lipsa
de simţ politic ale celui dintâi, precum şi presiunea domnului Glaise von
Horstenau şi a cercurilor pangermane au contribuit la deznodământul fatal şi au
accentuat căderea Principelui Starhemberg, care, de ar fi avut alte însuşiri
politice, ar fi putut măcar să rămână în capul miliţiei. Se pare, de altminteri, că
Principele Starhemberg s-a înşelat şi asupra persoanelor din jurul lui şi că
intransigenţa sa de acum zece zile se datora convingerii că vice-cancelarul Baar,
ca şi domnii Drexler şi Stockinger, membri ai Heimwehr-ului şi ca atare supuşii
lui, l-ar fi urmat, ceea ce ar fi însemnat pentru domnul Schuschnigg deschiderea
unei crize ministeriale în împrejurări destul de grele, Heimwehrul având încă
armele sale.
Principele Starhemberg a fost însă în clipa hotărâtoare părăsit de
partizanii lui şi mai ales de vice-cancelarul Baar, pe care-l socoteşte acum drept
„trădător‖, aşa încât nu i-a mai rămas decât să se resemneze şi să lase uşa
deschisă, iscălind un comunicat de deplină supunere cancelarului, unei împăcări
ulterioare cu capul Guvernului, cu nădejdea, poate iluzorie, a unei răsplăţi
viitoare.
***
În urma lichidării mişcării heimwehriste, făcută posibilă de situaţia
externă actuală a Austriei, lichidare care înfăţişează în viaţa publică internă un
câştig pentru clericali şi pentru pangermani, se poate vorbi de acum înainte de o
quasi dictatură a domnului Schuschnigg. În afară de domnul Miklas, nimeni nu
se mai poate opune voinţei sale. În Cabinetul său, în afară de domnnii Baar,
Stockinger şi Drexler, care nu mai au pe nimeni în spatele lor, ba sunt chiar
discreditaţi faţă de foştii lor partizani, ceilalţi membri ai Guvernului sunt fie
prieteni personali, fie creaţii ale domnului Schuschnigg, şi atârnă complet de
Domnia Sa.
Cancelar, ministru de Război, ministru al Afacerilor Străine (cu câte un
subsecretar), cap al Frontului Patriotic, singura organizaţie politică admisă,
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cancelarul poate dispune în statul autoritar austriac, în afară de prerogativele
rezervate domnului Miklas, de întreaga putere, membrii Cabinetului nefiind de
acum înainte altceva decât secretarii lui.
Datorează această situaţie marilor sale însuşiri: om capabil şi tăcut,
statornic în ţelurile sale şi hotărât, care ştie să aştepte, chiar în doliu, clipa cea
favorabilă, dar, odată sosită, să dea lovitura pregătită cu repeziciunea fulgerului.
Fire rece, de profesor cu mari orizonturi, de om al Bisericii, nu comunică
cu poporul ca Mussolini sau Hitler, nu este iubit, trăieşte singuratic şi retras, dar
a început să fie respectat şi chiar temut.
***
Deoarece nemulţumirea foştilor heimwehrişti micşorează însă mai
departe baza sa de guvernare, cancelarul ţine să împiedice ca mişcarea naţionalgermană să nu fie prea îmboldită de dizolvarea lor (se zice chiar că în provincie,
mulţi dintre heimwehrişti vor trece la naţional-socialişti, şi că marea întrunire,
din 18 octombrie, a Frontului Patriotic va fi tulburată de aceste elemente).
Ne putem astfel aştepta că, credincios tacticii sale, va face acum un pas
spre stânga şi spre legitimişti, dând din nou oxigen mişcării lor, care se ridică cu
greu din lâncezeala în care a căzut, după Înţelegerea din 11 iulie.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Brediceanu
[Note marginale:]
Direcţia politică. Vasile Grigorcea. 23.X.1936; văzut 27.X.1936.
AMAE, Fond 71/Austria, vol. 26 (Politica internă, 1936-1939), f. 320-325
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MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE CĂTRE
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW
N. nr. 54 429, din 16 octombrie 1936
Bucureşti
Urgent. Confidenţial.
Domnule Ministru,
Referindu-mă la raportul Domniei Voastre nr. 1 953, din 30 septembrie
19361, relativ la regimul de aplicat unui transport de arme şi material de război
destinate Spaniei, în eventualitatea când aceste arme sunt transportate pe un vas
care face numai escală într-un port al unei ţări participând la Acordul de
neintervenţie, am onoarea a vă răspunde că

1

Vezi documentul nr. 255.
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a) Potrivit adresei nr. 16 894, din 14 octombrie 1936, prin care
Ministerul Comunicaţiilor (Direcţia Porturilor şi Căilor de
Comunicaţie pe Apă) îşi dă avizul în această chestiune, un asemenea
transport trebuie considerat ca fiind în tranzit pe teritoriul român,
deoarece România este semnatară a „Statutului asupra libertăţii
tranzitului‖, încheiat la Barcelona, la 21 aprilie 1921, al cărui articol
I reglementează chestiunea.
b) Conform Statutului, România poate avea dreptul de vizită asupra
unui asemenea vas numai în cazul unor evenimente grave care
interesează siguranţa şi interesele ei vitale.
În consecinţă, Guvernul român ar fi dispus să aplice dreptul de vizită în
cazul când vor exista bănuieli foarte serioase că vasul transportă arme pentru
Spania, sub condiţia ca evenimentele din Peninsula Iberică să fie interpretate
formal de către Comitetul de la Londra ca fiind destul de grave pentru a interesa
siguranţa şi interesele vitale ale statelor aderente, pentru a permite astfel această
derogare la Statut.
Pentru a evita însă vizita şi toate incidentele la care ea poate da loc,
Guvernul român ar fi, eventual, dispus să renunţe la vizită în cazul unei declaraţii
formale făcute de căpitanul vasului, că nu transportă arme şi muniţii a căror
destinaţie finală să fie Spania, sau în cazul când se vor prezenta autorităţilor
portului certificate emanând de la autorităţile oficiale ale statului al cărui
pavilion îl poartă vasul, certificate atestând că vasul nu transportă arme destinate
Spaniei.
Bineînţeles că dreptul de vizită nu se va aplica decât asupra vaselor
purtând pavilionul statelor aderente la Acordul de neingerinţă, şi că atât vasele
spaniole, cât şi vasele purtând pavilionul statelor neaderente vor fi exceptate de
la această măsură, deoarece nefiind semnatare ale Acordului, acesta nu le poate fi
opus.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea deosebitei mele
consideraţii.
Ministru,
(ss) Vasile Grigorcea
Director,
(ss) Alexandru Cretzeanu
AMAE, Fond 71/Dosare speciale (1936), vol. 415 (Războiul civil din
Spania), f. 144
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 117/A-2, din 16 octombrie 1936
Înreg. la nr. 58 496/1936
Londra
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Declaraţiile Regelui Leopold cu privire la politica belgiană
Domnule Ministru,
Declaraţiile oarecum surprinzătoare, deşi nu tocmai neaşteptate făcute de
Regele Leopold cu privire la atitudinea politică a Belgiei, au interesat cercurile
britanice, cu atât mai mult cu cât aceste declaraţii vor avea oarecare influenţă în
ceea ce priveşte viitorul Pact de vest.
Deşi nu au trecut decât douăzeci şi patru de ore de atunci, şi deci sensul
exact a declaraţiilor regale nu a fost încă bine precizat, se poate totuşi spune, în
general, că cercurile politice, precum şi ziarele de aici au primit aceste declaraţii
cu mai mult calm decât cele din Paris. Atitudinea de încredere în fidelitatea
Belgiei faţă de angajamentele sale internaţionale este întărită aici mai cu seamă
în urma declaraţiilor pe care ambasadorul Belgiei a mers ieri să le facă la Foreign
Office. Ambasadorul a explicat că declaraţiile Regelui Leopold nu au avut în
vedere puncte precise din problemele de politică internaţională, ci că ele
constituie mai mult o directivă generală pentru viitor. Ambasadorul Belgiei a
subliniat categoric că Belgia nu repudiază niciunul dintre angajamentele sale
internaţionale şi că rămâne fidelă obligaţiilor asumate prin Pactul Ligii, prin
scrisorile schimbate după Conferinţa locarniană de la Londra, în martie 1936, şi
acordurilor bilaterale pe care le-a semnat.
În cercurile diplomatice se crede, pe de o parte, că declaraţiile Regelui
Leopold au fost făcute mai ales în vederea unor scopuri de politică internă şi că,
de altfel, bucuria de care au dat deja dovadă cercurile flamande este confirmaţia
acestui fapt. Pe de altă parte însă, toată lumea este de acord pentru a afirma că
dacă Belgia rămâne fidelă obligaţiilor sale internaţionale din trecut, declaraţiile
regale au lăsat să se întrevadă în chip neted voinţa Belgiei de a asuma cât mai
puţine obligaţii prin noul Pact locarnian. Până la ce punct înţeleg belgienii să
împingă aceste restricţii, aceasta se va vedea în curând, prin răspunsul pe care
Guvernul de la Bruxelles îl va adresa chestionarului trimis ieri seară de Paris.
În orice caz, până la luminarea definitivă a poziţiei belgiene, cercurile
politice de aici consideră că orice concluzii sunt încă premature. Prima
consecinţă însă a declaraţiilor Regelui Leopold, va fi o nouă întârziere în
pregătirea conferinţei locarniene şi poate chiar punerea în joc a existenţei
acesteia, dacă ar fi adevărat că unul dintre statele participante înţelege să-şi
modifice radical poziţia politică.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Laptew
AMAE, Fond 71/România, vol. 237 (Copii după rapoarte, octombrie
1936), f. 208-210
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298
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BERLIN, VINTILĂ PETALA, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 647, din 19 octombrie 1936, ora 20.38
Înreg. la nr. 57 520, din 20 octombrie 1936
Berlin
Dacă prima reacţie pe care declaraţiile Regelui Belgiei le-au produs la
Berlin au echivalat cu un adevărat strigăt de triumf, cele câteva zile care au
urmat au răcit întrucâtva atmosfera, printr-o mai justă apreciere a realităţii. Se
recunoaşte astfel aici că Belgia nu îşi schimbă de fapt nici raporturile de
prietenie, nici ierarhia primejdiilor eventuale care o ameninţă. Pe de altă parte, ea
îşi repudiază angajamentele luate şi nici nu înţelege să renunţe la beneficiile şi
garanţiile pe care le-a obţinut până astăzi. Ea realizează astăzi o simplă
schimbare de atitudine, urmărind să obţină, printr-o neutralitate mai mult de
principiu, o speranţă de neagresiune în plus. Pentru a întrebuinţa o formulă mai
plastică, Belgia încearcă, dacă nu să devieze furtuna de mâine, cel puţin să nu fie
magnetul care să o atragă.
Cercurile conducătoare germane de aici reduc astăzi la proporţiile lui
reale fenomenul belgian, fără să mai susţină iluzia din primul ceas al unei
hotărâte alunecări politice a Guvernului belgian. Chiar readus însă la aceste
proporţii, cuvântul Regelui Belgiei este primit cu satisfacţie şi este socotit ca un
succes netăgăduit pentru tactica urmărită până astăzi de Reich. Orice defecţiune
în lanţul de alianţe închis de Franţa, a doua zi după Versailles, este, în acelaşi
timp, şi simptomul slăbirii poziţiei internaţionale a Franţei şi dovadă sau
consecinţă că s-a întărit situaţia Germaniei; pe această linie politică cred util să
semnalez Excelenţei Voastre, în mod cu totul confidenţial, impresia care-şi face
loc aici în cercurile politice germane, că procesul de descompunere al alianţelor
ar fi numai la începutul său. Toate privirile sunt acum îndreptate spre Praga, de
unde pare a se aştepta în curând un fapt nou. Se şopteşte chiar că scadenţa nu ar
fi departe, şi că discuţiile începute oarecum indirect vara trecută, ar fi deja
reluate în mod discret.
Fără îndoială, acest optimism voit şi poate prea vizibil înseamnă, din
punct de vedere german, şi un element de tactică politică. Este tot atât de cert că
Reich-ul a profitat foarte mult de pe urma actualului ceas de dezorientare şi mai
ales a faptului că fiecare ţară în parte nu vrea să fie nici magnetul care atrage
furtuna şi, dacă s-ar putea, nici chiar pământul pe care această furtună ar avea să
treacă.
Petala
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299
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BERLIN, VINTILĂ PETALA, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 248, din 19 octombrie 1936, ora 20.45
Înreg. la nr. 57 519, din 20 octombrie 1936
Berlin
Ca urmare la telegrama noastră nr. 3 4671.
Contrar zvonurilor de acum câteva zile, la Auswärtiges Amt se confirmă
că ministrul Ciano, însoţit de un impozant stat major de tehnicieni, va sosi la
Berlin marţi la amiază. Vizita în capitala Reich-ului va dura trei zile, în cursul
cărora va conferi cu fruntaşii Guvernului şi partidului. Cancelarul Hitler va primi
pe oaspetele italian, probabil însă numai vineri, la reşedinţa din Bavaria.
În cercurile oficiale germane se păstrează aceeaşi tăcere completă asupra
fondului discuţiilor care vor avea loc, menţinându-se la formule foarte vagi
comunicate presei săptămâna trecută. Se întăreşte însă în fiecare sentimentul că
identitatea de ideologii, înrudirea metodelor politice şi unele interese comune de
moment nu reuşesc să acopere complet reala contradicţie de obiective. Din acest
punct de vedere se pare că misiunea contelui Ciano va urmări mai ales să
consolideze pentru amândouă părţile prezentul, fără a soluţiona sau chiar a
angaja prea mult viitorul.
Petala
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea; văzut 20.X. 1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politica externă), f. 156
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 469, din 19 octombrie 1936
Înreg. la nr. 58 504, din 23 octombrie 1936
Roma
Domnule Ministru,

1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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Am onoarea a vă trimite alăturatul raport lunar, referitor la activitatea
politică internă, situaţia economică şi financiară şi politica externă a Italiei.
Observ, cu acest prilej, că în timp ce rapoartele noastre telegrafice
conţin, în general, informaţii de ordin diplomatic şi de caracter urgent, rapoartele
lunare – conform instrucţiunilor pe care le-am primit în acest sens – sunt
destinate să prezinte o imagine de ansamblu a vieţii şi politicii italiene. Cu acest
titlu, ele au un caracter documentar pentru toate informaţiile mai puţin urgente,
care nu fac obiectul unor rapoarte telegrafice, şi au ca scop, totdeodată, de a
semnala periodic opiniile cercurilor conducătoare italiene şi evoluţia acestor
opinii, de la o lună la alta, faţă de toate problemele care interesează Italia.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea celei mai înalte
consideraţii.
Lugoşianu
(...) Directivele colonizării italiene
Am arătat în rapoartele mele precedente care sunt normele
administrative şi perspectivele politice şi economice ale colonizării italiene în
Etiopia, destinată să fie un debuşeu demografic, nu doar o simplă colonie de
exploatare.
Guvernul fascist are însă intenţia să facă o politică liberală şi tolerantă
faţă de populaţiile etiopiene. Domnul Lessona, ministrul Coloniilor, cu prilejul
unei călătorii de inspecţie în Abisinia, într-un discurs ţinut la Addis Abeba, căruia
presa italiană i-a dat cea mai largă publicitate, a expus principiile călăuzitoare ale
Guvernului fascist faţă de populaţiile indigene.
„Pacea romana‖ va fi, înainte de toate, o pace de ierarhie şi de disciplină
unitară. Puterea politică este unică: este cea pe care Regele Italiei şi Împărat al
Etiopiei a delegat-o vice-regelui, mareşalul Graziani.
Dar, odată afirmat acest principiu, domnul Lessona, în numele Ducelui,
arată că esenţa însăşi a politicii imperiale va fi de a nu exclude pe nimeni de la
opera de ordine, pacificare şi administrare a Etiopiei. Pacea acesteia depinde de
liniştita convieţuire a numeroaselor rase şi a celor două confesiuni principale ale
Imperiului. Cu acest titlu, Biserica creştină coptă se poate bizui pe protecţia şi pe
ajutorul Guvernului de la Roma. Egal îndreptăţită la toleranţa şi sprijinul Italiei,
care are milioane de supuşi musulmani, va fi şi religia islamului, pe care
Guvernul fascist o consideră cu respect şi căreia îi va acorda cea mai deplină
libertate a cultului şi a întrebuinţării limbii arabe.
Dreptul de proprietate va fi garantat pentru toţi cei care au titluri legitime
la stăpânirea pământului.
În acest mod, Guvernul de la Roma va face în Etiopia o operă de
civilizaţie şi justiţie, la care vor fi chemate să ia parte şi populaţiile indigene,
„potrivit uzanţelor şi tradiţiilor lor‖.
Un liberalism identic pare a dicta linia de conduită a Guvernului şi în ce
priveşte opera de colonizare şi întreprinderile economice italiene în Abisinia.
Iniţiativa privată va avea o libertate de acţiune mai mare decât în Metropolă. În
Africa Orientală nu vor fi nici sindicate, nici contracte colective, nici contribuţii
sindicale, nici limitări de dividente ca în Italia. Iniţiative individuale şi
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economiile italiene vor lua astfel drumul Imperiului, cu perspectiva unor
beneficii mai mari, îndreptăţite de riscurile şi greutăţile întreprinderilor
coloniale. Guvernul va ajuta – bineînţeles – pe cei care-şi vor investi capitalurile
şi munca în Africa Orientală. Pe lângă măsuri administrative şi sociale, Guvernul
însuşi va face importante investiţii financiare în Etiopia. În acest scop, cu ocazia
devaluării, s-a decis împrumutul destinat finanţării Imperiului, pe care va trebui
să-l subscrie întreaga proprietate imobiliară din Italia.
Paralel cu pregătirea colonizării italiene, au reînceput şi operaţiunile
militare în regiunea lacurilor meridionale din Etiopia, întrerupte în cursul verii de
sezonul ploilor. Ele sunt conduse de generalul Geloso, numit guvernator al
regiunii Sidamo, pe care are sarcina s-o organizeze şi administreze după ce o va
ocupa în întregime. Cucerirea ultimului rest din Abisinia, rămas încă liber după
fuga Negusului, se face fără niciun fel de rezistenţă din partea indigenilor. Ea
este mai degrabă o operaţiune de poliţie, asemănătoare celor din teritoriul deja
ocupat, unde autoritatea italiană va trebui să desfăşoare încă multă vreme o
permanentă vigilenţă, faţă de nişte populaţii deprinse de secole cu dezordinea,
prădăciunile şi banditismul.
***
(...) Politica externă
Deschizând, la 15 octombrie a.c., şedinţa inaugurală a Institutului Italian
pentru Studii de Politică Internaţională, din Milano, contele Ciano, ministrul
Afacerilor Străine, a căutat să pună în evidenţă concepţia politică şi metoda
politicii externe a Italiei.
„Italia este, de astăzi înainte, a afirmat ministrul, o putere mondială
interesată direct în toate problemele internaţionale. Italienii vor şti să insereze
problemele politicii internaţionale în noul cadru al măririi şi puterii imperiale al
Italiei fasciste‖.
Cu ce metodă se va practica această politică imperială de putere
mondială?
Cu realismul clasic al politicii italiene. „Cu curaj, cu sinceritate şi cu
lealitate, spune ministrul, timp de cincisprezece ani, Ducele a pus Europa în faţă
problemelor ei vitale, încercând să sfâşie grelele perdele care mascau realitatea.
Putem afirma cu o conştiinţă sigură că multe dintre problemele care au frământat
şi frământă încă viaţa Europei ar fi fost de multă vreme rezolvate, dacă ar fi fost
atacate cu curaj pe liniile indicate de Duce, şi care sunt marile linii ale glorioasei
tradiţii realiste ale gândirii politice italiene‖.
În acest spirit şi cu această conştiinţă a prestigiului politic sporit al Italiei
au fost şi vor fi desigur abordate principalele probleme care vor face obiectul
conversaţiilor contelui Ciano, cu prilejul vizitei sale la Berlin, al discuţiilor care
vor avea loc în noiembrie la Conferinţa de la Viena şi al acţiunii diplomatice
italiene cu privire la urmările războiului civil din Spania, la statutul Mediteranei
şi la recunoaşterea Imperiului. Vom examina pe scurt, sub aspectul lor italian,
principalele evenimente internaţionale care, în cursul ultimei luni, au făcut
obiectul politicii externe a Italiei.
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Reuniunea puterilor locarniene
Precum se ştie, atât Italia cât şi Germania au acceptat, în iulie trecut,
principiul unei reuniuni a semnatarilor Pactului de la Locarno, destinată să
înlocuiască cu un nou regim de securitate occidentală, regimul vechiului tratat,
devenit caduc pentru Germania prin denunţarea lui şi ocuparea zonei renane, şi
substituit provizoriu prin scrisorile de garanţie de la Londra, semnate de Anglia,
Franţa şi Belgia, şi acceptate în principiu, dar nesemnate de Italia.
O pregătire diplomatică substanţială ar fi trebuit să preceadă o nouă
reuniune locarniană. Până în prezent, aceasta s-a redus la Nota engleză din 18
septembrie, notă nepublicată, dar al cărei conţinut ne este în liniile mari cunoscut
prin informaţiile diplomatice.
Foreign Office concepe un nou regim de siguranţă colectivă occidentală,
sub forma a două pacte de asistenţă mutuală legând între ele două grupuri: unul
compus din Anglia, Franţa, Germania şi Belgia, al doilea din Franţa, Italia şi
Germania. Potrivit concepţiei britanice, nu ar mai exista garanţi şi garantaţi, ca în
vechiul tratat din 1925. Toţi semnatarii s-ar garanta reciproc. Pe de altă parte,
între Anglia şi Italia n-ar exista obligaţii reciproce de asistenţă. Aceste idei
britanice sunt mai vechi. Ele îşi au originea în discuţiile asupra Pactului aerian
din 1935, care, de asemenea, excludeau o garanţie reciprocă anglo-italiană.
Reeditarea lor astăzi are o dublă explicaţie: Foreign Office socoteşte, pe
de o parte, că prin Nota din 18 septembrie, Marea Britanie expune numai punctul
său de vedere şi că aparţine Italiei, ca mare putere, să şi-l expună pe al ei, pe de
altă parte, autorităţile militare engleze socotesc că o asistenţă militară mutuală
între Italia şi Anglia nu este eficace, din cauza distanţei care separă cele două
ţări. Palatul Chigi este departe de a împărtăşi sugestiile britanice. El preferă
reeditarea vechiului Pact de la Locarno, minus, bineînţeles, chestiunea zonei
renane, pe care realismul italian refuză s-o mai pună în discuţie, şi introducerea
unei clauze generale de asistenţă mutuală, în locul garanţiei fără contrapartidă
din vechiul tratat.
La baza acestei preferinţe stă în primul rând o raţiune de ordin practic: în
cazul unei agresiuni germane, spre exemplu, după concepţia engleză Italia n-ar fi
garantată decât de Franţa: dimpotrivă, în concepţia italiană, ea ar avea garanţia
colectivă a Franţei, Angliei şi Belgiei.
În ceea ce priveşte securitatea Europei Orientale, considerată de
comunicatul oficial franco-belgian din 23 iunie 1936 din Londra ca o chestiune
care ar fi de dorit să fie rezolvată de reuniunea Puterilor locarniene, Palatul Chigi
consideră că aceasta ar fi o greşeală de metodă, care ar compromite succesul
eventual al reuniunii. Securitatea occidentală este în sine o problemă îndeajuns
de grea, spre a mai fi complicată cu aceea a Europei Orientale.
Spre deosebire însă de Reich, care nu admite pentru Orientul european
un alt regim de securitate decât cel al pactelor bilaterale preconizat de cancelarul
Hitler, Palatul Chigi admite, în principiu, discuţia asupra unui sistem de
securitate regională orientală, dar numai într-o a doua etapă, în cazul când
reuniunea locarniană ajunge la un rezultat pozitiv în ce priveşte securitatea
occidentală.
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În realitate, concepţiile italiene cu privire la un Locarno nr. 2, cu care
pleacă la Berlin contele Ciano, la data acestui raport, sunt încă puţin precizate.
Este evident că paralelismul de acţiune italo-german va continua să joace, în
viitorul apropiat, pentru Italia cu preocuparea de a minimaliza Anglia în
Mediterana, pentru Germania cu preocuparea de a neutraliza Anglia pe Rin.
De la Berlin, contele Ciano se va întoarce poate cu o politică concertată
cu Reich-ul în privinţa reuniunii locarniene, care poate merge de la încheierea
unui pact de asistenţă mutuală, până la zădărnicirea completă a reuniunii
locarniene.
Discursul Regelui Leopold al II-lea, indicând noua orientare a Belgiei
spre o politică de neutralitate de fapt şi de apărare integrală şi exclusivă a
intereselor naţionale belgiene, vine să complice şi mai mult existenţa precară a
viitoarei reuniuni locarniene.
Este vizibil că dificultăţile de ordin intern între flamanzi şi valoni, pe de
o parte, şi teama de a fi angajată într-un conflict internaţional provocat de jocul
pactelor de asistenţă mutuală ale Franţei în Europa Orientală au fost motivele
determinante ale noii orientări spre neutralitate a politicii belgiene.
Este tot atât de vizibil că o politică de neutralitate face inoperante
Acordurile franco-belgiene Millerand-Lacroix din septembrie 1920, face
imposibilă, pentru Belgia, îndeplinirea obligaţiilor sale derivând din art. 16 al
Pactului Societăţii Naţiunilor şi exclude regimul de asistenţă mutuală contemplat
de eventuala conferinţă locarniană.
Nu se vede bine ce are de câştigat Belgia înlocuind printr-o neutralitate
de fapt, care în caz de agresiune poate să-i aducă o asistenţă în fapt, un regim de
asistenţă contractuală, care i-ar fi asigurat în drept şi în fapt sprijinul Franţei şi
Angliei.
Obiectiv judecată, situaţia creată de Belgia nu poate contribui decât la
mărirea confuziei internaţionale actuale şi la slăbirea frontului comun al ţărilor
conservatoare ale statutului european actual, care vor să dea păcii o organizare
colectivă.
Totuşi, noua orientare belgiană a fost primită în Italia cu o satisfacţie
deosebită. În ea, Italia vede zdruncinarea actualului echilibru european, pe care
niciodată nu l-a privit cu ochi buni; ruina ideii de securitate colectivă,
generatoare a sancţiunilor care i s-au aplicat timp de un an; insuccesul politicii
Frontului Popular francez, detestat de regimul fascist; slăbirea Pactului francosovietic, pe care, totuşi, în vara lui 1935, Palatul Chigi – consultat de domnul
Laval – l-a considerat compatibil cu Tratatul de la Locarno; în fine, posibilitatea
ca politica belgiană să fie contagioasă în Europa Orientală, unde, slăbind
influenţa franceză, s-ar deschide posibilităţi noi pentru influenţa italiană.
Pentru cercurile conducătoare şi pentru presa italiană, discursul Regelui
Leopold este „un document de loialitate şi de realism‖, „un act de curaj civic şi o
dovadă de prevedere‖. „Belgia renunţă să mai facă parte din constelaţia politică
ieşită din Tratatul de la Versailles‖; „Atitudinea virilă a Belgiei ar trebui să
determine o bruscă redeşteptare a acelora care visează încă la idilica siguranţă
colectivă, şi să-i conducă la o conştiinţă europeană bine înţeleasă‖.
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Presa italiană, în unanimitatea ei, face responsabilă Franţa şi Pactul
franco-sovietic de noua îndrumare politică a Belgiei. „Libertatea de acţiune pe
care Belgia şi-o recâştiga – spune Virginio Gayda („Giornale d‘Italia‖, din 18
octombrie 1936) – şi care astăzi se anunţă printr-o separaţie demonstrativă de
Franţa, este, în acelaşi timp, o denunţare a orientărilor politice franceze. Se
înţelege alarma Franţei. Faptul belgian poate să nu rămână izolat. Şi totuşi, el îşi
are originile în cauze esenţialmente franceze‖.
„Primejdiile alianţei militare franco-sovietice – spune „Corriere de la
Sera‖ – sunt cauza determinantă a deciziei de neutralitate a Belgiei‖.
Pactul franco-sovietic era incompatibil cu Locarno – spune „Stampa‖ –,
de aceea „francezii trebuie să facă mea culpa şi să se întoarcă înapoi‖.
O asemenea atitudine a Italiei nu deschide, evident, perspective
favorabile pentru o viitoare reuniune locarniană.
Prin defectarea Belgiei, vechea economie a Pactului locarnian este
zdruncinată: cele patru mari puteri occidentale rămân singure faţă în faţă. Ca în
toate ocaziile, în care situaţia europeană devine foarte confuză, italienii încep să
vorbească din nou despre Pactul în patru şi nu este exclus ca, cu prilejul vizitei
lui Ciano la Berlin, să fie reexaminată posibilitatea de a recurge din nou la
vechiul instrument diplomatic din 1933, căzut în desuetudine la scurtă vreme
după semnarea lui.
Italia şi Europa dunăreană
Vizita subsecretarului de stat Guido Schmidt1 în Italia, la jumătatea lui
septembrie, a avut drept principal rezultat hotărârea statelor semnatare ale
Acordurilor de la Roma de a se reuni într-o conferinţă la Viena, potrivit clauzei
consultative a Protocoalelor din 1936.
Data acestei conferinţe, care trebuia să aibă loc în noiembrie, nu este
încă fixată; ordinea ei de zi nu este încă precizată. Este evident că, pentru a o
întocmai, Palatul Chigi aşteaptă rezultatul vizitei lui Ciano la Berlin. Într-adevăr,
dacă pentru orice cunoscător al politicii italiene Conferinţa de la Viena este o
replică la Acordul austro-german din 11 iulie 1936, şi este destinată să
stăvilească alunecarea progresivă a Austriei şi Ungariei spre Berlin şi să afirme
din nou influenţa italiană la Viena şi la Budapesta, nu este puţin adevărat că,
înainte de a căuta o altă orientare în politica sa dunăreană, Italia va încerca o
politică de compromis cu Germania, pe baza Protocoalelor dunărene.
Judecând după informaţiile de obicei foarte serioase ale cercurilor
diplomatice germane din Roma, Reich-ul nu este dispus însă să facă o politică de
acorduri plurilaterale în Bazinul dunărean, ca cea prevăzută de Protocoalele
romane. El doreşte să ajungă la o înţelegere cu Italia în Bazinul dunărean, în
locul competiţiei de astăzi, dar, ca şi în trecut, nu concepe altă formulă de
înţelegere decât acea a acordurilor bilaterale şi nu este dispus să adere la
Protocoalele de la Roma sau la orice altă înţelegere plurilaterală care ar urmări
constituirea vreunui bloc politic sau economic.
1

Diplomatul român comite o eroare. La acea vreme, Guido Schmidt era ministru al Afacerilor Străine
al Austriei (n. ed.).
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Dacă şi după vizita contelui Ciano la Berlin, această atitudine a
Germaniei se va menţine, nu este exclus ca Italia să înceapă o politică mai activă
faţă de statele Micii Înţelegeri, în special faţă de Iugoslavia şi România, căci în
ce priveşte Cehoslovacia, ea va evita o politică de apropiere de natură să
indispună Germania.
O vizibilă ameliorare a atmosferei politice, atât faţă de Iugoslavia, cât şi
faţă de România, arată că Palatul Chigi îşi rezervă posibilităţile de viitor în
această direcţie. Dar această îmbunătăţire a raporturilor cu cele două ţări n-a
depăşit cu mult faza verbală a intenţiilor favorabile şi asigurărilor binevoitoare.
În ce priveşte Iugoslavia, italienii s-au arătat mai largi în negocierile
comerciale decât erau aşteptările Belgradului. Discursul domnului Stoiadinović,
după încheierea Acordului comercial, a fost primit cu satisfacţie la Roma.
Domnul Indeli, noul ministru italian în Iugoslavia, va merge la Belgrad cu
instrucţiuni să facă o politică de apropiere.
În ce priveşte România, intenţiile Palatului Chigi par, de asemenea,
binevoitoare. După ce negocierile comerciale ne vor îngădui să normalizăm
schimburile noastre cu Italia, o strângere a raporturilor noastre culturale apare
realizabilă contelui Ciano, sub forma unui pact cultural, care ar putea fi preludiul
unei apropieri şi în domeniul politic. Modalitatea pentru o asemenea apropiere ar
putea fi găsită în Protocoalele de la Roma, pe care Palatul Chigi le-a socotit
totdeauna deschise adeziunii tuturor statelor dunărene. Posibilităţile concrete ale
unei asemenea adeziuni nu sunt încă lămurite pentru italieni. După întoarcerea de
la Berlin a contelui Ciano – când se va fi clarificat atitudinea Germaniei faţă de
problemele dunărene –, va fi posibil să avem mai multe precizări.
În orice caz, o asemenea politică de apropiere comportă, în concepţia
Palatului Chigi, două rezerve:
a) Ea nu trebuie realizată decât cu prudenţă, în mod progresiv;
b) Mica Înţelegere n-ar trebui să adere în bloc, ca unitate politică, ci
individual, prin statele componente, la politica Protocoalelor
romane.
Este inutil să adaug, dată fiind atitudinea devenită clasică a politicii
externe fasciste, că orice iniţiativă în acest domeniu ar trebui să fie luată de
cancelariile Micii Înţelegeri.
În aşteptare, politica italiană faţă de ceilalţi doi semnatari ai
Protocoalelor de la Roma, Austria şi Ungaria, se menţine neschimbată. După
vizita domnului Guido Schmidt la Roma, a avut loc una dintre vizitele periodice
şi rituale austriace în capitala Italiei, acea a domnului Zernatto, vice-preşedintele
Frontului Patriotic Austriac. Ea apare însă lipsită de orice semnificaţie politică.
Dizolvarea Heimwehr-ului şi înlăturarea Prinţului Starhemberg de la
orice rol efectiv în politica austriacă – deşi, timp de trei ani, a fost copilul răsfăţat
al fascismului – au fost privite, cea dintâi cu satisfacţie, cea de a doua cu
indiferenţă.
În ce priveşte Ungaria, ultima lună nu a fost marcată de nicio
manifestare politică într-adevăr semnificativă.
Călătoria domnului Ciano la Budapesta, spre a asista la funeraliile
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preşedintelui Gömbös, a fost îndeosebi un act de curtoazie, pe care era greu ca
Italia să nu-l facă. Contele Ciano asigură că nu a avut, cu acest prilej, conversaţii
politice cu oamenii de stat maghiari.
Formarea Guvernului Darány şi declaraţiile acestuia în privinţa
menţinerii politicii maghiare au fost sumar publicate, fără niciun fel de
comentariu. Un schimb de telegrame cordiale între contele Ciano, pe de o parte,
domnii Darány şi Kánya, pe de alta, au subliniat amiciţia italo-maghiară. Dar
acestea sunt demonstraţiile de stil între cele două ţări.
Manifestarea cea mai semnificativă a Italiei faţă de Austria şi Ungaria a
fost, poate, în ultimul timp, asigurarea dată la Viena şi Budapesta că, în urma
devaluării lirei, Italia îşi va menţine integral obligaţiile de ordin economic şi
financiar, contractate faţă de cele două ţări pe baza Protocoalelor de la Roma.
Italia şi statutul Mediteranei
Politica britanică de libertate absolută a comunicaţiilor în Mediterana –
sau, cu alte cuvinte, de hegemonie a flotei engleze în această mare – se întemeia,
între alte elemente, pe tradiţionala amiciţie anglo-italiană. Statutul mediteranean
era un statut de fapt, datorit necontestatei superiorităţi navale engleze.
Izbânda armatelor italiene în Etiopia şi insuccesul total al politicii de
securitate colectivă preconizată de Anglia contra Italiei, situaţia strategică
favorabilă a Italiei între Sicilia şi Tripoli şi avantajele dobândite în Africa
Orientală de italieni prin fortificarea litoralului Mării Roşii şi insulei Dumeira, au
schimbat în mod hotărâtor, pentru Marea Britanie, condiţiile securităţii pe
drumul Indiilor, artera vitală a Imperiului.
Eventualitatea unui succes din ce în ce mai probabil al naţionaliştilor
spanioli e de natură să facă situaţia precară pentru Anglia şi în bazinul occidental
al Mediteranei. Se vorbeşte cu insistenţă de un viitor acord între generalul
Franco şi domnul Mussolini – de felul celui realizat în 1926 cu Primo de Riveira
– şi se afirmă – deşi informaţia este energic dezminţită de italieni – că Insula
Ibitza din Baleare este deja ocupată de forţe italiene.
În această situaţie, Amiralitatea britanică a examinat, timp de mai multe
luni, posibilitatea de a schimba drumul Indiilor, prin revenirea la vechiul itinerar
pe la Capul Bunei Speranţe. Este vizibil însă că nu era vorba decât de o soluţie
accesorie. Marea Britanie nu se putea resemna la o pierdere a hegemoniei sale
mediteraneene, consacrând o situaţie fatală pentru prestigiul şi creditul său
politic. Ea s-a decis deci pentru menţinerea cu orice preţ a superiorităţii sale în
marea pe care italienii o consideră ca „mare nostrum‖.
Afirmarea categorică a politicii de securitate britanică în Mediterana,
manifestată prin călătoria Regelui Angliei, prin inspecţiile şi discursurile lui Sir
Samuel Hoare şi Sir Philip Saassoon, prin ferma acţiune de reînarmare a
guvernului, aprobată atât de congresul Partidului Conservator, cât şi de cel al
Partidului Laburist, vizitele proiectate ale flotelor turcă şi greacă la Malta, a
indispus profund cercurile conducătoare italiene. Această iritaţie nu s-a tradus în
articolele sau comentariile de presă, care au avut un ton moderat. Ea a provocat
însă o replică a guvernului italian, sub forma unui comunicat al ultimului
Consiliu de Miniştri, prin care şeful guvernului punea în relief cu multă vigoare
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intensa activitate de pregătire militară a Italiei, pe uscat, în aer şi pe mare. Un
asemenea comunicat, pe care nimic nu-l justifica în aparenţă, era răspunsul la
politica de siguranţă în Mediterana, anunţată de Marea Britanie.
Ambasadorul Marii Britanii a dat, în repetate rânduri, asigurări la Palatul
Venezia şi la Palatul Chigi, că politica engleză în Mediterana nu are niciun
element de ostilitate faţă de Italia. Comunicaţiile imperiale sunt însă atât de
vitale pentru Marea Britanie, încât ea este obligată să-şi întemeieze pe propriile
sale forţe securitatea în Mediterana, chiar faţă de o Putere amică. Superioritatea
aeriană a Italiei în această regiune nu face de altfel decât să justifice primatul
naval, pe care Anglia vrea să-l menţină, într-o Mediterană care trebue să rămână
o mare liberă.
Italia imperială înţelege aceste necesităţi, dar nu se poate resemna să le
accepte, siguranţa ei în Mediterana şi Africa fiind tot atât de vitală. Cum Anglia
nu va accepta limitări navale, printr-un pact mediteranean, opoziţia de interese
între cele două ţări pare ireductibilă. Problema este şi va rămâne deschisă multă
vreme, şi cercurile diplomatice engleze din Roma au impresia că italienii
consideră şi dânşii inactuală chestiunea unui pact mediteranean. Tensiunea italoengleză pe această temă rămâne însă unul dintre principalele elemente ale
politicii europene şi unul dintre motivele esenţiale ale paralelismului de acţiune
dintre Italia şi Germania.
Recunoaşterea Imperiului
Până în prezent, Imperiul italian al Etiopiei n-a fost recunoscut decât de
Austria, cu prilejul prezentării scrisorilor de creanţă ale domnului BergerWaldenegg. Germania a creat un Consulat la Addis Abeba, în locul Legaţiei, pe
care a suprimat-o, dar n-a procedat la o recunoaştere expresă. Aceasta ar putea fi
unul dintre rezultatele obţinute de contele Ciano la Berlin.
Cu prilejul numirii, în iulie, a domnului Philips, noul ambasador
american la Roma şi a domnului Suvici, noul ambasador italian la Washington,
s-a convenit că cel dintâi să-şi prezinte credenţialele numai Regelui Italiei,
domnul Suvici prezentându-le în numele Regelui Italiei şi Împărat al Etiopiei.
Era un act unilateral, care nu rezolva chestiunea recunoaşterii.
Pe măsură însă ce timpul trecea, Palatul Chigi punea din ce în ce mai
insistent chestiunea recunoaşterii Imperiului, cu prilejul numirilor diferiţilor şefi
de misiune. Se acorda agrementul, dar, odată acordat, li se punea condiţia sine
qua non a recunoaşterii Imperiului cu prilejul prezentării scrisorilor de creanţă.
Aşa s-a procedat cu Franţa, Belgia, Chile, Olanda etc. Aşa ar fi urmat să se
procedeze cu prilejul înlocuirii lui Sir Eric Drummond la Roma şi a domnului
Grandi la Londra, care erau aproape decise şi asupra cărora s-a revenit spre a se
evita impasul recunoaşterii Imperiului. Până în prezent, statele susmenţionate au
recurs la expedientul geranţei prin însărcinaţi cu afaceri, ceea ce constituie
evident o soluţie supărătoare, în special pentru ţările cu interese importante la
Roma.
E probabil că chestiunea se va pune, într-un viitor apropiat, şi
independent de prezentarea scrisorilor de creanţă. Dacă italienii n-au făcut-o
până acum, cu prilejul negocierilor comerciale, motivul este că aveau prea mare
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interes să nu-şi compromită prin întârzieri normalizarea schimburilor lor cu
străinătatea.
Într-un fel sau altul, spinoasa problemă a recunoaşterii Imperiului va
trebui rezolvată, căci ea constituie una dintre piedicile principale în calea unei
normale colaborări italiene la politica europeană. În primele luni, Italia ar fi fost
dispusă să facă concesii spre a obţine recunoaşterea Imperiului, şi ar fi admis,
desigur, o formulă de compromis spre a evita un precedent supărător pentru
securitatea colectivă. Cu cât rezolvarea problemei va întârzia, cu atât exigenţele
italiene vor fi mai imperioase şi posibilitatea de a obţine o contrapartidă politică
mai precară.
Lugoşianu
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat; Direcţia Politică; eventual, pentru „Buletin‖: 1)
chestiunea declaraţiei Regelui Belgiei (p. 31-34), 2) chestiunea Mediteranei (p.
38-43). Vasile Grigorcea. 24.X.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 48 (General, 1936), f. 56, 261-298
301
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA,
CONSTANTIN LANGA-RĂŞCANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 724, din 19 octombrie 1936
Înreg. la nr. 58 782/1936
Atena
Adânc confidenţial.
Legăturile eleno-britanice. Vizita escadrei engleze
Domnule Ministru,
În dimineaţa zilei de 15 octombrie, sosi în apele golfului Faler o divizie
a flotei britanice din Mediterana, alcătuită din cinci vase şi un vas purtător de
avioane, şi având în fruntea ei cuirasatul „Queen Elizabeth‖, pe care se află
comandantul diviziei, amiralul Pound. Guvernul elen caută să dea o adâncă
însemnătate acestei vizite, după cum dovedesc schimbul de vizite, prânzuri şi de
cuvântări ce au loc.
De altfel, cu multe zile înainte de sosirea vaselor engleze, generalul
Metaxas îmi spusese că această vizită fusese făgăduită, încă din luna august, de
către însuşi Regele Eduard şi că ea nu e decât urmarea întrevederilor de la Corfu
şi Atena, întrevederi care au strâns şi mai adânc legăturile dintre Imperiul
britanic şi Ellada.1
1

Rog a se vedea telegrama mea cifrată nr. 2 571, din 4 octombrie 1936 (n. a.). Vezi documentul nr.
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***
În ziua sosirii escadrei, preşedintele Consiliului de Miniştri oferi un
prânz amiralului Pund, care, a doua zi, dădu un mare dejun în cinstea generalului
Metaxas.
În ziua de 17 octombrie, Regele George vizită vasul amiral şi pe cel
purtător de avioane, iar apoi luă parte la un dejun pe „Queen Elizabeth‖. Seara,
ministrul Angliei dădu, la rândul său, un prânz la legaţie, iar astă-seară are loc o
mare recepţie pe vasul amiral, la care sunt invitate peste 200 de persoane.
***
Cuvântările rostite – la sfârşitul prânzului din 16 octombrie – de către
generalul Metaxas, Sir Sydney Waterlow şi amiralul Pound fură adânc de
prieteneşti.
Preşedintele Consiliului, mai ales, a ţinut să vorbească cu căldură de
„prietenia tradiţională de care Ellada e legată de Anglia‖. Iar amiralul britanic, la
sfârşitul cuvântării sale, a rugat pe capul Guvernului să îngăduie unei escadre
elene să viziteze Malta.
***
După cum am avut onoarea a informa pe Excelenţa Voastră1, această
măgulitoare invitare a amiralului Pound a fost ridicată în slavă de presa ateniană,
- mai ales după îndemnul generalului Metaxas.
„E dovada cea mai frumoasă a legăturilor care unesc ţările noastre‖,
scrie „Katimerini‖. Regalista „Vradini‖ – la rândul său – declară că această
invitaţie depăşeşte marginile unei formule de curtenie, iar venizelista „Elefteron
Vima‖, merge până a spune că ea este o „onoare excepţională pentru marina
elenă‖.
***
Manifestările de anglofilie, trâmbiţată cu atâta tărie de o vreme încoace
de către generalul Metaxas, îi sunt adânc folositoare guvernării sale.
Preşedintele Consiliului elen e bănuit la Londra că privirile sale sunt
prea aţintite spre Berlin şi Roma. O personalitate britanică îmi spunea zilele
acestea: „Ştim că dictatorul Elladei cochetează cu Hitler şi cu Mussolini, dar
ştim, totodată, că poporul elen e cu noi, el având nevoie de sprijinul nostru‖.
Şi, cu acest prilej, îmi iau voie a aduce la cunoştinţă o dovadă ce
întăreşte pe deplin spusele convorbitorului meu.
Acum zece ani, generalul Pangalos – dictatorul de atunci al Elladei – a
rugat Guvernul britanic să trimită la Atena un amiral, spre a fi însărcinat să facă
un studiu, la faţa locului, asupra chipului cum s-ar putea reorganiza şi întări
266.
1
Rog a se vedea telegrama mea cifrată nr. 2 685, din 17 octombrie 1936 (n. a.). Documentul nu a fost
identificat în arhivă.
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marina de război elenă.
Guvernul de la Londra primi cu mulţumire rugămintea dictatorului şi
trimise la Atena pe unul dintre fruntaşii Amiralităţii britanice.
Acesta – după o amănunţită cercetare de câteva luni – înmână
generalului Pangalos un memoriu a cărui încheiere era următoarea: Marina de
război elenă nu are nevoie de vase mari. Ea trebuie să-şi construiască numai
torpiloare şi submarine, dar totodată să pregătească arsenalul de la Salamina,
spre a fi gata să repare...vase mari, - adică vasele britanice!
Dictatorul elen – care îmi arăta multă prietenie şi încredere – îmi dădu el
singur citire frazelor de mai sus.
Şi într-adevăr, sfatul Amiralităţii britanice fu urmat cu sfinţenie de toate
Guvernele elene: nicio comandă de unităţi mai mari de război nu fu făcută, ci
numai torpiloare şi submarine.
***
O nouă şi mai apropiată dovadă mi-a dat-o colegul meu englez, la
începutul acestui an, când se răspândise zvonul că el ar negocia cu guvernul elen
punerea la dispoziţia vaselor britanice a câtorva baze navale, în cazul ivirii unui
conflict italo-englez în Mediterana.
„Vă asigur în chip prietenesc, mi-a declarat atunci Sir Sydney Waterlow,
că nu negociez nimic, deoarece Amiralitatea noastră a şi pus în socotelile ei
bazele din Ellada trebuincioase flotei noastre, după arătările ataşatului nostru
naval. Aşa că, în ziua naşterii conflictului, printr-o scurtă convorbire cu Guvernul
elen, lucrul e făcut!‖.
Această declaraţie – pe care am avut onoarea a o aduce la vreme la
cunoştinţa predecesorului Excelenţei Voastre – dovedeşte pe deplin cât de strânse
sunt legăturile dintre cele două ţări,- legături şi mai adânc întărite de la
reîntoarcerea Regelui George în Ellada.
De aceea, nu încetez a crede şi a spune mereu, de ani de zile, că: Ellada
nu e decât o bază navală a Angliei în Mediterana răsăriteană.
***
În afară de latura politică, generalul Metaxas ţine cu orice preţ să
proclame sus şi tare prietenia sa faţă de Anglia, spre a trage şi oarecare foloase
băneşti.
Aceste foloase sunt două: pregătirea şi căutarea clipei binevenite spre a
încerca dobândirea unui împrumut pe piaţa londoneză, şi apoi construcţia celor
patru contra-torpiloare să se poată face în condiţii de plată cât mai uşoare pentru
tezaurul statului.
Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Langa Răşcanu
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 58 (Relaţii cu Grecia, 1935-1941), f. 106-108
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302
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 697/C., din 19 octombrie 1936
Înreg. la nr. 58 286, din 22 octombrie 1936
Praga
Confidenţial.
Domnule Ministru,
Am avut zilele acestea o lungă convorbire cu domnul preşedinte al
Republicii, Beneš.
Am vorbit de toate şi, fireşte, de greşeala neiertată pe care o face Belgia.
Şeful statului crede că primejdia războiului este îndepărtată, cel puţin din partea
Italiei şi a Germaniei, cele două ţări dictatoriale, care, în timpul din urmă, au
căutat să provoace conflagraţii generale prin atitudinea lor.
Referitor la Italia, domnul Beneš crede că, sub temerea înarmărilor
Angliei, ea nu se mai poate gândi la război în credinţa pe care o are că Anglia îşi
va lua revanşa. Fără aliaţi puternici, cu o grea situaţie economică şi cu cheltuieli
peste puterile ei în oameni şi bani, Italia rămâne în afară de temerea de a provoca
un război.
Ea va da înapoi pe toată linia, cum a şi făcut deja, lăsând Germaniei
putinţa de a aranja Anschlussul, pentru care făcuse în trecut atâta zgomot.
Germania, din cauza enormelor greşeli ale celor trei mari state, Anglia, Franţa şi
Italia, s-a văzut pusă în poziţia de a-şi îndeplini cele patru dorinţe capitale, care,
fiecare din ele, erau de talie să provoace războiul.
Într-adevăr, chestiunea Saar, a remilitarizării, a Locarno-ului şi a Austriei
puteau, fiecare, să arunce sămânţa tulburării europene. Germania bine înarmată
şi cu ceva curaj le-a scos de la ordinea zilei. Cele două care mai rămân, Danzig şi
coloniile, nu sunt de natură să provoace războiul.
Domnul Beneš crede că chestiunea Danzig-ului se va rezolva numai de
către cele două mari puteri interesate, Germania şi Rusia. Toată politica ce
învârtesc acum cele două state este pentru fixarea preţului înţelegerii. Dar este
fără niciun dubiu că ele amândouă vor găsi soluţia unei chestiuni care se găseşte
în Marea lor Baltică, cu acelaşi interes pentru amândouă. Aici, şeful statului vede
o grea şi mare problemă de care lumea internaţională nu-şi dă seama. Germania
face în mod vizibil o dublă politică, şi anume: apropierea sa cu Rusia este un
punct cardinal al politicii sale, şi odată îndeplinit, vor despărţi Orientul de
Occident şi le va fi uşor să domine lumea. Franţa mai întâi, şi mai în urmă
Anglia, şi-au dat seama de insistenţa Germaniei de a se opune şi mai apoi de a
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căuta să doboare înţelegerea franco-rusă, care de pe vremea lui Bismark
constituia o primejdie pentru Germania. Aşa încât toată lupta Germaniei contra
bolşevismului este un paravan ca să ascundă dorinţa ei mare, de a rupe pe Rusia
de Franţa şi a o încorpora politicii sale.
Este, desigur, cea mai mare şi mai hotărâtoare problemă ce se pune
zilelor noastre.
Spuneam domnului Beneš că la Bratislava am vorbit cu un ministru
iugoslav, care mi-a relatat importanta convorbire ce a avut cu un ambasador al
Marii Britanii din Europa Centrală. La insistenţele ambasadorului, ca Iugoslavia
să se alăture de Rusia, şi la argumentările ministrului pentru a dovedi
imposibilitatea acestei apropieri, ambasadorul a răspuns punându-i următoarea
întrebare: toate argumentele Domniei Tale ar fi valabile numai în cazul în care
mi-ai garanta că Germania nu se va apropia de Rusia.
Cum toate statele trăiesc în dispreţul realităţii, este de cea mai mare
nevoie ca forţele noastre militare să fie cât mai dezvoltate, gata la orice ar
surveni într-o Europă care nu şi-a găsit încă echilibrul zdruncinat, nu mai mult de
marele război, cât de mentalităţile curioase ce o domină.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Emandi
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat; Direcţia Politică; văzut, Vasile Grigorcea.
7.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 4 (General, 1936), f. 247-249
303
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BERLIN, VINTILĂ PETALA, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 649, din 20 octombrie 1936, ora 23.05
Înreg. la nr. 58 037, din 21 octombrie 1936
Berlin
O conferinţă intimă cu caracter confidenţial a avut loc astăzi la
Ministerul Propagandei, spre a se da instrucţiuni redactorilor-şefi ai ziarelor din
Berlin, asupra atitudinii de luat cu prilejul vizitei contelui Ciano. După
informaţiile demne de încredere obţinute de ataşatul nostru de presă de la un
prieten personal care a participat la conferinţă, reprezentantul lui Goebbels a
declarat că discuţiile între ministrul Afacerilor Străine german şi cel italian vor
purta asupra următoarelor probleme:
1) O colaborare între Reich şi Italia, pentru combaterea bolşevismului;
2) O atitudine comună faţă de Societatea Naţiunilor;
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3) Coordonarea acţiunii celor două guverne, în chestiunea Pactului
Occidental;
4) Strângerea relaţiilor economice;
5) Recunoaşterea, din partea Germaniei, a anexării Abisiniei, prin
probabila retragere a exequaturului consulului Abisiniei la Berlin.
Faptele de subliniat, că delegatul domnului Goebbels a menţionat
chestiunea Austriei abia la urmă, ca un punct de o importanţă secundară,
afirmând că ea va fi examinată numai în limita timpului disponibil.
Tot numai în trecere s-a amintit despre acţiunea italiană în Bazinul
dunărean şi despre viitoarea Conferinţă tripartită de la Viena, la care Germania
nu a fost, de altfel, convocată. Pare a se îndreptăţi opinia pe care am exprimat-o
şi ieri Excelenţei Voastre, că domnii von Neurath şi Ciano vor insista mai mult
asupra problemelor imediate care să aproprie cele două ţări, lăsând în mod
prudent deschisă şi trecând la nevoie sub tăcere chiar completă pe cele viitoare,
care le pot despărţi.
Pentru zilele de miercuri şi joi, în afară de conversaţiile de la
Auswärtiges Amt, sunt prevăzute întrevederi cu domnii Göring şi Goebbels, şi cu
preşedintele Băncii Reich-ului.
Petala
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea; 21.X.1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politica externă), f. 157-158
304
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BERLIN, VINTILĂ PETALA, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 651, din 21 octombrie 1936, ora 20.45
Înreg. la nr. 58 173, din 22 octombrie 1936
Berlin
Misiunea încredinţată domnului Göring are un îndoit înţeles: pe planul
politic intern şi pe cel extern; I) în raporturile interne de forţe ale Germaniei, ea
înseamnă consacrarea oficială a lui Göring drept al doilea personaj al celui de-al
III-lea Reich. Prin natura atribuţiilor ce-i vor fi conferite, el devine în acelaşi
timp un dictator al vieţii economice şi un arbitru suprem între partid, armată,
Banca Reich-ului, marea industrie, finanţa privată şi complexul aparat al
frontului muncii. Rolul său de coordonare şi de realizare a planului de patru ani
va depăşi astfel în mod fatal cadrul unei pure preocupări economice. Göring va
avea a interveni în viitor pe terenul social şi politic, prin sacrificiile de tot felul
pe care le va impune populaţiei şi capitalului; II) pe planul politicii
internaţionale, însărcinarea dată lui Göring reprezintă ultima etapă în realizarea
economiei germane de război. Cu orice preţ, Germania înţelege a câştiga
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completă autonomie economică, care să îngăduie, la capătul a patru ani, acţiunii
sale militare un maximum de sforţare cu un maximum de şanse. Deviza pe care o
urmează pe această cale este „să nu se mai repete drama din 1918, când armata
germană victorioasă în afară a fost înfrântă în interior. Este interesant de
semnalat faptul că se vorbeşte deja în cercurile competente de probabilitatea unei
noi restricţii la import, ceea ce va reduce şi mai mult volumul schimburilor
comerciale între Reich şi străinătate.
În această ordine de idei, aceleaşi cercuri lasă să se înţeleagă că organele
Reich-ului sub conducerea generalului Göring vor supune unei minuţioase
examinări toate acordurile comerciale existente. Scopul acestui examen va fi de a
revizui pe acelea care nu servesc în mod real şi direct realizării planului de patru
ani. Acest aspect al chestiunii ne poate interesa, eventual, şi pe noi.
Petala
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 46 (Economice), f. 153-154
305
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 971, din 21 octombrie 1936
Înreg. la nr. 58 980, din 27 octombrie 1936
Varşovia
Confidenţial.
Actualul stadiu al relaţiilor economice germano-polone
Domnule Ministru,
Aranjamentul comercial polono-german din 5 noiembrie 1935, care era
pe punctul de a expira, a fost prelungit până la 31 decembrie 1936, pentru a
permite ducerea unor negocieri în vederea încheierii unei noi convenţii.
Aranjamentul actual nu a corespuns aşteptărilor. Contingentele lunare au
trebuit să fie scăzute din cauza dificultăţii de plasare în Polonia a mărfurilor
germane. Aceasta se datorează cursului la care a fost fixată marca germană
pentru operaţiile de clearing – 1 RM = 2,11 zl. –, curs care face ca produsele
germane să revină foarte scump, în raport cu produsele altor ţări industriale.
De fapt, diferenţa între situaţia schimburilor comerciale polono-germane
dinainte şi de după încheierea acestui aranjament constă nu dintr-o urcare a
exportului polon, ci dintr-o creştere a importului din Germania, la nivelul
primului, regimul de fixare lunară a contingentelor împiedicând aglomerarea
unui sold activ polon în Germania. Deoarece această ţară nu are de unde găsi
disponibilităţi pentru a acoperi o balanţă comercială deficitară faţă de Polonia,
singurul mod de a mări volumul schimburilor comerciale ar fi fie printr-o altă
cotare a mărcii în raport cu zlotul, fie printr-o devaluare a ambelor monede,
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operaţiuni care ar suprima concurenţa mărfurilor de altă provienienţă.
Negocierile, care urmează să înceapă peste zece zile, vor mai fi
îngreunate din cauza conexării a altor două chestiuni. Acestea sunt: plata
transporturilor feroviare germane prin Coridor şi expirarea regimului special
prevăzut de Convenţia sileziană din 15 mai 1922.
Transporturile feroviare germane prin Coridor. Din cauza dificultăţilor
de transfer ale Germaniei, importanta restanţă datorată de căile ferate germane,
pentru plata acestor transporturi, rămăsese blocată în Germania. În urma unui
Acord intervenit între ambele Guverne, în martie trecut, căile ferate germane au
redus transporturile lor prin Coridor şi s-au angajat să-l achite pe cel care urma
să se efectueze, parţial în devize, plătind vreo 3 000 000 zl. lunar. Acum însă,
pretextând lipsa de devize, Guvernul german vrea să revină asupra acestui
aranjament, şi să plătească transporturile exclusiv în mărfuri. Ar urma ca Polonia
să mai absoarbă anual mărfuri germane în valoare de aproximativ 36 000 000 zl.
Dar, cum am arătat mai sus, aceasta nu ar fi posibil, în condiţiile actuale. Dacă
s-ar destina plăţii transporturilor o parte din importul din Germania, soldul
disponibil pentru plata exportului polon ar scădea, deci şi exportul polon, lucru
ce nu ar conveni câtuşi de puţin celor de aici. În unele cercuri se pretinde că
schimbarea atitudinii Germaniei în chestiunea plăţii transporturilor ar constitui
un fel de răzbunare împotriva Poloniei, pentru noua orientare a politicii sale
externe.
Expirarea Convenţiei sileziene. În urma împărţirii între Polonia şi
Germania a Sileziei de Sus, în 1922, s-a instituit un regim convenţional special
(Convenţia polono-germană din 15 mai 1936) pentru reglementarea
numeroaselor chestiuni rezultând din trasarea unei fruntarii care tăia în două o
provincie formând mai mult sau mai puţin un tot economic. Între altele, s-a
prevăzut importul dintr-o parte şi dintr-alta în francheţă de vamă, a „produselor
naturale originare şi provenind dintr-una din cele două părţi a teritoriului
plebiscitat şi destinate a fi consumate sau utilizate în cealaltă parte‖, precum şi
facilităţi pentru importul obiectelor „indispensabile‖ industriei uneia din părţile
acelui teritoriu.
Se pare că Germania ar dori prelungirea acestei convenţii, atât pentru
cauze de ordin economic, cât şi pentru cauze de ordin politic. Polonia, din
contră, ar dori să facă să înceteze o stare de lucruri care aminteşte trecutul.
Chiar dacă ar urma să se menţină unele facilităţi pentru comerţul din
această regiune, ar voi ca ele să fie înglobate într-un Acord general. Dificultăţi,
deci, şi din această cauză.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Hiott
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat; Direcţia economică; Direcţia Politică; Legaţiei de
la Berlin, spre informare. Vasile Grigorcea. 28.X.1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 43 (Relaţii cu Germania, 1935-1936), f. 300-303
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306
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA, CONSTANTIN VIŞOIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 974, din 22 octombrie 1936, ora 12.27
Înreg. la nr. 58 358, din 22 octombrie 1936
Varşovia
Confidenţial.
Ştiu că reprezentanţi ai Ministerului de Externe polon, în conversaţii
particulare sau oficioase cu personalităţi române, sugerează ca Guvernul român
să propună Guvernului sovietic încheierea unui pact de neagresiune între
România şi URSS. Nu ştiu dacă această propunere a ajuns pînă la Excelenţa
Voastră. Ea vi se va face cu siguranţă.
În momentul în care părăsesc această Legaţie, îmi iau libertatea de a
sugera Excelenţei Voastre să considere această propunere cu un total scepticism.
Ea nu comportă pentru ţara noastră niciun avantaj, ci, din contră, poate prezenta
mai multe inconveniente.
În adevăr:
1) Noi avem deja, prin actul de definire a agresorului, încheiat la
Londra, un pact de neagresiune mai întins şi mai precis decât cele
obişnuite. Un pact de neagresiune obişnuit constituie o formulă
inferioară garanţiilor pe care le avem prin definiţia agresorului.
2) De altfel, Polonia însăşi, deşi încheiase un pact de neagresiune cu
URSS, şi-a dat seama că el reprezintă un progres faţă de primul.
3) Interpretarea că actul de definiţie a agresorului nu-şi găseşte
valoarea decât pe baza şi în cadrul unui pact de neagresiune, el
constituind oarecum regulamentul de aplicare al legii din Pactul de
neagresiune, este inexactă, fiind în contradicţie cu spiritul şi textul
său. De altfel, preambulul actului de definiţie a agresorului crează
sau menţionează această bază legală prin expresiile de principiu pe
care le cuprinde, prin scopul pe care şi-l propune şi prin citarea
Pactului Briand-Kellogg.
4) Această bază, acest cadru sunt, în sfârşit, întregite prin dispoziţiile
Pactului Societăţii Naţiunilor, la care URSS a aderat posterior
semnării Acordului de la Londra.
5) O astfel de propunere făcută de noi Guvernului Sovietic ar avea, pe
de o parte, inconvenientul de a arăta că România consideră că
angajamentele luate de URSS prin actul de la Londra sunt mai mici
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decât în realitate, iar pe de altă parte, ar putea deschide discuţii din
care România nu are nimic de câştigat.
6) Ea ne-ar expune la un refuz, după ce noi înşine am fi consacrat o
interpretare inferioară a actului de la Londra şi ar putea – fără cel
mai mic folos – să tulbure raporturile noastre cu URSS.
7) Polonia îl sugerează tocmai pentru a impune un regres raporturilor
noastre cu URSS, nu îndrăznesc să spun şi că pentru a tulbura aceste
raporturi.
Eu, în toată conştiinţa, nu văd niciun beneficiu pentru noi într-o
asemenea propunere, şi mă tem de riscurile şi neajunsurile ei.
Vişoianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea. 22.X.1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 56 (Relaţii cu România, mai-noiembrie 1936), f.
176-178
307
MINISTRUL ROMÂNIEI LA OSLO, DUMITRU JURAŞCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. nr. 796, din 22 octombrie 1936, ora 15.18
Înreg. la nr. 58 367, din 23 octombrie 1936
Oslo
Organul conservator „Aftenposten‖ publică şi comentează astăzi o
corespondenţă din Belgrad asupra vizitei, ţinută secretă, a domnului primministru Tătărescu şi a convorbirilor sale cu primul ministru iugoslav şi cu
Principele Paul. După Conferinţele de la Belgrad, între domnii Stoiadinović,
Kiosseivanov şi Rüstü Aras, ar fi vorba acum de pregătirea călătoriei celui dintâi
la Ankara şi Sofia, totul în legătură cu teama statelor din sud-estul european, fie
de vreun conflict cu o mare putere în urma acţiunii agresive a Germaniei, fie de
impunerea unui control de către un grup de mari puteri, potrivit dorinţei Ducelui.
Corespondentul pretinde că declaraţia belgiană mărind temerile
iugoslave, bulgare şi române, Guvernul român ar fi dispus să părăsească politica
sa profranceză şi prorusă şi că s-ar gândi chiar la o ruptură completă cu
Sovietele. O asemenea hotărâre ar provoca dislocarea Micii Înţelegeri, căci
Cehoslovacia, neputând renunţa la alianţa defensivă cu URSS, România şi
Iugoslavia s-ar vedea obligate la alte alianţe, deci chiar o eventuală îndepărtare
de Franţa. Ziarul adaugă, totuşi, că influenţa directă a preşedintelui Beneš şi
fortificarea legăturilor economice şi politice între ţările Micii Înţelegeri vor reuşi
poate să menţină intangibilitatea acestui bloc şi să-l ferească de tendinţa de
dezagregare.
Pentru a preîntâmpina tot soiul de comentarii şi supoziţii, dacă nu în
presă cel puţin în cercurile de aici, mă întreb dacă nu ar fi util să solicit de la
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Excelenţa Voastră unele îndrumări oricât de sumare, care să-mi dea putinţa de a
menţine opinia publică norvegiană pe o cale cât mai în folosul politicii
româneşti.
Juraşcu
[Note marginale:]
Direcţia Politică: cu rugămintea de a face un proiect de instrucţiuni pentru
Legaţia de la Oslo. Vasile Grigorcea. 23.X.1936.
AMAE, Fond 71/Norvegia, vol. 4 (Telegrame, 1936-1940), f. 39-40
308
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 717, din 22 octombrie 1936, ora 16.40
Înreg. la nr. 58 360, din 22 octombrie 1936
Praga
Informaţiile date de presa din Bucureşti, că Cehoslovacia va urma
exemplul Belgiei, că rupe alianţa cu Franţa şi că se duce la negocieri pentru o
apropiere de Germania, nu corespund adevărului.
Dezminţirea mi-a fost confirmată atât de preşedintele Republicii
Cehoslovace, cât şi mai târziu, de ministrul Afacerilor Străine.
Este drept că ziarul „Venkov‖ a avut mai multe ieşiri contra exagerării
politicii cu Sovietele şi cu priviri binevoitoare asupra gestului belgian; apoi însă,
„Venkov‖ a revenit complet la politica susţinută de întregul guvern, afirmând că
Cehoslovacia nu poate urma Belgia.
Raportul meu nr. 1 700, din 19 octombrie cr.1, rămâne interpretul fidel al
situaţiei. El este în legătură cu celălalt raport, din aceeaşi zi.
Explicarea atitudinii ziarului „Venkov‖ a se găsi în manevrele interne
continue pe care le face cu celelalte partide, şi în special cu socialiştii, şi în
special pentru a menţine situaţia ce are de întâiul în partid şi pentru a
preîntâmpina posibilitatea formării de blocuri contra agrarienilor.
Emandi
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea. 22.X.1936.
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 4 (General, 1936), f. 250-251
309
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA OSLO, DUMITRU JURAŞCU
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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T. c. nr. 58 367, din 23 octombrie 1936
Bucureşti
Drept răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 7961.
Vizita domnului prim-ministru la Belgrad a fost de natură strict privată,
neavând niciun caracter politic.
În ceea ce priveşte, în genere, politica externă a României, vă rog să
binevoiţi a reciti declaraţiile pe care le-am făcut presei în momentul când am luat
conducerea acestui departament – declaraţii care v-au fost comunicate prin
adresa nr. 49 831, din 9 septembrie 19362.
Cred că am spus atunci în mod destul de clar că politica noastră externă
rămâne neschimbată şi că vom fi deplin credincioşi alianţelor care stau la baza
acestei politici.
Antonescu
AMAE, Fond 71/Norvegia, vol. 4 (Telegrame, 1936-1940), f. 41
310
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LISABONA,
ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESCU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 848, din 24 octombrie 1936, ora 16.50
Înreg. la nr. 58 816, din 26 octombrie 1936
Lisabona
Suspendarea relaţiilor diplomatice cu Madridul, de către guvernul
portughez, trebuie interpretată doar ca fiind etapa de tranziţie pregătitoare
recunoaşterii guvernului de la Burgos, probabil chiar înainte de căderea capitalei.
Nimeni nu crede aici că această măsură va atrage după sine fie intensificarea
ajutoarelor date beligeranţilor, fie complicaţii europene. Întreaga purtare a
delegaţiei sovietice la Londra se consideră aici drept un bluff, şi mai ales ca o
satisfacţie morală dată marxismului de pretutindeni, şi nicidecum ca o dovadă că
Guvernul sovietic doreşte în mod serios să aprindă o conflagraţie europeană.
Ocuparea Madridului este chestiune de zile, şi este probabil că va fi
paşnică. În schimb, procesul Cataloniei mai lung, iar concursul sovietic la
Barcelona foarte intens, sporind zilnic.
Se zvoneşte că generalul Franco va sugera, îndată după instalare,
primenirea întregului corp diplomatic şi că nu va acorda agrementul şefilor de
misiune care au fost acreditaţi pe lângă Guvernul roşu. Ministrul Germaniei mi-a
declarat ieri că Reich-ul şi Italia vor numi reprezentanţii lor imediat după căderea
capitalei.
1
2

Vezi documentul nr. 307.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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Vizita ministrului Afacerilor Străine al Italiei la Berlin se consideră aici
drept rodnică pentru apropierea franco-germană şi, în general, cercurile politice
portugheze consideră că, în ciuda evenimentelor imediate, mergem către o
clarificare şi o destindere a situaţiei generale, pe cale de apropiere între Franţa,
Marea Britanie, Germania şi Italia.
Zamfirescu
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936-1939), vol. 411 (Războiul civil
din Spania), f. 340-341
311
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 479, din 24 octombrie 1936, ora 18.20
Înreg. la nr. 58 806, din 25 octombrie 1936
Roma
Berger-Waldenegg, ministrul Austriei la Roma, îmi spune că Conferinţa
de la Viena va avea loc între 9 şi 14 noiembrie. Data definitivă nu se va fixa
decât după întoarcerea lui Ciano. Colegul meu austriac crede că din punct de
vedere politic nu se va semna niciun nou acord, ci se va proceda la un schimb
general de vederi, care va constitui o nouă dovadă despre compatibilitatea dintre
Protocoalele de la Roma şi Acordul austro-german, fără însă ca Germania să
adere la Protocoalele romane.
Din punct de vedere economic, se vor semna, probabil, noi acorduri
comerciale, determinate de devalorizarea lirei. În acest scop, Schüller se află
pentru negocieri la Roma, unde va sosi curând şi ministrul ungar Nickl.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Legaţiilor de la Viena, Berlin şi Budapesta, spre informare;
Direcţia Politică. Vasile Grigorcea. 25.X.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 300
312
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VIENA,
NICOLAE LAHOVARY, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 227, din 24 octombrie 1936
Înreg. la nr. 61 716/1936
Viena
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Declaraţiile domnului Schuschnigg, din 17 şi 18 octombrie
Domnule Ministru,
După dizolvarea Heimwehr-ului şi a celorlalte formaţiuni paramilitare, şi
după concentrarea puterei în mâinile domnului Schuschnigg, cancelarul s-a
folosit de marele apel al Frontului Patriotic, din 17 şi 18 octombrie, ca să
dobândească un fel de întărire plebiscitară pentru actele sale din urmă, precum şi
pentru programul său viitor de guvernare.
A rostit cu acest prilej două lungi cuvântări, una în clădirea
Parlamentului, în faţa conducătorilor Frontului şi a corpului diplomatic,
cuprinzând mai ales o justificare a guvernării autoritare, printr-o privire
retrospectivă a vieţii politice a Austriei sub regimul parlamentar şi prin
consideraţii mai largi de politică externă, iar cealaltă înaintea membrilor
Frontului Patriotic, adunaţi pe fostul câmp de paradă al Vienei, în care a insistat
mai mult asupra politicii interne sub aspectul ei social şi a programului viitor al
Guvernului.
După cercurile politice austriece, aceste manifestări politice, care prin
numărul participanţilor din Viena şi din provincie (aproape 300 000) sunt cele
mai mari care s-au văzut aici de la război încoace, au avut, pe lângă scopul
amintit, de a căpăta întărirea populară pentru politica Guvernului, şi pe acela al
unei luări de poziţie faţă de străinătate, inclusiv Italia şi Germania, înainte de
călătoria contelui Ciano la Berlin şi de întrunirea de la Viena a statelor
Protocoalelor de la Roma.
De aceea cancelarul a stăruit asupra sensului de dat Înţelegerii din 11
iulie şi asupra mişcării monarhiste. A susţinut că 1) această înţelegere nu trebuie
privită din punct de vedere intern (ceea ce se poate tălmăci în chipul că nu
micşorează rezistenţa statului faţă de mişcarea naţional-socialistă) ci, 2) din
punct de vedere extern, ca o recunoaştere a autonomiei, neatârnării şi egalităţii
de drepturi austriece, „asigurând astfel mai bine, împreună cu Guvernul german,
pacea europeană‖ şi 3) sub unghiul politicii naţionale, ca încheind definitiv un
capitol trist al istoriei germane şi al dezbinării lăuntrice între Reich şi „statul
austriac, care se socoteşte acum şi de-a pururea german‖.
Despre legitimism, domnul Schuschnigg a declarat, din nou, că
chestiunea formei de stat priveşte numai Austria, care nu poate admite ca
suveranitatea ei să fie încălcată sau mărginită în această privinţă.
Asupra Restauraţiei nu va hotărî, de altfel, nici Frontul Patriotic, nici
Guvernul, ci poporul, într-un viitor care nu este prea apropiat, deoarece sunt alte
probleme mai urgente de rezolvat mai înainte.
***
Din această cuvântare reiese, şi această impresie este împărtăşită de
celelalte Legaţii cu care am avut un schimb de idei în această privinţă, că, în
ajunul întrevederilor contelui Ciano cu conducătorii Germaniei, cancelarul a
ţinut să afirme deplina neatârnare a Austriei, vădită atât prin politica sa internă,
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din care rămâne înlăturat factorul naţional-socialist, chiar după Înţelegerea din 11
iulie, cât şi prin atitudinea sa faţă de Restauraţie, care, fără a fi actuală, va putea
fi înfăptuită orişicând interesul ţării o va cere.
Deoarece tocmai aceste două probleme ating mai direct prestigiul şi
interesele regimului naţional-socialist din Germania, cuvântarea cancelarului
poate fi socotită, după desfiinţarea Heimwehr-ului – măsură primită cu bucurie
nu numai de majoritatea clericalilor, dar, mai ales, de pangermanişti – ca un pas
făcut în direcţia opusă şi o satisfacţie dată aripii antinaziste şi „alt-Österreich”1 a
partizanilor Guvernului.
Acest mers în zig-zag este, de altminteri, precum s-a arătat în diferite
rânduri, caracteristic pentru toată politica domnului Schuschnigg şi se poate, de
altfel, să fie cerut de împrejurările din Austria.
În acelaşi timp, trebuie ţinut seamă că, după înţelegerea din 11 iulie,
nedumerirea şi descurajarea legitimiştilor au fost foarte mari. Mulţi au crezut
chiar – precum naţional-socialiştii au răspândit zvonul – că printr-un adaos secret
la înţelegerea din 11 iulie, Guvernul austriac se legase să nu mai ridice niciodată
chestiunea Restauraţiei. De altfel, chiar textul public al acestei Înţelegeri, prin
care Guvernul austriac se îndatorează să „facă o politică de stat german‖, adică
să urmeze o politică compatibilă cu dorinţele arătate de Berlin, putea da impresia
că înlătura o dată pentru totdeauna orice nădejde de Restauraţie.
Sentimentul monarhist este însă unul dintre elementele esenţiale ale
patriotismului „austriac‖, de care cancelarul are nevoie pentru a putea menţine
regimul actual, slăbirea lui într-o măsură prea mare ar însemna, aşadar, o
primejduire a întregii sale opere. De aceea, după asigurările liniştitoare date –
precum s-a raportat la timp – domnului von Wiesner, dar care n-au putut
pătrunde în marele public, cancelarul a găsit că prilejul întrunirii a 300 000 de
aderenţi ai Frontului Patriotic, la Viena, era clipa potrivită pentru a dezminţi cu
cel mai mare răsunet posibil în masele populare, că mişcarea monarhistă ar putea
fi împiedicată de înţelegerea cu Germania, sau că ar fi luat vreo îndatorire în
această privinţă.
Totodată însă, domnul Schuschnigg a lămurit acum, mai bine decât o
făcuse până astăzi, că Restauraţia ar urma să se înfăptuiască numai când aceasta
ar răspunde intereselor statului şi voinţei majorităţii poporului.
În acest fel, cancelarul, deşi monarhist, se îndepărtează în chip explicit
de la principiul legitimităţii şi se aşează pe tărâmul mai puţin anacronic al unei
monarhii adusă prin voinţa poporului şi supusă intereselor superioare şi
permanente ale statului. Aşa încearcă să scape o eventuală Restauraţie şi de
balastul trecutului şi a unor drepturi istorice, care, deşi sunt astăzi himerice, ar
putea nelinişti încă pe vecini.
Prin această precizare, domnul Schuschnigg crede, fără îndoială, că
poate uşura, pe tărâmul internaţional, situaţia mişcării monarhiste în Austria,
fără, de altfel, a lua vreun angajament stânjenitor faţă de ea, deoarece, în „statul
autoritar austriac‖, tot cancelarul va hotărî dacă într-adevăr „statul şi poporul au
1

Vechea Austrie (lb. germană).
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nevoie de restabilirea monarhiei‖.
***
În chip concret, declaraţia domnului Schuschnigg cu privire la
Restauraţie şi la îngăduirea dată monarhiştilor de a face propagandă pentru ideile
lor în sânul Frontului Patriotic (pe când o contra propagandă nu este admisă!)
este, deci, pe de o parte cerută de situaţia internă, iar pe de alta este, precum s-a
scris mai sus, o precauţie luată în preajma convorbirilor de la Berlin, care
provoacă aici o oareşicare nelinişte, şi o afirmare de poziţie înainte de Conferinţa
de la Viena şi de eventualele negocieri care ar putea urma mai târziu cu statele
Micii Înţelegeri.
***
De altminteri, o atare tălmăcire mi este confirmată de convorbirile avute
cu unii membri din corpul diplomatic austriac, care mi-au spus că faţă de
primejdia permanentă a unei alunecări greu de oprit spre Germania, îndată ce
vigilenţa Guvernului ar slăbi, „acesta doreşte ca legăturile cu Reich-ul să fie
corecte, fără să devină cordiale‖.
***
În acest chip, a crescut însă, în timpul din urmă, nemulţumirea şi
descurajarea în cercurile pangermane şi naţional-socialiste, fiindcă aşteptările
legate de ele de Înţelegerea din 11 iulie nu s-au înfăptuit, iar situaţia internă a
rămas, după o scurtă perioadă de şovăire, cam ce era mai înainte, fără ca Reichul să mai reacţioneze. Astfel, aceste cercuri sunt convinse astăzi că Germania,
pentru motive de politică generală, subordonează, cel puţin până la o limpezire a
relaţiilor sale cu Anglia, atitudinea sa faţă de Austria bunei sale înţelegeri cu
Italia.
Deoarece aceasta doreşte menţinerea actualului regim de la Viena,
Înţelegerea elastică din 11 iulie a jucat până acum, fără îndoială, mai mult în
interesul Guvernului clerical austriac şi al Italiei, decât în acela al opoziţiei şi al
Reich-ului.
Această convingere şi această constatare au pricinuit, aşadar, o
nedumerire şi o demoralizare în rândurile „naţionalilor‖, care a sporit cu timpul,
şi a avut drept rezultat o slăbire a mişcării, mai ales printre meseriaşii şi
muncitorii care aderaseră la ea şi care se îndreaptă acum, după câte se spune, fie
spre o pasivitate dezamăgită, fie spre radicalismul de stânga, fie, într-o mai mică
măsură, către organizaţiile guvernamentale.
Un nou imbold din Germania ar putea, desigur, schimba repede această
situaţie, dar până atunci, mai ales după lichidarea Heimwehr-ului, care s-a
înfăptuit mult mai uşor decât se credea, cancelarul este mai tare decât a fost
vreodată. Retragerea fără glorie a Principelui Starhemberg, după ce vestise o
rezistenţă îndârjită, apostasia domnilor Baar, Drexler şi Stockinger, care i-a
discreditat, l-au lăsat pe domnul Schuschnigg singur şi triumfător în sânul
coaliţiei guvernamentale. Nu este iubit, dar dibăcia cu care a manevrat în timpul
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din urmă, atât faţă de Germania, cât şi faţă de Heimwehr şi de legitimişti, i-au
mărit mult prestigiul, chiar faţă de adversarii lui.
Baza de guvernare a rămas, desigur, tot strâmtă, nevoia unei remanieri
ministeriale este tot aşa de vădită, şi situaţia regimului a rămas precară,
depinzând, în cele din urmă, ca mai înainte, de sprijinul ce-l poate găsi la Roma
împotriva ambiţiilor germane, dar pentru prima dată de la moartea lui Dollfuss,
puterea este din nou concentrată în mâinile unui om care, prin felul cum a ştiut,
în lunile din urmă, să lămurească atât problema externă de căpetenie a ţării, cât şi
acea care apăsa de multă vreme asupra situaţiei interne, a dobândit în puţin timp
o putere şi o autoritate neaşteptate, dovedite şi prin disciplina şi căldura celor
300 000 de participanţi la manifestările din 18 octombrie.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Lahovary
AMAE, Fond 71/Austria, vol. 26 (Politica internă, 1936-1939), f. 338-344
313
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LISABONA,
ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 847, din 24 octombrie 1936
Înreg. la nr. 59 542/1936
Lisabona
Domnule Ministru,
Aseară, Guvernul portughez, în urma declaraţiei delegatului sovietic, la
Comitetul de neintervenţie, conform căreia URSS se consideră degajată de
obligaţiile acordului, a suspendat relaţiile diplomatice cu Guvernul de la Madrid,
printr-o notă adresată domnului Claudio Albornoz, ambasador la Lisabona, dând
acestuia 48 de ore pentru a părăsi teritoriul Republicii.
Totodată, însărcinatul cu afaceri portughez la Alicante a primit ordin de
îmbarcare imediată pe bordul navei de război portugheze care se afla în port.
Guvernul domnului Salazar declară, printr-o notă oficioasă, că va da în
vileag, la momentul oportun, motivele care au dictat această măsură.
Vestea, precum este firesc, a produs vâlvă şi a dat loc la vii comentarii
care, în general, sunt favorabile iniţiativei luate de dictator, de a curma relaţiile
cu Guvernul spaniol, care ar fi împroşcat Portugalia cu acuzaţii neîntemeiate în
legătură cu imixtiunea sa în războiul civil.
Din informaţiile pe care le-am cules astăzi de la sursele cele mai
autorizate, rezultă că atât învinuirile violente ale domnului del Vayo, prezentate
de Guvernul britanic, cât şi ameninţările cu retragerea ale delegaţilor sovietici au
fost numai pretexte folosite de domnul Salazar spre a îndritui ruperea relaţiilor,
care fusese plănuită încă demult, pentru ziua în care s-ar fi apropiat căderea
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Madridului.
Adevărata cauză a ruperii relaţiilor este, deci, pregătirea fazei de
tranziţie în vederea recunoaşterii Guvernului generalului Franco.
Faptul că Portugalia a procedat în chip izolat, cu acest prilej, nu trebuie
interpretat în sensul vreunei manifestări de îndepărtare fie de tradiţionala aliată
britanică, fie de recenţii colaboratori spirituali italian şi german. Precum a
procedat de la începutul negocierilor pentru neintervenţie, tot astfel, acum,
Portugalia mişcă singură pionul ei pe eşichier. Cel mult se poate opina pentru o
abia perceptibilă nuanţă de mândră neatârnare, uşor explicabilă în politica
externă a unui regim care a întemeiat raţiunea sa de a fi pe reînvierea gloriei
lusitane din trecut. Nimic adevărat în zvonurile – aproape rizibile pentru cine
cunoaşte potenţialul armatei de uscat portugheze – care circulau astăzi cu privire
la o eventuală expediţie militară portugheză de ajutor pentru generalul Franco.
Domnul Salazar este prea cuminte pentru a risca asemenea aventuri, de altfel
inutile.
***
Tot din sursă demnă de crezare, controlată în ambele câmpuri, rezultă că,
privită de aici, atitudinea delegaţiei Sovietelor la Londra se datorează înfrângerii
de fapt a tentativei marxiste din Spania şi nevoii de a da o satisfacţie aderenţilor
Internaţionalei roşii din lumea întreagă. Făcând act de autoritate la Comitetul de
neintervenţie, delegatul sovietic a adus cuvenita satisfacţie atât coreligionarilor
madrileni, cât şi comuniştilor de pretutindeni care cer Rusiei salvarea cu orice
preţ a Guvernului domnului Largo Caballero. Părerea acreditată aici este totuşi
că Guvernul de la Moscova nu nutreşte câtuşi de puţin intenţia seriosă, fie de a
porni, pentru moment, vreo acţiune în stil mare pentru a scăpa Madridul, fie
pentru a provoca o conflagraţie europeană, numai de dragul marxiştilor spanioli.
Cu alte cuvinte, ar exista o opoziţie între intenţiile active ale Guvernului sovietic
şi nevoile sale propagandistice.
În consecinţă, cercurile diplomatice, ca şi cele oficiale portugheze nu
cred câtuşi de puţin în eventualitatea unei conflagraţii europene, izvorâtă din
rodomontadele domnilor Maiski & Co la Londra, dovadă baterea în retragere:
faţă de atitudinea de ieri, când denunţaseră Acordul, astăzi, delegaţii au hotărât
să rămână în sânul comitetului.
Cât despre Italia şi Germania, mi se spune, de către cei în drept de la faţa
locului, că ambele ţări vor adopta aceiaşi atitudine ca şi Portugalia, în ziua în
care capitala va cădea.
Ministrul Germaniei, cu care am avut astăzi o lungă convorbire, mi-a
declarat că vizita contelui Ciano va da roade însemnate dacă, la Paris, se va
înţelege odată că ofertele domnului Hitler, de paşnică colaborare cu Franţa, sunt
sincere şi alcătuiesc cheia de boltă a păcii europene.
Înainte de întâlnirea mea cu domnul Hoyningen-Huene, [acesta]
dejunase astăzi la ministrul Franţei, care părea şi Domnia Sa că vedea lucrurile
sub [acelaşi unghi].
Aici alăturat, copie de pe scrisoarea ce-mi adresează domnul Amoedo,
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însărcinatul cu afaceri „mistic‖ al Guvernului de la Burgos în Portugalia.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Zamfirescu
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936-1939), vol. 411 (Războiul civil
din Spania), f. 331-334
314
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 155/A-2, din 24 octombrie 1936
Înreg. la nr. 59 287, din 28 octombrie 1936
Londra
Problema locarniană
Domnule Ministru,
Dificultăţile întâmpinate în pregătirea viitoarei conferinţe locarniene,
dificultăţi pe care le anunţasem la sfârşitul raportului cu nr. 2 117/A-21, s-au
înmulţit în cursul acestei săptămâni. Trei fapte au venit să confirme impresia că o
înţelegere prealabilă în vederea conferinţei este din ce în ce mai dubioasă. Aceste
trei fapte sunt: 1) atitudinea belgiană, 2 şi 3) răspunsurile Italiei şi Germaniei la
Nota din 18 septembrie a domnului Eden.
În ceea ce priveşte atitudinea belgiană, se confirmă că, deşi fidelă
obligaţiilor contractate în trecut, Belgia înţelege, pe viitor, să reducă obligaţiile
sale în cazurile în care securitatea sa imediată nu va fi ameninţată. Rămâne
stabilit că în ceea ce priveşte viitorul Locarno, Belgia doreşte să fie garantată,
dar să nu mai fi garantă. O asemenea pretenţie este considerată aici cu extrem de
multă precauţie. Mai întâi, pentru că garanţia din trecut a Belgiei constituia
pivotul esenţial al Acordurilor de Stat Major din 1 aprilie. Apoi, pentru că
cercurile politice britanice nu văd încă destul de clar care va putea fi jocul
garanţiilor într-un viitor Locarno în care Belgia nu ar asuma nicio obligaţie în
afară de schimburile-informaţii de Stat Major, pe care, şi acestea, ar dori să le
întindă şi Germaniei. Până aici se poate spune numai că cercurile britanice, ostile
oricărui sistem asemănător unei garantări unilaterale a neutralităţii belgiene, sunt
şi mai ostile oricărui sistem care ar prevedea în viitor acorduri de Stat Major sau
chiar schimburi de informaţii între semnatarii scrisorilor din 19 martie şi 1
aprilie, şi Germania.
În ce priveşte răspunsul italian la nota domnului Eden, acesta a ridicat o
nouă dificultate de principiu. Punându-se pe terenul general al garanţiilor, nota
1

Vezi documentul nr. 287.
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italiană subliniază că Italia nu ar mai consimţi să joace în viitorul Locarno rolul
de simplu garant pe care îl juca în cel din trecut. Italia consideră că în situaţia
mult schimbată de astăzi, garanţia pe care ea ar da-o frontierei belgo-francogermane ar trebui compensată prin garanţii date frontierelor italiene. Asupra
acestui punct, informaţiile pe care le posed sunt contradictorii. Cercurile din
Foreign Office mi-au spus că garanţia vizată de italieni ar fi o garanţie britanică a
fruntariei Brennerului, şi că astfel chestiunea a fost pusă în chip nu se poate mai
lămurit. Pe de altă parte, sunt informat cu precizie că domnul Eden, în
explicaţiile pe care le-a dat domnului Corbin asupra notei italiene, a făcut numai
aluzie la o cerere de principiu făcută de Italia cu privire la reciprocitatea
garanţiilor. După această a doua versiune, Italia nu făcuse nicio aluzie nici la
puterea garantă, nici la fruntariile italiene care trebuiau garantate.
Nota italiană constituie aşadar, oricare ar fi forma pe care o îmbracă
cererea ei, un nou izvor de dificultăţi. Pentru cine cunoaşte extremele precauţii
cu care Marea Britanie asumă angajamente, garanţia britanică a unei frontiere
italiene apare o imposibilitate. Singurul punct pe care Marea Britanie este
dispusă să-l trateze cu Italia este un eventual acord în Mediterana. Dar acest
acord nu va îmbrăca niciodată forma unei garantări de fruntarie, oricare ar fi ea.
În sfârşit, în ce priveşte răspunsul german, cuprinsul său este desigur
cunoscut Excelenţei Voastre, şi el se rezumă la două puncte esenţiale: nicio
discuţie în afara Pactului de Vest; şi nicio excepţie în angajamentele care vor fi
înscrise în acest pact.
Afirmând astfel voinţa ei de a exclude din viitorul pact excepţiile
Pactului de la Locarno, Germania afirmă, o dată mai mult, voinţa ei: 1) de a
despărţi în chip hotărât viitorul pact de Pactul Ligii; 2) de a despărţi în chip
hotărât statele din occidentul Europei de cele din centrul, estul şi sudul Europei;
şi 3) de a reduce Pactul de Vest, conceput de britanici ca un pact regional de
securitate şi asistenţă, la un simplu mănunchi de pacte bilaterale de neagresiune.
Cercurile britanice care mi-au rezumat cele de mai sus îşi dau perfect de
bine seama că nota germană constituie tentativa cea mai îndrăzneaţă de izolare
efectuată până acum de Germania. În aceste cercuri mi s-a spus că în condiţiile
prezente realizarea unui Locarno apare dificilă, dacă nu improbabilă.
Am rezumat, în chip fidel, Excelenţei Voastre impresiile culese în
cercurile britanice cu privire la stadiul actual al chestiunii locarniene.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Laptew
AMAE, Fond 71/România, vol. 238 (Copii după rapoarte, octombrie
1936), f. 403-405
315
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 782, din 25 octombrie 1936
Înreg. la nr. 59 733, din 30 octombrie 1936
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Ankara
Strict confidenţial.
Domnule Ministru,
Ministerul turc al Afacerilor Străine mi-a confirmat definitiv că, în urma
invitaţiei primite din partea Guvernului nostru, mareşalul Fevzi Çakmak, şeful
Marelui Stat Major al Armatei turce, va sosi la Constanţa în ziua de marţi, 3
noiembrie, pe un vas de război, probabil crucişătorul „Hamidie‖. Mareşalul
Fevzi Çakmak va fi însoţit de următoarele persoane: colonelul comandant de
brigadă Ismail Hakki Akoguz; colonelul de aviaţie Sefik Çakmak; locotenentcolonelul de stat major Yusuf Adil Egeli; prim-secretarul de ambasadă Faik Zihni
(şef de secţie în Ministerul Afacerilor Străine), precum şi de domnul Mehmet
Sabri, comisar de poliţie.
Totodată, am onoarea a informa pe Excelenţa Voastră că mareşalul Fevzi
Çakmak a răspuns, printr-o scrisoare personală, scrisorii de invitaţie primită din
partea domnului general Samsonovici, şeful Marelui Stat Major român.
Scrisoarea mareşalului a fost expediată la destinaţie prin îngrijirea domnului
ataşat militar de pe lângă această Legaţie.
Filotti
[Note marginale:]
Marele Stat Major; Ministerul de Interne (Siguranţa Generală); Direcţia Politică.
Vasile Grigorcea. 30.X.1936.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 36 (Probleme militare,
1927-30 octombrie 1937), f. 229-230
316
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 211, din 26 octombrie 1936, ora 15.00
Înreg. la nr. 58 818, din 26 octombrie 1936
Budapesta
Domnul Schmidt, subsecretar de stat austriac la Ministerul Afacerilor
Străine1, va sosi astăzi la Budapesta. Dânsul vine pentru a pune definitiv la punct
programul întâlnirii de la Viena a celor trei miniştri ai Afacerilor Străine ai
statelor semnatare ale Pactului de la Roma.
După informaţii pe care le posed, această reuniune prezintă mare
importanţă pentru politica de urmat în Bazinul dunărean, deoarece se pare că, în
urma vizitei lui Ciano în Germania, Italia şi Reich-ul au ajuns la o înţelegere
1

La acea vreme, Guido Schmidt era ministru al Afacerilor Străine.
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deplină în ce priveşte împărţirea zonelor respective de influenţă în Europa
Centrală.
Căpităneanu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea. 28.X.1936; Legaţia
României de la Viena, spre informare.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 130
317
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA SOFIA,
VIRGIL ZABOROVSCHI, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 195, din 26 octombrie 1936, ora 22.20
Înreg. la nr. 58 826, din 27 octombrie 1936
Sofia
Astăzi, la ora 17.00, a trecut prin Sofia, în drum spre Ankara, domnul
Stoiadinović, primul ministru al Iugoslaviei. La frontieră fusese întâmpinat de
domnul Kiosseivanov, cu care a convorbit în tren mai mult de o oră, până la
Sofia. În gara Sofia, primirea a fost foarte cordială.
Domnul Stoiadinović a spus, într-un cerc de reprezentanţi diplomatici ai
ţărilor aliate, între altele: „Sunt mulţumit de evoluţia raporturilor cu Bulgaria. De
când amicul meu, Kiosseivanov, conduce Guvernul şi politica externă bulgară,
relaţiile bulgaro-iugoslave au devenit tot mai bune. Domnul Kiosseivanov m-a
asigurat, de altfel, că programul Domniei Sale prevede o reală apropiere de
statele blocului balcanic, ca şi de acelea ale Micii Înţelegeri, şi relaţiunile
bulgaro-turceşti par a fi excelente în acest moment. Nu este exclus ca la
întoarcere să mă opresc în Sofia o zi întreagă, pentru o vizită probabil
neoficială‖.
La un moment dat, domnul Kiosseivanov, luându-mă de o parte, mi-a
spus următoarele: „Sunt foarte mulţumit şi de această dată de conversaţia avută
cu domnul Stoiadinović, după cum am fost foarte mulţumit de conversaţiile
avute cu domnul ministru Victor Antonescu. Am putut vedea că ministrul
Afacerilor Străine român are aceeaşi înţelegere pentru chestiunile noastre
reciproce şi este animat de acelaşi spirit conciliant ca şi mine. Regret că nu v-am
putut vedea zilele acestea, din cauza preocupărilor interne. Doream să vă spun că
mă bucur de numirea la Sofia a domnului Djuvara, pe care l-am cunoscut
personal. Sper că vom intra într-o nouă fază a raporturilor noastre, în care vom
pune mai multă căldură, mai multe porniri amicale, mai multe bunăvoinţi de a
ajunge la un rezultat. Trebuie să trăim ca buni vecini. Chestiunile dintre România
şi Bulgaria nu sunt, desigur, prea uşoare, dar noi voim sincer să le rezolvăm
împreună cu Domnia Voastră. Credem însă că pentru aceasta ar fi necesare altă
atmosferă şi alte procedee. Ar trebui, cred, în orice caz, să încetăm să ne mai
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ciorovăim (chamailler) pentru chestiuni mici‖.
Zaborovschi
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică; Legaţiei României de la Praga; pentru domnul
ministru Antonescu. Vasile Grigorcea.
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 11 (Telegrame, 1935-1938), f. 89
318
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 024, din 27 octombrie 1936, ora 14.50
Înreg. la nr. 59 040, din 27 octombrie 1936
Varşovia
Confidenţial.
Răspuns 58 8191.
Ziarele de astăzi n-au făcut decât să publice telegramele din Belgrad sau
din alte capitale. Este adevărat că le-au publicat sub titluri senzaţionale, dar,
precum s-a raportat Ministerului în dese rânduri, Guvernul polonez este ostil
Micii Înţelegeri ca bloc politic. Este, deci, natural ca oficiosul „Gazeta Polska‖
sau alte ziare guvernamentale să reproducă ştiri corespunzând oarecum
dezideratelor lor politice.
Adaug că al doilea oficios guvernamental, „Kurjer Poranny‖, din 22
octombrie, a publicat dezminţirea dată de Agenţia Rador, ziarul guvernamental
„Cszas‖, din 24 octombrie, declaraţiile făcute Agenţiei Avala de către domnul
prim-ministru Gheorghe Tătărescu, referitoare la caracterul călătoriei Domniei
Sale.
Pe de altă parte, într-o lungă telegramă pentru Polonia, ziarul naţionalist
independent „Kurjer Warsawski‖ ajunge la concluzia că vizita Majestăţii Sale la
Praga, reprezentând mai mult o consolidare, decât o destrămare a Micii
Înţelegeri, constituie cea mai bună dezminţire a ştirilor fanteziste apărute.
Este însă foarte îndoielnic ca ziarele guvernamentale să scrie articole
ajungând la o astfel de concluzie. În aceste condiţii, sunt de părere că, pentru
moment, nu este nimic de făcut, urmându-se a se aştepta modul cum va fi
comentată aici vizita Majestăţii Sale la Praga.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons, împreună cu telegrama 58 819; Direcţia Presei; Direcţia Politică.
Vasile Grigorcea. 27.X.1936.

1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 253-254

319
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 498, din 27 octombrie 1936, ora 19.55
Înreg. la nr. 59 052, din 28 octombrie 1936
Roma
Iată primele informaţii şi comentarii ale cercurilor conducătoare italiene
asupra rezultatelor vizitei contelui Ciano în Germania.
Vizita a avut loc sub semnul păcii şi a reconstrucţiei europene. Nu s-a
urmărit o alianţă, nici formarea unui bloc politic dirijat contra altor state. S-au
examinat toate chestiunile internaţionale la ordinea zilei şi complexul
raporturilor italo-germane. Asupra unora s-au stabilit acorduri, asupra altora un
paralelism de atitudine şi, în fine, s-au expus punctele de vederi reciproce, cu
îndatorirea de a se concerta asupra lor în spirit amical. Rezultatele dobândite
sunt:
A. Acorduri
1) Reich-ul recunoaşte expres Imperiul italian în Abisinia, deja
recunoscut implicit la 23 iulie, prin crearea Consulatului
german la Addis Abeba. În schimb, Italia extinde la Abisinia
efectele Tratatului de comerţ italo-german.
2) Germania şi Italia s-au pus de acord, în principiu, asupra
chestiunii materiilor prime coloniale şi asupra dreptului
Germaniei la colonii.
3) Chestiunile economice se vor pune la punct, adaptându-se
perfect la situaţia creată de devalorizarea lirei.
4) S-a convenit asupra necesităţiii unui pact cultural, a cărui
negociere va începe fără întârziere.
B. Paralelism de atitudine
1) Italia şi Germania sunt de acord pentru a se localiza războiul
din Spania. Rămân credincioase principiului neintervenţiei,
însă o intervenţie sovietică în Spania nu le-ar lăsa
indiferente. Ambele ţări sunt hotărâte să respecte
independenţa şi integritatea Spaniei metropolitane şi
coloniale, sunt categoric opuse creării unui stat sovietic în
Catalonia, sunt dispuse, în fine, să recunoască pe generalul
Franco.
2) Roma, ca şi Berlinul, iau o atitudine comună contra
bolşevismului. Germania, sub orice formă. Italia pare însă să
menţină discriminarea pe care a făcut-o totdeauna între
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Internaţionala a III-a şi Guvernul de la Moscova. Totuşi,
apropierea Italiei de Germania este indiscutabilă în acest
domeniu: pentru prima oară, anticomunismul devine oficial
pentru italieni un element de politică internaţională.
3) În ce priveşte Locarno, ambele ţări au răspuns afirmativ
notei engleze, dar cu numeroase rezerve. După vizită,
contele Ciano îşi menţine politica de colaborare, însă numai
pe bază de absolută paritate şi de preferinţă în cadrul
vechiului Locarno, minus zona renană şi participarea
Belgiei. Chiar dacă s-ar merge până la un pact de asistenţă
mutuală, Italia înţelege să participe complet la el, ca garantă
şi garantată. Un nou Locarno trebuie însă strict limitat la
Europa Occidentală. URSS este exclusă de la orice sistem de
siguranţă occidentală. După orientarea Belgiei spre politica
de neutralitate, concepţiile italiene au evoluat deci spre
Germania şi în acest domeniu, căci până astăzi, pentru
Roma, Locarno a fost totdeauna compatibil cu Pactul
franco-sovietic. Examinarea posibilităţii a unui pact în patru
nu pare să fi dus la o atitudine comună.
C) Schimburile de vederi
1) Hitler şi contele Ciano au constatat compatibilitatea între
Acordul din 11 iulie şi Protocoalele romane. Italia
recunoaşte caracterul german al Austriei, Germania
legitimitatea Protocoalelor de la Roma. Aceasta implică,
evident, menţinerea independenţei şi integrităţii Austriei.
Părţile însă nu s-au pus de acord decât pentru a discuta în
viitor problemele dunărene într-un spirit de colaborare
amicală. Se pare că Ciano a anunţat la Berlin dorinţa Italiei
de a-şi normaliza raporturile cu statele Micii Înţelegeri.
2) Cele două ţări îşi menţin atitudinea de opoziţie faţă de
securitatea colectivă şi de abţinere de fapt sau de drept faţă
de Societatea Naţiunilor. Pentru ele, Liga nu este un
instrument de pace actual şi utilizabil. Pactul trebuie
reformat în primul rând prin separarea lui de Tratatul de la
Versailles. Italia şi Germania vor menţine un contact strâns
şi amical faţă de problema Genevei. Pentru moment, îşi
păstrează poziţiile: Italia nu iese din Ligă, Germania nu
reintră. Lichidarea afacerii abisiniene va determina Italia,
ulterior, să-şi precizeze atitudinea faţă de Liga Naţiunilor.
Atitudinea aceasta va fi însă concordantă cu a Germaniei.
3) La Berlin, Ciano a încercat să obţină un sprijin substanţial al
Germaniei faţă de Marea Britanie, în Marea Mediterană.
Hitler ţine să continue însă bunele raporturi cu Anglia. Pe de
altă parte, cancelarul este convins că Italia nu urmăreşte
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scopuri ostile Angliei în Africa. De aceea a recunoscut
Abisinia şi crede posibil un Acord italo-englez.
Ca şi concluzie, conversaţiile lui Ciano reprezintă un progres în
colaborarea italo-germană. Metodele universaliste şi pactele colective sunt
excluse de cele două ţări. Comunitatea lor de vederi se traduce în bună parte
printr-o comunitate de acţiune. În multe privinţe se realizează între ele un pact
consultativ, fără instrumentul formal.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea. 28.X.1936; văzut 28.X.1936;
s-a pus în „Buletin‖.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politica externă), f. 173-177
320
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 817, din 28 octombrie 1936, ora 13.15
Înreg. la nr. 59 591, din 29 octombrie 1936
Ankara
Confidenţial.
Tewfik Rüstü Aras mi-a spus aseară că socoteşte potrivit şi necesar ca
reuniunea şefilor Marilor State Majore ale Înţelegerii Balcanice la Bucureşti să
fie anunţată public. Cum ştirea a şi apărut în ziare, cum mareşalul Fevzi Paşa va
pleca de aici cu onoruri oficiale, la bordul unui vas de război, şi cum aceleaşi
onoruri vor fi date în România, ar fi imposibil ca vizita să fie ţinută în secret.
Pentru a nu provoca aprehensiuni şi a nu alarma Bulgaria, tocmai în
momentul când Guvernul Kiosseivanov dă dovadă de conciliere şi de dorinţă de
colaborare, Tewfik Rüstü Aras socoteşte că va trebui să se arate că şefii de Stat
Major se întrunesc pentru un schimb de vederi asupra organizării şi întăririi
forţelor lor armate.
Mareşalul pleacă cu cele mai largi împuterniciri de a semna şi ratifica
convenţiile militare. În ceea ce priveşte convenţia cu Grecia, ea se va negocia
rezervând eventual semnarea pentru altă reuniune.
Ministrul Afacerilor Străine mi-a spus din nou că mareşalul merge pentru
prima oară în străinătate, şi a ţinut să-mi arate că generalissimul armatei turceşti
este alături de preşedintele Republicii, Atatürk, şi de Ismet Inönü, unul dintre
primii trei demnitari în stat.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Marele Stat Major; Direcţia Politică, cu rugămintea de a discuta
cu Marele Stat Major o formulă pentru informarea presei; Legaţia României de
la Praga; domnul ministru Antonescu. Vasile Grigorcea. 30.X.1936; văzut
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30.X.1936.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 36 (Probleme militare,
1927-30 octombrie 1937), f. 237-238
321
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 809, din 28 octombrie 1936, ora 14.15
Înreg. la nr. 59 346, din 28 octombrie 1936
Ankara
Preşedintele Consiliului de Miniştri iugoslav, Stoiadinović, sosit azi
dimineaţă aici, primit cu multă căldură de Ismet Paşa şi Tewfic Rüstü Aras. Erau
prezenţi miniştrii Înţelegerii Balcanice, Micii Înţelegeri şi Bulgariei.
La dineul oferit astă-seară de Ismet Paşa, cei doi preşedinţi de Consiliu
vor pronunţa discursuri în care, după informaţiile obţinute, vor constata
comunitatea de concepţii şi interese a ţărilor lor şi vor accentua că Înţelegerea
Balcanică reprezintă, în mijlocul frământărilor de azi, un factor şi o garanţie de
pace în această regiune a Europei.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea. 28.X.1936.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 364
322
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 813-3, din 28 octombrie 1936
Înreg. la nr. 60 640/1936
Anexe: 11
Ankara
Demersul turc cu privire la Alexandretta şi Antiohia
Domnule Ministru,
Referindu-mă la telegrama mea de ieri cu nr. 1 805 şi la raportul meu nr.
1 660, din 13 septembrie a.c.2, am onoarea a transmite aici alăturat Excelenţei
1
2

Anexa nu a fost identificată în arhivă.
Vezi documentul nr. 212.
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Voastre, textul notei pe care Guvernul turc a adresat-o zilele trecute, prin
intermediul ambasadorului său la Paris, Guvernului francez, cu privire la
regiunea Alexandrettei şi Antiohiei. După cum am arătat, Guvernul turc reclamă
prin această notă – care nu a fost publicată – ca regiunile în chestiune, reduse ca
întindere şi populaţie, în majoritate turci, evaluaţi aici la circa 300 000 de suflete,
să obţină deplină libertate şi independenţă, în aceleaşi condiţii ca Siria şi
Libanul. Nota expune argumentele de ordin juridic şi politic pentru care Turcia
consideră că regiunea Alexandrettei şi Antiohiei nu poate rămâne incorporată
statului sirian, în momentul când mandatul francez încetează.
Îmi rezerv să revin asupra aspectelor destul de complexe ale acestei
chestiuni, importantă atât din punct de vedere principial, cât şi din acela al
dezvoltării relaţiilor turco-franceze şi turco-siriene.
Punctul de vedere francez faţă de demersul turc nu a fost încă precizat.
După informaţiile obţinute aici, Guvernul de la Paris ar fi dispus să înceapă
negocieri cu Turcia în vederea unui aranjament satisfăcător pentru ambele părţi.
Odată cu remiterea notei şi în aşteptarea răspunsului francez, campania
dezlănţuită în presa turcă a încetat, desigur în urma unui cuvânt de ordine din
partea Guvernului.
Filotti
AMAE, Fond 71/Siria, vol. 2 (Diferendul franco-turc în problema
Sandjacului, Alexandrettei şi Antiohiei, 8 septembrie-31 decembrie 1936), f. 3-4
323
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA SOFIA,
VIRGIL ZABOROVSCHI, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 217, din 28 octombrie 1936
Înreg. la nr. 59 897, din 31 octombrie 1936
Sofia
Confidenţial.
Domnule Ministru,
Ieri, 27 crt., la amiază, primul ministru bulgar m-a chemat la Ministerul
Afacerilor Străine, unde mi-a declarat mai întâi: „Ţineam să adaug la cele ce
v-am spus ieri (vezi telegrama nr. 3 195, din 26 crt.1), că am fost încurajat să vă
vorbesc cum v-am vorbit, de atitudinea pe care a avut-o faţă de mine domnul
ministru Antonescu, la Geneva, în cursul conversaţiilor mele cu Domnia Sa. Am
fost încântat de persoana Domniei Sale şi am constatat că este un om de stat
realist, clar şi decis. Domnia Sa mi-a dat asigurări, şi eu i-am dat asigurări; sunt
deci plin de încredere că vom realiza ceea ce vrem. De fapt, chestiunile noastre
1

Vezi documentul nr. 317.
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nu sunt aşa grele cum par, şi nu putem să nu reuşim dacă, în loc să ne certăm
pentru lucruri mici, ne vom concentra asupra intereselor noastre comune, şi mai
ales asupra celor balcanice în general, gândindu-ne că trebuie să înlăturăm pentru
totdeauna posibilitatea unei noi catastrofe în Balcani‖.
În cursul conversaţiei care a urmat, domnul Kiosseivanov mi-a făcut un
fel de expozeu asupra politicii interne şi externe bulgare, analog cu cel pe care
mi-l făcuse în iulie şi august trecut (v. rapoartele mele nr. 2 240 şi 2 241, din 25
iulie trecut1)
Îl redau, subînţelegând întrebările sau întreruperile mele: „Conduc în
momentul de faţă, în fine, mi-a spus domnul Kiosseivanov, un Guvern absolut
neutru, deoarece domnul Radi Vasilev a declarat net că nu reprezintă, în Cabinet,
facţiunea sa politică. Am înlăturat deci orice echivoc, aşa că pot urma, de acum
înainte, o linie dreaptă, şi o voi urma, fără şovăire, până la capăt!
La 19 mai 1934, când armata a dat lovitura cunoscută partidelor, „în
aparenţă‖ fără aprobarea Suveranului, s-a pus tema unei reforme profunde,
radicale a statului. Tema era nimicirea demagogiei, unificarea naţiunii şi
concentrarea tuturor elementelor sănătoase şi capabile ale ţării, la lucru pentru
ţară. La 21 aprilie 1935, Regele a ratificat oficial acest punct de vedere, prin
manifestul cunoscut dat în acea zi, şi pe care l-am contrasemnat şi eu ca ministru
al Afacerilor Străine.
Consider deci de datoria mea să duc mai departe îndeplinirea acestei
teme, fie că vom reuşi, fie că nu. Vom face deci, în iarnă sau la primavară,
alegeri comunale, fără liste politice. Din sânul partidelor vi s-a spus că aceste
alegeri vor fi apolitice sau antipolitice, dar nu este just: de fapt, ele vor putea
servi Suveranului ca indiciu pentru un eventual Guvern politic al alegerilor
legislative, dacă vreun partid va avea la comune atâţi aleşi încât să se poată zice
că ţara este cu el. Dacă nu, vom face tot noi alegerile legislative, pe baza unei noi
legi. Domnul Muşanov v-a spus că nu-i convine să candideze ca domnul
Muşanov, ci numai ca om politic încadrat, dar vă spun eu că va candida. Alţii
v-au spus că Suveranul, în acest fel, încalcă Constituţia şi vrea să reducă mereu
rolul partidelor politice. Nu, Regele nu încalcă Constituţia, căci aceasta nu spune
nicăieri că partidele politice trebuie să guverneze ţara. În ce priveşte reducerea
rolului partidelor politice, vă spun cu hotărâre: cu atât mai bine, căci rolul lor a
fost nefast pentru ţară! Auziţi de la domnul Ţankov că Domnia Sa a vorbit
Suveranului, în audienţa din 22 crt., «foarte răspicat»; de fapt, Regele i-a vorbit
foarte răspicat şi, la Legaţia Domniei Sale că Suveranul, continuând linia actuală,
ar putea să-şi piardă încrederea poporului şi să pună în primejdie dinastia,
Majestatea Sa i-a răspuns: «Domnule Ţankov, nu purta grijă de mine şi de
dinastie, ci de Bulgaria. Aceasta trebuie să fie unica noastră preocupare».
Suveranul m-a primit imediat după aceasta, şi mi-a repetat toată conversaţia.
Spun reprezentanţii de seamă ai partidelor că se vor uni toţi, şi că s-a luat contact
chiar cu domnul Ţankov – pe care celelalte partide îl izolau înainte, nevrând, cu
tot îndemnul Regelui, în iulie, nici să stea de vorbă cu dânsul – pentru o acţiune
1

Vezi documentele nr. 90 şi 91.
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comună, de restabilire a Constituţiei şi a democraţiei. Democraţia însă nu este în
pericol. Eu nu vreau să institui dictatură, şi nici să creez un partid de stat, ca
domnul Metaxas. Regimul nostru de astăzi este un regim de democraţie dirijată.
Am realizat, în orice caz, un lucru, unificarea poporului, şi acesta are conştiinţa,
în prezent, că nu mai este divizat în două tabere: cei de la putere, şi cei din
opoziţie. Şi avantajele şi greutăţile sunt acum pentru toţi. Recolta este bună,
preţurile în creştere, tutunul are preţ bun. Ţăranii au început să-şi plătească
datoriile şi impozitele. De altfel, pe cât posibil, nu silesc la plata impozitelor. MS
Regele a călătorit mult prin ţară, în ultimul timp. Ca şi colegii mei din Cabinet,
Suveranul a constatat că poporul este preocupat numai de chestiunile economice
şi de cele de organizare a comunelor, şi nu de chestiuni de politică internă. Pe de
altă parte, armata, care a făcut atâtea sforţări şi sacrificii pentru regenerarea
naţiunii, nu va admite ca partidele să se reinstaleze la cârmă, înainte de a se fi
încercat până la capăt să se realizeze tema fundamentală de la 19 mai. Şi
Suveranul, şi eu, şi armata vrem Parlament, dar nu unul politicianist. Vrem să
avem în Parlament un corp strict legislativ şi o instituţie de control a guvernării.
Pregătim deci serios şi alegerile legislative. A trebuit să întocmim noile liste de
alegători, şi acum se confecţionează 1 600 000 de carnete noi pentru ei.
Aceasta mai cere timp; de altfel nici din alt punct de vedere nu este
momentul de a face alegeri legislative. Este necesară anume o nouă regrupare,
deoarece, în prezent, singurele grupe care ar lucra solidar la alegeri ar fi cele de
stânga. 80% din voturi ar merge la un fel de «front popular»: agrarieni de stânga,
muncitori, comunişti, cu care s-au aliat şi unii intelectuali, mai mult republicani,
precum «zvenarii»1 etc. Văd că partidele politice vor tocmai să se regrupeze din
nou, sau să se unească toate. N-am nimic de zis, cât timp nu vor face agitaţii. De
altfel, să fie siguri oamenii politici că mă voi feri să le fac jocul, internându-i în
masă, sau prin alte represalii. Voi urma strict legea de siguranţă a statului.
Spuneţi că oamenii politici cu care aţi avut ocazia de a vorbi îmi
recunosc merite în ce priveşte politica externă. Dacă pot face politică externă
bună, adică pozitivă şi consecventă, este tocmai fiindcă nu fac politică internă.
De aceea se poate baza pe mine hotărât, când afirm că vreau să fac politica
Înţelegerii Balcanice şi a Micii Înţelegeri, în linii mari, chiar în spiritul
declaraţiilor domnului Krofta, pe care mi le amintiţi şi în care a fost vorba şi de
noi. Aceasta şi politica Societăţii Naţiunilor este politica mea. În ce priveşte
România, am putut constata încă din 1924, când eram însărcinat cu afaceri la
Bucureşti, că românii n-au nicio ostilitate faţă de bulgari. Să facem, deci,
abstracţie de nenorocirea războiului care a fost între noi şi să înnodăm din nou
legăturile tradiţionale, străvechi, dintre ţările noastre‖.
Domnul Kiosseivanov, adresându-mi, apoi, în cursul convorbirii mai
libere ce a urmat, câteva cuvinte amabile în ce mă priveşte, i-am mulţumit şi am
adăugat: „Cât despre mine, aş fi fericit dacă s-ar realiza o colaborare sinceră
româno-bulgară şi dacă românii din Bulgaria, ca şi bulgarii din România ar
ajunge să fie «oameni» pe deplin mulţumiţi ca atare, căci trebuie să vă spun că
1

Membrii grupării Zveno.
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felul cum sunt trataţi românii din Bulgaria, precum şi viitorul lor ca minoritate
interesează pe toţi românii‖.
Domnia Sa mi-a răspuns: „Noi suntem gata să facem totul pentru a se
ajunge la o realizare. Aflu tocmai că în prezent se duce o anchetă, în Dobrogea,
relativ la şcoli. Este, desigur, o chestiune internă românească, dar sper că ea va fi
rezolvată în sensul dorinţei noastre de a merge pe calea intereselor superioare
comune‖.
În această privinţă, felicitând astăzi pe noul ministru al Instrucţiunii,
domnul Nikolaev, fost secretar general la Externe, i-am spus, între altele: „Aş fi
bucuros ca dumneavoastră să contribuiţi acum, în fruntea departamentului
Instrucţiunii, la încheierea acordului nostru în ce priveşte şcolile şi bisericile‖.
Domnul Nikolaev mi-a răspuns: „Eu sunt decis să fac tot posibilul ca
acest acord să se realizeze, însă cu condiţia pe care am mai spus-o: toţi românii
din Bulgaria şi toţi bulgarii din România să obţină un regim identic. Bulgaria
vrea să facă totul, dar nu sub presiune‖.
Cerându-i atunci voie să-i vorbesc de la om la om, în baza bunelor
raporturi personale pe care le aveam, i-am spus: „Tocmai de aceea, ar face, cred,
cea mai bună impresie în România dacă dumneavoastră aţi lua, de la
dumneavoastră, măsura să se reintroducă, încă de pe acum, în bisericile
româneşti din Bulgaria, serviciul religios în româneşte. Nu este vorba nici măcar
de o sugestie. Este o părere sinceră pe care am, şi v-o supun, cum am spus, ca
simplu particular‖.
În ce priveşte declaraţiile relative la politica internă pe care mi le-a făcut
domnul Kiosseivanov, observ, pe baza celor ce-mi revin din alte părţi, că,
reluând pe faţă lupta contra partidelor, primul ministru bulgar pare a angaja prea
departe pe Suveran.
Se naşte însă întrebarea dacă este vorba, într-adevăr, cum spune Domnia
Sa, de un program urmărit de Rege şi de Domnia Sa, sau numai de prelungirea
unei situaţii din care nu se ştie sau nu se îndrăzneşte să se iasă.
În orice caz, după cum se vede, domnul Kiosseivanov ar vrea să
identifice pe Suveran cu lovitura de la 19 mai, ceea ce mi se pare cam exagerat.
De fapt, s-ar putea ca Regele, date fiind împrejurările internaţionale, să
vrea să aibă mână mai liberă, în ce priveşte politica externă cât şi organizarea şi
utilarea armatei, decât ar fi cazul dacă ar exista un Parlament şi o guvernare
politică.
Pe de altă parte, Suveranul ar avea aprehensiuni în ce priveşte rezultatul
eventual al alegerilor, care ar putea complica şi mai mult situaţia. Trebue relevat
şi faptul că o parte din formaţiunile politico-sociale de stânga au principii
republicane.
S-ar părea, de altfel, că ne aflăm şi în faţa unui element nou: ambiţia
domnului Kiosseivanov de a conduce şi de a realiza o reformă importantă în stat,
ambiţie care s-a dezvoltat treptat, dar care are la bază aversiunea primului
ministru bulgar faţă de partidele politice. Domnia Sa şi-a afirmat-o de la început,
şi nu trebuie uitat nici faptul că preşedintele de acum al Consiliului a fost adus de
la Belgrad ca sfătuitor al Regelui, de regimul de la 19 mai.
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Mai este şi factorul armată, de care oricine ar avea răspunderea aici
trebuie să ţină seama fără doar şi poate. De altfel, şi partidele politice sunt
intimidate de perspectiva unei noi manifestări a armatei în domeniul politic.
Deocamdată se vorbeşte mult de o mare acţiune comună a tuturor
partidelor şi formaţiunilor politice, de la extrema dreaptă la extrema stângă.
Acţiunea ar începe printr-o audienţă a tuturor şefilor la Suveran, căruia i s-ar cere
restabilirea integrală a regimului constituţional şi, în caz de refuz, ar continua
prin organizarea rezistenţei pasive a populaţiei la prestări, impozite etc., precum
şi prin apeluri, publicaţii, întruniri şi agitaţii diverse.
Se pune însă de la început întrebarea dublă: 1) dacă formaţiunile întradevăr democratice, şi mai ales cele de stânga extremă, nu vor ezita să se
solidarizeze cu domnul Ţankov, cu toate că Domnia Sa pare a fi decis să renunţe
la „totalitarism‖ şi să treacă la „constituţionalism şi democraţie‖, ceea ce ar fi
spus-o şi Suveranului, în audienţa din 22 crt., în care ar fi revendicat „drepturile
poporului, ce trebuie respectate de orice regim, fie monarhic, fie republican‖; 2)
dacă populaţia, într-adevăr preocupată în primul rând de buna sa stare economică
şi de chestiunile locale şi comunale – dar nu indiferentă cu totul, cum afirmă
domnul Kiosseivanov, faţă de chestiunile de politică internă şi pentru alegerile
legislative – va urma sugestiile partidelor în ce priveşte o eventuală resistenţă
pasivă sau alte demonstraţii.
Cu alte cuvinte, se pune chestiunea dacă stânga nu va ezita să facă jocul
dreptei, iar populaţia, în general, pe acel al politicienilor.
Rămâne, cu toate acestea, că domnul Kiosseivanov întreprinde o
experienţă delicată şi riscată în acest moment, experienţă care ar putea deveni,
mai târziu, dacă se va prelungi, o situaţie echivocă, chiar periculoasă.
În ce priveşte declaraţiile de mai sus relative la politica externă şi la
apropierea de România, atât ale domnului Kiosseivanov, cât şi ale domnului
Nikolaev, cred că ele nu trebuie considerate ca demonstraţii platonice, cel puţin
de data aceasta, sau simple flatus vocis1, ci expresii ale felului cum se reflectă
aici momentul actual al politicii internaţionale, în care Europa Centrală şi de
Sud-Est capătă o importanţă deosebită.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Zaborovschi
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat Victor Bădulescu; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 74 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 174-182
324
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA PRAGA

1
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T. c. nr. 59 052, din 29 octombrie 1936
Bucureşti
Pentru domnul ministru Antonescu.
Legaţia noastră de la Roma telegrafiază primele informaţii şi comentarii
ale cercurilor conducătoare italiene asupra vizitei contelui Ciano în Germania.
A. S-au stabilit acorduri în ce priveşte:
a) Recunoaşterea expresă de către Germania a Imperiului italian în
Etiopia; în schimb, Italia extinde la Etiopia efectele Tratatului de
comerţ italo-german.
b) Principiul distribuţiei materiilor prime coloniale şi dreptul
Germaniei la colonii.
c) adaptarea relaţiilor economice italo-germane la situaţia creată
prin devalorizarea lirei.
d) Necesitatea unui pact cultural italo-german, a cărui negociere va
începe fără întârziere.
B. S-a convenit asupra unei atitudini paralele în următoarele chestiuni:
a) Localizarea războiului civil din Spania; rămânând fidele
principiului de neintervenţie şi decise să respecte independenţa
şi integritatea Spaniei metropolitane şi coloniale, dar dispuse să
recunoască regimul generalului Franco, Italia şi Germania n-ar fi
indiferente faţă de o intervenţie sovietică, şi s-ar opune creării
unui stat sovietic în Catalonia.
b) Adoptarea unei poziţii comune împotriva bolşevismului;
menţinând, în ce o priveşte, discriminarea între Internaţionala a
III-a şi Guvernul sovietic, Italia recunoaşte, pentru prima oară,
în mod oficial, anticomunismul ca element de politică
internaţională.
c) Limitarea noului Locarno la Europa Occidentală, cu excluderea
URSS de la orice sistem de siguranţă occidentală; după
orientarea Belgiei spre o politică de neutralitate, punctul de
vedere al Italiei – care până acum a considerat Acordul de la
Locarno compatibil cu Pactul franco-sovietic – a evoluat spre
concepţia germană. Italia înţelege să participe la noul Locarno
atât ca garantă, cât şi ca garantată.
Examinarea eventualităţii unui nou pact în patru nu pare să fi
dus la o atitudine comună.
C. S-au produs schimburi de vederi asupra următoarelor probleme:
a) Austria: constatându-se compatibilitatea dintre Acordul din 11
iulie şi Protocoalele romane, a căror legitimitate este
recunoscută de Germania, Italia recunoaşte la rândul ei
caracterul german al Austriei. Independenţa şi integritatea
Austriei fiind implicit asigurate, Italia şi Germania vor discuta în
viitor problemele dunărene într-un spirit de colaborare amicală.
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Se pare că domnul Ciano a făcut cunoscută intenţia Italiei de a-şi
normaliza raporturile cu statele Micii Înţelegeri.
b) Securitatea colectivă şi Societatea Naţiunilor: ambele ţări rămân
la atitudinea lor actuală şi convin că Pactul trebuie reformat, în
primul rând prin separarea lui de Tratatul de la Versailles:
Precizarea atitudinii Italiei faţă de Societatea Naţiunilor, după
lichidarea chestiunii etiopiene, se va face în concordanţă cu
politica Germaniei faţă de Geneva.
c) Mediterana. Domnul Ciano a căutat să obţină un sprijin
substanţial din partea Germaniei în Marea Mediterană; domnul
Hitler ţine însă să continue bunele raporturi germano-engleze.
Convins, pe de altă parte, că Italia nu urmăreşte în Africa
scopuri ostile Angliei, domnul Hitler socoteşte posibil un Acord
italo-englez.
În concluzie, conversaţiile italo-germane reprezintă un progres în
colaborarea celor două ţări, a căror comunitate de vederi se traduce în bună parte
într-o comunitate de acţiune, realizându-se, în unele privinţe, un pact consultativ
fără instrument formal.
Nesemnată
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politica externă), f. 178-182
325
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 501, din 29 octombrie 1936
Înreg. la nr. 59 694, din 30 octombrie 1936
Roma
Pentru domnii miniştrii de Finanţe, ai Industriei şi Comerţului şi domnul
guvernator al Băncii Naţionale. În urma discuţiilor de până astăzi relativ la
plăţile clearing, italienii sunt de acord pentru unificarea conturilor şi păstrarea
unui singur cont în lire şi a unui cont în lei. În ce priveşte deblocarea lirelor
arierate, italienii admit să se facă prin furnituri de stat, creanţe comerciale,
creanţe financiare şi orice alte plăţi, fără ordine de prioritate între aceste
categorii, ci în ordinea cronologică a depunerii lirelor.
Soldul arieratelor se ridică astăzi numai la 32 de milioane lire italiene,
după plata scadenţei Agip la 1 noiembrie. Faţă de această sumă, posibilităţile de
lichidare sunt:
1) 30 milioane lire furniturile Aviaţiei, aprobate prin Jurnal al
Consiliului de Miniştri.
2) 14 milioane lire italiene arierate comerciale, probabil încasabile.
3) 5 milioane lire arierate financiare, probabil încasabile.
4) 8½ milioane lire rentă română în lei, astăzi în posesia statului italian,
pe care acesta le-ar vinde la Bursa din Bucureşti depunând
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contravaloarea pentru lichidarea arieratelor. Ar urma deci să fie
admis transferul leilor astfel rezultaţi, prin derogare de la regimul
nostru actual.
Aceste posibilităţi de lichidare înseamnă circa 57½ milioane lire,
depăşesc deci cu mult suma arieratelor de deblocat.
După lichidarea arieratelor prin unele sau toate modalităţile de mai sus,
orice alte plăţi în România trec la noul cont unic clearing, care va îngloba atât
plăţile comerciale, furniturile de stat, turismul, cât şi plăţile financiare private sau
de stat. Echilibrul schimburilor se stabileşte deci pe baza balanţei de plăţi, nu a
balanţei comerciale. În ce priveşte produsele petrolifere, italienii nu acceptă
decât plata în clearing, preferând o limitare a cantităţilor importate unei plăţi
chiar minime în devize. Concomitent, italienii ne oferă răscumpărarea a circa 12
milioane dolari nominal titluri româneşti CAM 1929 7%, şi circa 300 000 lire
nominal 4%, valoarea lor efectivă fiind de circa 60 milioane lire. Preţul de
cumpărare pe parcursul zilei, plus prima de 38%, la care, operaţiune primordială,
se adaugă o oarecare primă pe care nu o vor preciza decât când vom fi de acord
asupra principiului răscumpărării. Plata s-ar face în clearing, deci contra export
de orice mărfuri româneşti. Termenul de lichidare propus, şase luni, dar credem
că poate fi uşor mărit.
Vă rog să-mi răspundeţi de urgenţă:
1) Dacă sunteţi de acord asupra economiei generale a propunerilor.
2) Dacă pentru punctul 4 se poate autoriza transferul.
3) Dacă ne puteţi pune în măsură să dăm un răspuns cel puţin principial
la propunerea de răscumpărare.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; ministrul de Finanţe; ministrul Industriei; Banca Naţională;
Direcţia Economică. Vasile Grigorcea. 30.X.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 63 (Relaţii cu România, 1931-1936), f. 316-318
326
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 253, din 29 octombrie 1936, ora 15.20
Înreg. la nr. 59 698, din 30 octombrie 1936
Budapesta
Ca urmare la telegrama nr. 3 211, din 26 octombrie1.
„Se pare că întrevederea dintre membrii Guvernului ungar şi
subsecretarul de stat, Schmidt, ar fi dat la iveală divergenţele seriose în ce
1

Vezi documentul nr. 316.

493

Institutul Diplomatic Român

priveşte încercarea de a asana situaţia economică şi politică a statelor Europei
Centrale. Sunt informat că Italia ar fi acceptat punctul de vedere german, care
crede necesar să se încerce restabilirea situaţiei «tuturor» ţărilor din Bazinul
dunărean, deci să se facă politică de prietenie şi de înţelegere şi cu unii dintre
membrii grupului Micii Înţelegeri‖.
Această nouă atitudine, la care s-ar fi raliat şi Austria, de pe urma căreia
atât Germania, cât şi Italia nu au decât de câştigat, dezamăgeşte mult pe unguri,
care se văd pe punctul de a-şi pierde iluziile că ţara lor este punctul central în
jurul căruia se mişcă totul. Actualmente are loc o foarte vie activitate
diplomatică. Adevărata ofensivă se dezlănţuie atât la Berlin, cât şi la Roma şi la
Viena. Numai ulterior se va putea şti dacă ea va avea un rezultat mulţumitor
pentru Ungaria. În orice caz, întrunirea care se va ţine la Viena, la 11 şi 12
noiembrie, între cei trei miniştri ai Afacerilor Străine ai statelor semnatare ale
Acordului de la Roma, cât şi călătoria primului ministru al Ungariei şi a
ministrului Afacerilor Străine, Kánya, la Roma şi la Viena, vor trebui să situeze
mai precis viitorul rol pe care îl va avea în preocupările politice ale marilor
puteri.
Căpităneanu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică; Legaţiei României de la Praga; domnului
ministru Antonescu; Legaţiei României de la Viena, partea însemnată cu
„‖.Vasile Grigorcea. 30.X.1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 132-133
327
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 820, din 29 octombrie 1936, ora 18.50
Înreg. la nr. 59 693, din 30 octombrie 1936
Ankara
În discursurile pronunţate aseară, Ismet Paşa şi Stoiadinović au
accentuat, deopotrivă, soliditatea prieteniei şi alianţei turco-iugoslavă, bazate pe
comunitatea de interese şi încredere reciprocă în forţa şi virtuţile celor două
naţiuni. Şefii de guvern au încadrat această prietenie, definind caracterul pacifist
al acesteia.
Ismet Inönü a afirmat ataşamentul guvernului turc la principiul
securităţii colective prin Societatea Naţiunilor şi acorduri regionale. Stoiadinović
a menţionat că prietenia turco-iugoslavă este legată prin Pactul Înţelegerii
Balcanice şi de Mica Înţelegere.
Voi expedia textul acestor discursuri pline de interesante nuanţări.
Domnul Stoiadinović părăseşte Ankara vineri seara. Asupra schimburilor
de vederi cu preşedintele Atatürk, cu preşedintele Consiliului de Miniştri şi cu
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Tewfik Rüstü Aras, se va da un comunicat.
Cu ocazia vizitei, a fost semnată o Convenţie turco-iugoslavă de
stabilire, navigaţie şi comerţ, şi un Acord de clearing.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică. Vasile Grigorcea. 30.X.1936.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 367
328
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 043, din 29 octombrie 1936, ora 20.56
Varşovia
Ieri, presa oficioasă nu a publicat niciun rând despre vizita Majestăţii
Sale la Praga. Am aflat de la un ziarist că ar avea instrucţiuni permanente de a nu
publica nimic despre Cehoslovacia, fără a primi dezlegare.
Astăzi a publicat numai o telegramă „Pat‖, rezumând comunicatul dat la
Praga. Nu a menţionat schimbul de cuvântări între MS Regele şi preşedintele
Beneš.
Bazat pe vădita bunăvoinţă manifestată de directorul politic, am trimis
pe domnul Cotruş, secretarul de presă, la directorul presei pentru a-i cere
lămuriri asupra acestor procedee. I s-a răspuns: „Vizita de la Praga o tratăm pe
planul relaţiilor noastre cu Cehoslovacia. Dacă Majestatea Sa Regele ar fi făcut o
vizită într-o altă capitală, nu am fi ezitat să-i dăm toată amploarea cuvenită‖.
În legătură cu aceasta, la recepţia de la Legaţia Cehoslovaciei de aici nu
a venit niciun ofiţer polonez, ci doar un înalt funcţionar de la Ministerul
Afacerilor Străine, iar în „Gazeta Polska‖ de astăzi a apărut un articol intitulat:
Sărbătoarea naţională a slovacilor.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică; Legaţiei României de la Praga; domnului
ministru Antonescu. Vasile Grigorcea. 30.X.1936
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 255
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 040, din 29 octombrie 1936
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Înreg. la nr. 60 269, din 2 noiembrie 1936
Varşovia
Confidenţial.
Politica externă a Poloniei în ajunul vizitei domnului Beck la Londra
Domnule Ministru,
Deşi în cercurile Ministerului Afacerilor Străine se repetă mereu că
nimic nu s-a schimbat în politica externă a Poloniei, desfăşurarea evenimentelor
arată că relaţiile externe ale acestei ţări tind din ce în ce mai mult să împrumute
căile lor naturale, adică cele decurgând din istoria şi situaţia geografică a
Republicii.
Duşmanii Poloniei sunt cei doi mari vecini ai săi. Rusia e detestată ca
fostă putere „ocupantă‖, aducând nu civilizaţia occidentală, ci barbaria asiatică, e
detestată din cauza regimului său intern şi a repercusiunilor peste graniţă a
acestei stări. Germania reprezintă pericolul iminent de expansiune peste şi chiar
din trupul Poloniei, începând cu Danzigul.
Domnul Beck n-a secondat la început politica generalului Rydz-Śmigly.
Nu voia să dărâme edificiul politic pe care-l construise, anume o politică externă
bazată pe bune relaţii de vecinătate cu Germania. Atât pentru cauze de ordin
personal, cât şi de ordin general, Domnia Sa nu a voit însă să rămână în afară de
joc şi a reuşit să facă o vizită – numai semioficială, e adevărat – la Paris. Astfel,
asistăm la fenomenul ciudat că Polonia colaborează de mai aproape cu Franţa
Frontului Popular – care e arătată aici, de către cercurile guvernamentale şi de
dreapta, ca slăbită din cauza convulsiilor sale interne – decât Franţa Guvernelor
moderate. Explicaţiile care se dau aici asupra acestui fenomen sunt: fie că Franţa,
simţindu-se mai slabă, are nevoie acum de sprijinul Poloniei, fie că cercurile
militare franceze au ajuns să-şi poată spune cu mai multă tărie cuvântul în
chestiunile de politică externă, activitatea Guvernului fiind mai toată acaparată
de chestiunile interne.
Dacă unii germani pretind că schimburile de vizite dintre Paris şi
Varşovia au avut, mutatis mutandis, ca şi consecinţă vizita contelui Ciano la
Berlin, s-ar mai putea spune, extinzându-se acest mod de a raţiona, că vizita
domnului Beck la Londra constituie urmarea naturală a acesteia din urmă.
Aici există două mari temeri. Pe de o parte, să nu se încheie un nou
Locarno, adică un pact garantând în mod exclusiv fruntariile Europei Apusene.
Un asemenea pact ar însemna lăsarea mâinilor libere Germaniei în Răsărit. Dacă
în 1925 această concesie care i se făcea nu avea decât o valoare teoretică, astăzi,
din cauza puterii militare a Reich-ului, a devenit o realitate ameninţătoare. Pe de
altă parte, noua „neutralitate belgiană‖ ar putea transforma conversaţiile puterilor
locarniene într-o conferinţă a fostelor semnatare ale Pactului în patru. Aceasta ar
însemna constituirea unui directorat european, din care n-ar face parte Polonia.
Noua politică externă adoptată de Belgia, politică în care a fost
încurajată de Polonia, se pare că va servi de atu acestei ţări pentru închegarea
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unei colaborări mai strânse, nu numai cu Franţa, dar şi cu Anglia. Cu alte
cuvinte, trebuie să ne aşteptăm ca Polonia să încerce, dacă se poate zice, să
înlocuiască Belgia.
La Londra, domnul Beck se va documenta asupra atitudinii Guvernului
britanic faţă de colaborarea germano-italiană. Va încerca să convingă Guvernul
britanic de insuficienţa unui Locarno pur occidental. Pe de altă parte însă, dânduşi seamă că Anglia nu s-ar angaja să apere prin arme vreo altă fruntarie
europeană ca cea renană, va încerca desigur să sugereze înfiinţarea, sub o formă
sau alta, a unui directorat consultativ de cinci. Un asemenea directorat, din care
ar face parte, bineînţeles, Polonia, ar fi visul Varşoviei. Domnul Beck va încerca
să convingă atât Parisul, cât şi Londra că, într-un pact în patru, aceste ţări ar avea
în faţa lor un front germano-italian. Prin intrarea însă a Poloniei, ar putea conta
pe sprijinul ei, din cauza numeroaselor interese comune ale celor trei ţări, printre
care menţinerea statu quo-ului în Europa Centrală. În fond, ce ar dori Polonia
este ca, într-un asemenea directorat, să aibă vocea hotărâtoare între puterile
democratice şi cele totalitare sau, ca să le descriem cu mai mult realism, între
beati possidentes1 şi puterile cu veleităţi de expansiune. Faţă de acestea din
urmă, va valorifica desigur sentimentele sale antisovietice, regimul său cu
tendinţe dictatoriale şi, în fine, poate şi veleităţile sale identice de expansiune
peste mări sau în ţări mai înapoiate.
În fond, precauţiile pe care Polonia doreşte să le ia împotriva marilor săi
vecini sunt de natură diferită. Contra URSS-ului vrea să se apere prin
ostracizarea lui de către restul Europei. Împotriva Germaniei, prin alianţa
franceză, fără însă, pe cât se poate, să renunţe la bunele relaţii de vecinătate pe
care le întreţine cu dânsa.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Hiott
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat; Direcţia politică.2.XI.1936; văzut „Buletin‖,
3.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 6 (General, septembrie 1936-mai 1944), f. 15-18
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 505, din 30 octombrie 1936, ora 16.45
Înreg. la nr. 59 887, din 31 octombrie 1936
Roma
Confidenţial.
După o conversaţie cu Mussolini şi două întrevederi cu Ciano,
1

Fericiţii posesori (lb. latină).
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ambasadorul Franţei îmi spune că impresia sa este că vizita lui Ciano în
Germania are îndeosebi un caracter demonstrativ, şi că tendinţa Germaniei, ca şi
a Italiei, este să ajungă la o înţelegere cu Anglia. Recunoaşte însă că raporturile
între Roma şi Berlin au realizat progrese sensibile în ce priveşte Spania,
anticomunismul şi reuniunea Locarno. Relativ la Spania, decizia de a nu tolera o
republică comunistă catalană crează riscuri foarte grave pentru pace. Noua
atitudine comună faţă de Soviete constituie o evoluţie foarte importantă a lui
Palazzo Chigi, care transformă lupta antibolşevică în platformă de politică
externă. Chambrun este informat că în acest scop s-au realizat acorduri între
poliţiile şi administraţiile celor două ţări. În fine, în ce priveşte paralelismul
atitudinii faţă de Locarno, el înseamnă începerea acţiunii de izolare morală şi
politică a Franţei, prin noua doctrină italiană de incompatibilitate între Locarno
şi Pactul franco-sovietic şi prin refuzul de a face joncţiune între siguranţa
occidentală şi cea orientală. Impresia netă a ambasadorului Franţei este că „atât
timp cât va fi Guvernul Blum, nu este nimic de făcut între Franţa şi Italia‖.
În ce priveşte, în fine, Europa Dunăreană, Chambrun crede că Italia şi
Germania „sunt de acord numai spre a se pune de acord‖. Speră însă că
competiţia italo-germană va continua şi că ea va frâna o înţelegere mai intimă
între cele două ţări pe acest teren.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică; Urgent, prin curier, la Legaţiile de la Paris,
Londra, Berlin, Praga, Varşovia, Belgrad, Ankara, Atena, Budapesta şi Viena.
31.X.1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politica externă), f. 190-191
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 511, din 31 octombrie 1936, ora 12.00
Înreg. la nr. 60 004, din 1 noiembrie 1936
Roma
Confidenţial.
O amănunţită conversaţie cu Ciano îmi confirmă informaţiile trimise
prin telegrama mea nr. 1 4981.
Ministrul mi-a dat încă următoarele precizări:
1) Punctul central al conversaţiilor de la Berlin a fost lupta contra
bolşevismului. Acordul este complet în privinţa acestei chestiuni.
S-a decis o acţiune comună. Italia şi Germania vor răspunde la
propagandă cu contrapropagandă, la crearea de nuclee bolşevice cu
1

Vezi documentul nr. 319.
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măsuri de poliţie concertate, la crearea de focare bolşevice în ţările
mediteraneene, cu măsuri oportune.
2) Consecinţa acestei politici este că Italia consideră un nou Locarno
incompatibil cu Pactul franco-sovietic. Palazzo Chigi nu este
adversarul securităţii orientale, dar fără Soviete şi numai dacă se
realizează un Locarno apusean.
3) Italia recunoşte şi va susţine „pe cale diplomatică‖ revendicările
coloniale germane.
4) Relativ la Bazinul dunărean, conversaţia cu von Neurath a fost foarte
sumară. S-a constatat numai că nu există opoziţie între Acordul din
11 iulie şi Protocoalele romane. Germania nu vede însă interesul
unei aderări la protocoale. Interesele Italiei şi Germaniei vor fi puse
în armonie prin acordurile comerciale care sunt încă în studiu. În
privinţa acestei chestiuni, ministrul a fost extrem de rezervat, dar am
avut impresia că a făcut aluzie la zona de influenţă economică.
M-a izbit, în privinţa aceasta, insistenţa cu care mi-a vorbit de
necesitatea şi posibilitatea unor bune raporturi ale Italiei cu Iugoslavia, şi rezerva
cu care s-a exprimat referitor la Cehoslovacia.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Legaţiei României la Berlin, spre informare; în urma unei
conversaţii cu Ciano, domnul Lugoşianu telegrafiază: 1) punctul central al...
(lipsă în text); Direcţia politică. 1.X.1936. Paraschivescu.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 309-310
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 822, din 31 octombrie 1936, ora 14.00
Înreg. la nr. 60 001, din 1 noiembrie 1936
Ankara
Pentru domnul preşedinte al Consiliului de Miniştri.
Am avut aseară convorbiri succesive cu domnii Stoiadinović, Ismet
Inönü şi Rüstü Aras. Toţi s-au arătat extrem de satisfăcuţi de schimbul de vederi
în care au trecut în revistă toate problemele actuale şi au constatat o deplină
identitate de păreri. N-a fost vorba de rezoluţii speciale.
Domnul Stoiadinović m-a rugat să vă comunic că discuţiile avute aici
coincid în totul cu ideile schimbate cu Excelenţa Voastră şi cu domnul ministru
Antonescu. Fiind pus la curent de primul ministru turc cu intenţia sa de a vă
invita să faceţi o vizită la Ankara, domnul Stoiadinović ţine să comunice
Excelenţei Voastre că, după părerea sa, această vizită, ca şi acea fixată deja a
domnului ministru Antonescu, va fi foarte utilă pentru cunoaşterea personală şi
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strângerea relaţiilor.
Ismet Inönü mi-a declarat că a fost fericit să facă cunoştinţa domnului
Stoiadinović, a cărui sinceritate a apreciat-o. Se gândeşte cu plăcere la vizita
Excelenţei Voastre.
În fine, Rüstü Aras mi-a spus că toate chestiunile discutate cu domnul
Stoiadinović sunt menţionate în comunicatul publicat aseară, care exprimă fidel
caracterul conversaţiilor.
Cred a şti că în schimbul de vederi au fost examinate pe larg aspectele
problemei mediteraneene şi raporturile cu Grecia şi Bulgaria, şefii de Guvern şi
Rüstü Aras au fost de acord să considere satisfăcătoare relaţiile cu Grecia, de
natură să asigure, cel puţin, că ea nu se va angaja împotriva Înţelegerii Balcanice.
Politica domnului general Metaxas le apare ca demnă de încredere. În ce priveşte
Bulgaria, ambele Guverne sunt mulţumite de atitudinea şi metodele domnului
Kiosseivanov, şi sunt decise să contribuie pe cât se poate la menţinerea lui.
Din remarcile mele, am putut înţelege că Stoiadinović a pus la curent pe
colegii săi turci cu impresiile sale din România şi cu schimburile de vederi cu
Excelenţa Voastră.
Şeful guvernului iugoslav a părăsit Ankara astă noapte, şi va mai sta
două zile la Istanbul.
Textul comunicatului publicat a fost transmis de Agenţia Anatolia,
Agenţiei Rador.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Direcţia Politică; 1.XI.1936. Paraschivescu.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 370-372
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 825, din 31 octombrie 1936, ora 14.05
Înreg. la nr. 60 005, din 1 noiembrie 1936
Ankara
Foarte confidenţial.
Ca urmare la telegrama nostră 1 8221.
În conversaţiile lor, domnii Stoiadinović, Ismet Paşa şi Tewfik Rüstü
Aras s-au ocupat şi de reuniunea şefilor de Stat Major la Bucureşti. Am fost rugat
să comunic Excelenţei Voastre atât din partea Guvernului turc, cât şi a celui
iugoslav:
I. Dorinţa ca convenţia militară în trei să fie semnată din primul moment.
Orice eventuale modificări care s-ar propune să fie bazate pe deplină
1

Vezi documentul nr. 332.
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egalitate de obligaţii. Am răspuns domnilor Stoiadinović şi Tewfic Rüstü
Aras că, pe cât sunt informat, nu mai este vorba de nicio modificare şi că
însuşi scopul reuniunii, după cum rezultă din nota colectivă, este
semnarea imediată a convenţiei.
II. În ce priveşte Convenţia cu Grecia, să nu se grăbească încheierea ei, ci
să se discute ad-referendum, rezervând încheierea pentru altă întâlnire.
În felul acesta, se va ascunde mai bine scopul reuniunii.
Domnii Stoiadinović şi Tewfik Rüstü Aras mi-au mai spus că asupra
semnării convenţiei în trei va trebui să se păstreze secretul, pe cât am înţeles şi
faţă de greci.
Mareşalul Fevzi Paşa a plecat aseară la Istanbul. L-am salutat la gară. Se
va îmbarca luni pe crucişătorul „Hamidie‖, pentru Constanţa, însoţit şi de
ataşatul militar al nostru.
Pentru a da generalissimului turc o idee reală a mijloacelor noastre
militare, insuficient cunoscute aici, ar fi, cred, necesar să se organizeze o
excursie la fabrica de avioane Braşov, Uzinele din Reşiţa etc. O masă la
Ministerul nostru ar contribui la sublinierea importanţei atribuite de guvern
vizitei. Decoraţia corespunzătoare situaţiei mareşalului ar fi Marea Cruce a
Ordinului Serviciul Credincios.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Primului ministru; domnului general Samsonovici, personal; Director
politic. 1.XI.1936. Paraschivescu.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 368-369
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 512, din 31 octombrie 1936, ora 17.25
Înreg. la nr. 60 002, din 1 noiembrie 1936
Roma
Confidenţial.
Relativ la raporturile cu România, contele Ciano nu mi-a putut da, după
întoarcerea sa de la Berlin, alte precizări decât cele din întrevederea precedentă.
Evident, schimburile de vederi cu von Neurath nu l-au lămurit asupra
modalităţilor concrete de extindere a Protocoalelor de la Roma. M-a rugat să ne
vedem din nou după întoarcerea sa de la Viena şi Budapesta, unde se va consulta
cu austriecii şi ungurii.
Cu acest prilej, s-a arătat dispus să examinăm şi elementele unui pact
cultural, pe care ar dori însă să-l situeze într-un complex mai larg de ordin
politic, căci are temere că izolat ar putea apare ca un rezultat mediocru.
Ca şi concluzie, ministrul mi-a părut doritor să înceapă o acţiune politică
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de apropiere cu noi şi Iugoslavia, dar în acelaşi timp perplex asupra
modalităţilor. Este vizibil că Ungaria joacă încă un rol mare în preocupările
italiene.
Apoi, contele Ciano m-a întrebat din nou care sunt intenţiile noastre
relativ la recunoaşterea Imperiului. Pentru italieni, mi-a spus, chestiunea este
hotărâtoare. De ea depinde rămânerea Italiei în Ligă, care ar rămâne un
instrument franco-englez. În curând, Spania, Ungaria, Portugalia, Albania vor
recunoaşte Imperiul. Recunoaşterea noastră ar uşura mult acţiunea sa în Bazinul
dunărean.
L-am întrebat, precizând că nu iau cu aceasta niciun fel de angajament,
dacă Pallazo Chigi ar consimţi să declare în scris că pentru el chestiunea
abisiniană nu constituie un precedent pentru securitatea colectivă în Europa.
Mi-a răspuns că acesta ar fi punctul de vedere italian, zilnic exprimat în
timpul conflictului african, dar nu crede că Italia şi-ar putea lua un astfel de
angajament. Această reticenţă pare dictată de eventualitatea unei retrageri din
Liga Naţiunilor, în care caz un angajament bazat pe securitatea colectivă ar
rămâne fără obiect.
Adaug că ieri, discutând cu colegul meu cehoslovac, contele Ciano i-a
ţinut un limbaj identic.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 1.X.1936; văzut 3.X.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 63 (Relaţii cu România, 1931-1936), f. 320-321
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VIENA,
NICOLAE LAHOVARY, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 281, din 31 octombrie 1936, ora 20.00
Înreg. la nr. 59 998, din 1 noiembrie 1936
Viena
Într-o convorbire cu ministrul Ungariei, acesta mi-a spus că, venind din
Budapesta, impresia lui personală este că Ungaria ar fi dispusă să înlesnească
destinderea dunăreană, însă cu condiţia prealabilă a recunoaşterii pe deplin a
egalităţii de drepturi. N-ar cere o declaraţie solemnă, ci crede că s-ar mulţumi cu
recunoaşterea, într-un discurs al unui ministru al Afacerilor Străine al Micii
Înţelegeri, că în noua situaţie a Europei nu se poate impune mai departe o
discriminare militară pentru unele state, rămânând apoi tacit abrogate dispoziţiile
militare ale Tratatului de Pace.
Drept compensaţie, Ungaria ar da dovadă de spirit conciliant, prin
participarea binevoitoare la schimbul de vederi cu statele Micii Înţelegeri, cu
scopul găsirii unor modalităţi de destindere.
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Lahovary
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Legaţiei României la Budapesta, spre informare; Direcţia
politică. 1.X.1936; văzut 3.X.1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 57 (Probleme militare, 1932-1936), f. 354
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 056, din 31 octombrie 1936, ora 22.45
Înreg. la nr. 59 997, din 1 noiembrie 1936
Varşovia
În cercurile guvernamentale de aici, se consideră că vizita contelui Ciano
în Germania constituie un eveniment de primă importanţă, care aduce o mare
schimbare în sistemul forţelor europene.
Printre consecinţele acestei apropieri germano-italiană, se vede, înainte
de toate:
1) Un armistiţiu germano italian în Bazinul dunărean.
2) O poziţie internaţională mai puternică a Germaniei, în raport cu
1925 (când s-a încheiat Pactul de la Locarno), în eventualitatea
începerii de negocieri pentru un pact de securitate occidental.
3) Posibilitatea ca Italia să condiţioneze o cooperare mai activă a ei la
lucrările Societăţii Naţiunilor, de o întoarcere a Germaniei la
Geneva.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons; Legaţiei României la Berlin, spre informare; Direcţia politică.
1.X.1936; văzut 3.X.1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politica externă), f. 194
337
NOTĂ A DIRECŢIEI POLITICE DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI
CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI DE LA PARIS, LONDRA, BERLIN,
PRAGA, VARŞOVIA, BELGRAD, ANKARA, ATENA, BUDAPESTA ŞI
VIENA
N. nr. 59 887, din 31 octombrie 1936
Bucureşti
Prin curier.
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Domnule Ministru,
În urma ştirilor primite de la Legaţia noastră de la Roma, am onoarea a
vă informa că ambasadorul Franţei pe lângă Quirinal crede că vizita contelui
Ciano la Berlin a avut doar un caracter demonstrativ. Germania şi Italia tind, mai
ales, a impresiona Anglia, spre a ajunge la o înţelegere cu dânsa. Ambasadorul
Franţei recunoaşte însă că raporturile între Berlin şi Roma au realizat progrese
însemnate în ce priveşte întrunirea locarniană, Spania şi anticomunismul.
Decizia de a nu tolera o republică comunistă catalană crează riscuri
grave pentru pace. Atitudinea comună luată faţă de Soviete constituie, pe de altă
parte, o evoluţie foarte importantă a Italiei, care va face de acum înainte din lupta
anticomunistă un element al politicii sale externe. Ambasadorul Franţei este
informat că, în acest scop, au fost deja realizate unele acorduri între poliţiile şi
administraţiile celor două ţări. În sfârşit, în ceea ce priveşte atitudinea paralelă
adoptată faţă de chestiunea locarniană, ea înseamnă un început de izolare morală
şi politică a Franţei, prin noua doctrină italiană relativă la incompatibilitatea
Pactului renan cu cel franco-sovietic şi prin încercările de discriminare între
siguranţa occidentală şi cea orientală.
Cercurile diplomatice franceze din Roma cred că, atâta timp cât va mai
fi la cârmă un Guvern Blum, nu se poate ajunge la nicio apropiere între Franţa şi
Italia. În ce priveşte Europa dunăreană, aceste cercuri au impresia că Italia şi
Germania „au fost de acord numai pentru a se pune de acord‖. Este însă probabil
ca rivalitatea italo-germană în această chestiune să continue şi să împiedice o
înţelegere mai desăvârşită între cele două ţări.
Primiţi, vă rog, domnule ministru ...
Ministru,
(ss) Alexandru Cretzianu
Director,
(ss) Gheorghe Crutzescu
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politica externă), f. 192-193
338
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 829, din 1 noiembrie 1936, ora 18.37
Înreg. la nr. 60 008, din 2 noiembrie 1936
Ankara
Referindu-mă la telegrama în clar nr. 1 8281.
Au fost îndelung aplaudate pasajele asupra prieteniei cu Anglia şi Soviete.
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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Declaraţiile categorice privitoare la regiunea Alexandretta şi Antiohia au fost
primite cu ovaţii furtunoase de întreaga Adunare.
Ambasadorul Franţei, vizibil indispus de acest pasaj şi de manifestări, mi-a
împărtăşit, după şedinţă, nemulţumirea şi surprinderea sa. Nu înţelege cum
Guvernul turc, care a adresat o notă diplomatică la Paris, nepublicată încă, şi la
care nu s-a ... (lipsă în text) ..., a putut recurge la această demonstraţie. Am văzut
apoi câteva momente pe Tewfik Rüstü Aras, care mi-a declarat că Guvernul a ţinut
să releve în discurs ataşamentul Turciei pentru colaborarea balcanică şi optimismul
său cu privire la menţinerea păcii în aceste regiuni. Ministrul mi-a exprimat din nou
interesul viu al Guvernului turc pentru vizita domnului preşedinte al Consiliului de
Miniştri, Gheorghe Tătărescu, la Ankara, adăugând că invitaţia din partea lui Ismet
Paşa şi a sa va fi expediată zilele acestea.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 3 (General, 1935-1936), f. 474
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 828, din 1 noiembrie 1936, ora 18.39
Înreg. la nr. 60 009, din 2 noiembrie 1936
Ankara
Discursul [la] deschiderea Parlamentului, citit azi de preşedintele Atatürk
conţine, alături de un vast plan constructiv intern, un amplu pasaj consacrat politicii
externe. Relevă că vizita Regelui Eduard a avut efecte binefăcătoare asupra
relaţiilor cordiale ce se dezvoltă între cele două Guverne. Cu privire la Convenţia
de la Montreux, arată că semnatarii care, recunoscând drepturile Turciei, au dat
dovadă de amiciţie şi comprehensiune, au adus, totodată, servicii apreciabile păcii
generale. Sub suveranitatea Turciei, Strâmtorile nu vor mai constitui decât căi de
comunicaţie pentru schimburile comerciale şi relaţiile amicale. Este interzis pe
viitor, spune discursul, vaselor de război ale oricărei puteri beligerante de a trece
prin Strâmtori. Insistă apoi asupra prieteniei turco-sovietice care „continuă să
urmeze dezvoltarea normală cu aceeaşi forţă şi aceeaşi sinceritate ca din primele
zile‖. Amintind cu satisfacţie vizita lui Stoiadinović, mesajul arată că întărirea
fraternităţii interbalcanice a fost mereu principala dorinţă a Turciei. Legăturile
turco-iugoslave sunt una din expresiile esenţiale ale aceste fraternităţi. Suntem, de
asemenea, cordial în contact permanent cu ceilalţi aliaţi şi amici. Pacea pare mai
asigurată în Balcani, Asia Occidentală şi Mediterana Orientală, decât în celelalte
părţi ale lumii. Notează apoi că Turcia întreţine bune raporturi cu toate puterile.
Pasajul cel mai important şi mai categoric este referitor la soarta regiunii
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Alexandretta şi Antiohia „care aparţin celui mai pur element turc‖. Se arată că
această chestiune este singura existând cu Franţa, pe amiciţia căreia Turcia pune
preţ particular. Invocând dreptul şi justiţia, se subliniază forţa şi sinceritatea
interesului Turciei pentru soarta acestei regiuni. Discursul menţionează că
negocierile internaţionale şi cursa armamentelor vor face din anul viitor un an de
mari pregătiri şi exprimă speranţa că diferendele internaţionale vor duce la
acorduri.
Filotti
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 3 (General, 1935-1936), nepaginat
340
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 515, din 2 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 60 328, din 2 noiembrie 1936
Roma
Tratativele acordului comercial şi plăţi prelungindu-se, credem necesară
încheierea imediată modus vivendi provizoriu în termenii de mai jos, acceptaţi deja
de guvernul italian.
„Afin de ne plus retarder le reprise des échanges commerciaux entre
l‘Italie et la Roumanie, le gouvernement italien et le gouvernement roumain se
déclarent d‘accord pour admettre immédiatement l‘importation et l‘exportation des
marchandises entre les deux pays â la condition que les firmes commerciales
respectives s‘engagent dès à présent à accepter les paiements y afferant aux
conditions qui seront fixées dans le prochain accord des paiements qui fait
actuellement l‘objet des négociations entre les deux pays. Pour des raisons
techniques, l‘importation en Italie des produits roumains est limitée pendant cette
periode provisoire seulement a l‘importation des produits pétroliferes sauf la
concesion de permis spéciaux a accorder au fur et mesure pour d‘autres produits.
Jusqu‘a l‘entrée en viguer du nouvel accord des paiements la valeur des
marchandises importées et exportées sera versée à l‘échéence des factures dans un
compte bloqué en lei suprès de la Banque Nationale de Roumanie à Bucarest et en
lires suprès de L‘Instituto Nazionale per i cambi con l‘estero a Roma‖.
Limitarea principală import petrolifer Italia este datorită tehnicii
contingentării italiene, autorizaţiile fiind acordate pentru petrol numai de
autoritatea centrală, în timp ce pentru toate celelalte produse acordate
contingentelor se face pe criterii regionale, prin intermediul federaţiilor
competente, necesitând timp îndelungat. Precizez că semnarea textului susmenţionat apare urgent necesară: primo pentru a nu sista complet exportul
petrolifer în Italia până la un nou acord; secundo, spre a permite expedierea
mărfurilor italiene, în special maşini, necesare numeroaselor industrii româneşti.
Rog telegrafic autorizaţie semnare.
Lugoşianu
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AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 322
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 516, din 2 noiembrie 1936, ora 19.30
Înreg. la nr. 60 336, din 3 noiembrie 1936
Roma
Declaraţiile lui Mussolini la Milano, relative la Ungaria, au produs uimire
nu numai în cercurile diplomatice, ci şi în multe cercuri italiene. Şi fac,într-adevăr,
pentru prima oară din revizuirea „teritorială‖ o condiţie prealabilă a sistematizării
definitive a bazinului dunărean. Or, în ultima lună, Palazzo Chigi a dat continuu
asigurări relative la intenţiile Italiei de a-şi normaliza raporturile cu statele Micii
Înţelegeri.
După primele comentarii autorizate, cauzele acestei atitudini neaşteptate
sunt: tensiunea crescândă cu Franţa şi Anglia, noua manifestare de solidaritate a
Micii Înţelegeri la Praga, proximitatea vizitei lui Ciano la Budapesta.
Efectele ei imediate vor fi: recunoaşterea Imperiului de către Ungaria,
recunoaşterea formală de către Italia a parităţii de drepturi a Ungariei, fără
contrapartida unui regim de securitate pentru vecini ca în punctul 6 al rezoluţiei
Stresa, zădărnicirea sau întreruperea tentativei de apropiere între Italia şi Mica
Înţelegere, în fine, încercarea de a disocia Iugoslavia de această formaţiune.
Observ că, pentru moment, presa italiană se abţine de la comentarii asupra
declaraţiei revizioniste a Ducelui relativ la Ungaria.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Marelui Stat Major; Direcţia politică; Vasile Grigorcea; Legaţiei
de la Budapesta, spre informare.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 313-314
342
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 068, din 2 noiembrie 1936, ora 21.45
Înreg. la nr. 60 332, din 3 noiembrie, 1936
Varşovia
La Ministerul de Externe polonez există multă îngrijorare [faţă] de cele ce
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se petrec în Danzig. Se realizează din ce în ce mai mult că mandatul încredinţat
Poloniei „prezentat ca un succes pentru Polonia şi ministrul Afacerilor Străine al
Poloniei‖, în executarea căruia Guvernul polonez şi-a început de curând acţiunea,
constituie pentru aceasta o grea sarcină. Absenţa unui reprezentant al Societăţii
Naţiunilor a lăsat de fapt Varşovia şi Danzig faţă în faţă. Agresivitatea hitleriştilor
din Danzig începe să se îndrepte contra Poloniei.
Berlinului, din principiu, îi vine greu să-şi modereze partizanii de pe
teritoriul Danzig, care nu aplică decât propriile sale idei politice. În acest moment
însă Guvernul german este şi mai puţin dispus a face aceasta, dat fiind strângerea
relaţiilor franco-polone intervenită în timpul din urmă.
Comisarul general polonez la Danzig a făcut pe lângă Senatul din Danzig
un demers pentru a pune în libertate doi polonezi care au fost arestaţi „preventiv‖
după ce au fost maltrataţi şi casele lor devastate de hitlerişti. Pe de altă parte,
sâmbăta trecută, poliţia din Danzig a dispus confiscarea a doua ziare poloneze
apărând la Danzig.
Toată presa de aici, atât guvernamentală, cât şi de opoziţie, atacă violent
Senatul din Danzig, ziarul „Kurjer Poranny‖ lovind chiar în Guvernul german.
„Gazeta Polska‖ face o distincţie între executarea mandatului încredinţat Poloniei
de către Societatea Naţiunilor pe de o parte şi apărarea în ajutorul economic al
Poloniei la Danzig şi a drepturilor polonezilor de acolo pe de altă parte. Orice
încercare de a lovi în acestea din urmă „va întâmpina rezistenţa unitară şi hotărâtă a
întregii naţiuni poloneze‖.
În acelaşi timp, ţin să semnalez Excelenţei Voastre că, în legătură cu
chestiunea Danzig, a avut loc alaltăieri o conferinţă în trei, între generalul RydzŚmigly, Beck şi ambasadorul Poloniei la Berlin. Acesta din urmă ar fi sosit aici –
zice-se – pentru a raporta oral asupra dificultăţilor ce le întâmpină la Berlin din
cauza ultimelor manifestaţii de prietenie franco-polone.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Marelui Stat Major; Legaţiei de la Berlin, spre informare; Direcţia
politică. 3.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 257-258
343
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE1
T. nr. 3 292, din 2 noiembrie 1936, ora 22.07
Înreg. la nr. 60 333, din 3 noiembrie 1936
Moscova

1

Documentul a mai fost publicat în vol. Relaţii româno-sovietice. Documente... l. c., p. 108-109.
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Am avut azi cu domnul Litvinov o lungă convorbire, în unele aspecte cu un
caracter cu totul personal.
1) I-am exprimat convingerea mea de totdeauna, şi care mi-a fost întărită
din nou în audienţa ce Excelenţa Voastră şi domnul prim-ministru aţi
binevoit a-mi acorda, despre dorinţa fermă a Guvernului român de a
menţine şi de a dezvolta relaţiile de cea mai bună vecinătate cu URSS,
şi de a conlucra cu ea la tot ce poate întări pacea. Câtă vreme Rusia se
va menţine pe poziţia ei actuală de respectare a teritoriului nostru
prezent şi [de] adversară a revizuirii frontierelor, ne va găsi totdeauna
alături de ea. I-am reamintit însă ca o realitate de care trebuie să ţină
seama, de adversitatea opiniei publice româneşti faţă de comunism,
pentru care nu există în România nici un element obiectiv. Amintirile
încă prea recente fac ca asupra acestui punct opinia noastră să fie foarte
sensibilă şi impresionabilă. Or, desigur, şi o abilă acţiune germană, dar,
mai ales, evenimentele interne din Franţa şi Spania au avut darul să o
înfricoşeze, înfăţişând o reală sau presupusă înflorire a comunismului
în unele state, ca un efect al intimităţii acestora cu URSS. Date fiind
împrejurările, se impune deci ca această opinie să fie menajată,
pregătită pe îndelete şi în niciun caz bruscată.
2) Cu privire la vizita MS Regele la Praga, domnul Litvinov s-a arătat
foarte satisfăcut de declaraţiile schimbate şi de dezminţirile date
colportorilor, care pun capăt zvonurilor despre o disociere a Micii
Înţelegeri sau despre o schimbare a ţelurilor ei politice.
3) Privitor la Spania, după ultimele ştiri, contra-ofensiva victorioasă a
miliţienilor guvernamentali nu a dat decât roade de scurtă durată şi
eventualitatea căderii Madridului este iarăşi actuală.
Comitetul din Londra, câtă vreme nu va putea institui un control
eficace contra intervenţiilor străine se poate considera ca inexistent,
prin urmare URSS nu are din ce să iasă.
Dacă Guvernul spaniol va voi să comande material în Rusia, Guvernul
sovietic va examina cazul. Întrebând fără înconjur pe domnul Litvinov
dacă Sovietele au livrat deja material sau sunt pe cale să o facă,
Domnia Sa mi-a spus râzând că asupra unui punct există acord în
Comitetul din Londra, anume ca niciun stat să nu mărturisească vreun
act de intervenţie. A fost un mod glumeţ de a-mi confirma ceea ce toată
lumea ştie.
Cu toată situaţia prezentată ca foarte alarmantă, domnul Litvinov nu se
teme de complicaţii internaţionale decât dacă trupe italiene sau
germane ar opera făţiş de partea insurgenţilor sau dacă italienii ar
debarca în Baleare. Şi atunci încă chestiunea ar privi în primul rând
Marea Britanie şi Franţa.
4) Asupra situaţiei politice din Franţa, chestiunea principală este de a şti
dacă domnul Blum are şanse de a se menţine încă câteva luni. Totul
depinde, desigur, de situaţia financiară şi de reuşita devalorizării.
... [indescifrabil] acordul italo-german pe de o parte, iar pe de altă
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parte, răspunsul german şi noua atitudine a Belgiei care fac inoperantă
o reuniune a locarnienilor, a deschis în sfârşit ochii Franţei ce pare
acum dispusă să păşească la ceva concret, în primul rând cu statele
Micii Înţelegeri în sensul securităţii colective. Urmărită de himera
înţelegerii cu Italia, Franţa a sabotat, de fapt, Societatea Naţiunilor şi
securitatea colectivă. La fel, Anglia, în speranţa îmblânzirii Germaniei.
Iată-le acum aduse la realitate.
Domnul Litvinov crede, deci, că a avut dreptate când a susţinut la
Geneva că nu Societatea Naţiunilor şi principiul securităţii colective au
dat faliment, ci tocmai politica contrară practicată fără izbândă când de
Franţa, când de Anglia.
5) Finalmente, faţă de ştirile mereu reluate de presa străină, neţinând
seama de nici o dezminţire despre o apropiată dizgraţie a domnului
Litvinov, nu m-am sfiit a-i pune direct întrebarea privind rămânerea lui
la conducerea Afacerilor Străine ca o chestiune interesând deosebit pe
toţi amicii păcii şi a colaborării cu URSS. Cu o bună dispoziţie
evidentă, Domnia Sa m-a asigurat că nu este vorba de aşa ceva,
adăugând că tocmai în ziua în care „Le Matin‖ anunţa evenimentul,
Domnia Sa, aflat încă la Geneva, a primit de la Stalin o călduroasă
telegramă de felicitare pentru discursul ţinut şi [pentru] întreaga sa
activitate la Adunarea Societăţii Naţiunilor.
Ciuntu
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 8 (Telegrame, 1936- iulie 1939), f. 11-15
344
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU, ŞI
MINISTRUL POLONIEI LA BUCUREŞTI, MIROSLAV ARCISZEWSKI
2 noiembrie 1936
Bucureşti
Secret.
Vizită de prim contact.
Domnul Arciszewski explică că lipsa lui din Bucureşti, în momentul
instalării noastre şi, în ultimul timp, şi lipsa mea la Bratislava şi Geneva, l-au
împiedicat să facă la vreme această vizită.
Schimb de cuvinte curtenitoare. Apoi, două chestiuni:
1) Vizita MS Regele la Praga.
I-am atras atenţia în mod amical domnului Arciszewski asupra
atitudinii avute de presa polonă cu acest prilej, şi l-am informat de
schimbul de telegrame ce a avut loc între Ministerul de Externe şi
Legaţia română din Varşovia, în această privinţă.
Domnul Arciszewski mi-a explicat atitudinea Varşoviei în acelaşi fel în
care ea a fost explicată domnului Hiott de către factorii competenţi din
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Varşovia.
Am răspuns domnului Arciszewski că explicaţia ce ni se dă este
plauzibilă, nu ştiu însă dacă o asemenea atitudine este favorabilă
îmbunătăţirii relaţiilor noastre, dat fiind că o chestiune care priveşte
Cehoslovacia şi România poate fi privită nu numai sub lumina
relaţiilor polono-cehoslovace, care ştim că sunt destul de reci, dar şi
sub lumina relaţiilor româno-polone, care sunt prietenoase şi pe care
dorim atât noi, cât şi domnul Beck şi domnul Arciszewski, să le mai
întărim.
Ar fi, deci, cazul, în interesul ambelor părţi, să se revizuiască această
atitudine la Varşovia.
2) Vizita domnului ministru Antonescu la Varşovia.
Domnul Arciszewski mi-a cerut precizări în ce priveşte vizita
domnului ministru Antonescu. I-am răspuns că ea este hotărâtă în
principiu, dar că nu vom fi în măsură să-i dăm detalii decât după ce
domnul ministru Antonescu va fi stabilit programul său exact în
legătură cu lucrările urgente ale Ministerului şi cu expunerea ce
urmează să facă în faţa Camerei şi Senatului.
[Note marginale:]
Rog a se face un extras de punctul 1) pentru dosarul vizitei MS Regele, la Praga,
precum şi pentru dosarul relaţii româno-polone. 28.XII.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 82 (Note de convorbiri, 1936-1940), f. 1-2.
345
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOCIETATEA NAŢIUNILOR,
CONSTANTIN ANTONIADE, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 828, din 3 noiembrie 1936, ora 18.35
Înreg. la nr. 60 402, din 4 noiembrie 1936
Geneva
Ultimul discurs al lui Mussolini a produs cea mai supărătoare impresie în
cercurile Societăţii Naţiunilor. Nimeni nu se aştepta ca Ducele să vină şi să propună
întărirea instituţiei, dar se credea că cel puţin va face o ofertă serioasă de
colaborare cu puterile occidentale. Astăzi se constată cu îngrijorare că Italia nu
numai că s-a raliat la politica germană, dar că adoptă şi metodele hitleriste de
intimidare. Blocul germano-italian, prin discursul de la Milano, nu face decât să
pună condiţii celorlalte Puteri sub o formă ameninţătoare, condiţii inacceptabile. În
ceea ce priveşte Societatea Naţiunilor, Mussolini şi.a simulat jocul pe faţă: ceea ce
urmăreşte este nu reforma, ci distrugerea ei. Nu se putea lua o poziţie mai opusă
principiilor geneveze. Mussolini refuză ideologia dezarmării, cum refuză principiul
securităţii colective şi a păcii indivizibile. Mai mult, consideră ca o absurditate
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principiul fundamental al Ligii, acela al egalităţii juridice a statelor. Faţă de
asemenea declaraţii este ridicol a mai vorbi de dilema mussoliniană a morţii sau a
renovării Societăţii: ceea ce urmăreşte şi se decretează este pieirea Instituţiei.
Chiar dacă discursul ameninţător al lui Mussolini nu este, cum înclină a
crede unii, decât un vast bluff, el este de natură a spulbera multe iluzii făcute pe
contul colaborării cu Italia. Cercurile cu care am luat contact aici speră că
Guvernele francez şi englez vor deschide ochii în sfârşit şi vor vedea ce înseamnă
„verticala Berlin-Roma‖ şi invitarea la „colaborarea în jurul acestei axe, invitarea
sub ameninţări destul de precise‖.
Nu fără oarecare ironie, în convorbirile ce am avut, s-a insistat asupra
pasajului revizionist din discurs, unde se vorbeşte de justiţia ce trebuie dată
Ungariei mutilată. După avansurile făcute de Mica Înţelegere Italiei în vederea unei
colaborări amicale, aceste ameninţări de amputare, paralele cu afirmarea voinţei de
amiciţie faţă de Iugoslavia, par un răspuns bizar, dacă nu cinic.
Antoniade
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 30 (Relaţii cu Germania, Grecia,
Italia), f. 403-404
346
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 225, din 3 noiembrie 1936, ora 19.20
Înreg. la nr. 60 666, din 4 noiembrie 1936
Londra
Majestatea Sa Regele Eduard a deschis azi, cu obişnuita solemnitate, noua
sesiune a Parlamentului. Trimit prin poştă textul integral al Mesajului Regal, din
care rezum azi următoarele:
Privitor la politica externă, începe prin a afirma că politica externă
britanică continuă a fi bazată pe Liga Naţiunilor şi guvernul britanic doreşte a
vedea Liga întărită în mecanismul ei de reglementare paşnică a diferendelor
internaţionale. Mai departe mesajul afirmă că Guvernul va face tot posibilul pentru
a realiza Conferinţa celor cinci puteri semnatare ale Tratatului de la Locarno. Alte
pasaje de politică externă semnalează interesul ce Guvernul britanic a luat în
chestiunea navală, prin semnarea tratatului din martie trecut, şi în chestiunea
Egiptului, prin semnarea tratatului cu această putere. Cu privire la Spania, mesajul
afirmă că Guvernul va continua a sprijini politica de neintervenţie. Mesajul anunţă,
de asemenea, intenţia Suveranului de a merge în India anul viitor, după încoronare.
Laptew
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea. 4.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 28 (Politică internă, 1935-1936), f. 302-303
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347
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 517, din 3 noiembrie 1936, ora 22.30
Înreg. la nr. 60 403, din 4 noiembrie 1936
Roma
Ambasadorul german declară că niciun acord politic nu a intervenit cu
prilejul vizitei lui Ciano la Berlin. Din punct de vedere economic însă, germanii şi
italienii au convenit a pune în studiul a trei comisii mixte: 1) relaţiile comerciale
spre a le adapta la devalorizarea lirei; 2) extensia comerţului german în Abisinia; 3)
metode spre a pune capăt concurenţei economice în Bazinul dunărean. În această
privinţă, italienii au sugerat o repartiţie pe mărfuri şi zone. Germanii o consideră
însă impracticabilă. Ei sunt contra oricărui bloc economic, deci nu pot să adere la
Protocoalele de la Roma; sunt contra zonelor de influenţă, deci nu pot admite
repartiţia geografică sau pe mărfuri. Sunt însă dispuşi să acorde statelor agrare din
Bazinul dunărean preferinţe agricole pe baze propuse odinioară la Stresa, fără nici
o contra-partidă.
În privinţa conferinţei locarniene, afară de rezerve cunoscute – zona
renană, disjoncţiune la Pactul Societăţii Naţiunilor – ambasadorul Germaniei
afirmă că Reich-ul n-a ridicat nicio excepţie la Pactul franco-sovietic. El precizează
numai că un nou Locarno trebuie limitat la fruntaria Rinului. Hitler nu cere
denuţarea Pactului franco-sovietic. Este probabil că francezii vor cere să se facă
joncţiunea între acesta şi noul regim de siguranţă occidentală. Cu alte cuvinte,
Franţa ar fi cantonată într-un rol defensiv în fruntariile ei şi ar renunţa la influenţa
ei în Europa Orientală. În caz de refuz a acestei situaţii inacceptabile pentru ea,
Franţa ar apărea, deci, răspunzătoare de insuccesul reuniunii locarniene.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea; Legaţiilor de la Paris şi Berlin,
spre informare. 4XI.1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 65 (Politică externă), f. 196-197
348
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 826, din 4 noiembrie 1936, ora 15.05
Înreg. la nr. 60 736, din 4 noiembrie 1936
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Praga
Domnul Krofta, în replica sa asupra politicii externe în Comisia afacerilor
străine a Camerei, a vorbit şi despre ultima cuvântare a Ducelui, arătând că este
greu să răspundă cât timp nu are încă textul precis.
Discursul lui Mussolini cuprinde puncte de vedere ce se deosebesc de ale
Cehoslovaciei, în ce priveşte Liga Naţiunilor, dezarmarea şi securitatea. Respinge
hotărât revizionismul şi nimic nu poate hotărî să schimbe punctul de vedere.
Ducele a vorbit despre apropierea italo-iugoslavă, ceea ce câteodată se
interpretează ca o scindare a Micii Înţelegeri, Iugoslavia nefiind atinsă de
revizionism. Toţi ştiu însă că o revizuire contra unuia se va întinde în scurt timp şi
asupra celorlalţi. După ce se ştie de la factorii oficiali italieni, trebuie a crede că
Italia are intenţia de a ajunge la o înţelegere în ce priveşte chestiunile economice
ale Europei Centrale şi cu România, şi cu Cehoslovacia, cu toate că Ducele nu le
citează în discursul de la Milano.
Emandi
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 45 (Relaţii cu Italia, 1934-1936), f. 267
349
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VIENA,
NICOLAE LAHOVARY, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 302, din 4 noiembrie 1936, ora 15.10
Înreg. la nr. 60 738, din 4 noiembrie 1936
Viena
Cuvântarea lui Mussolini a impresionat rău cercurile guvernamentale
austriece, care se tem de despărţirea Europei în blocuri adverse.
Ieri, la conferinţa de presă, ministrul Schmidt a declarat că revizuirea
tratatelor nu va fi discutată de conferinţa din Viena, revizionismul neinteresând
Austria, iar în audienţa de rămas-bun, acordată ministrului Brediceanu, i-a spus că
crede că Mussolini nu se gândeşte la Iugoslavia sau România, ci la Slovacia.
Cercurile diplomatice au impresia că paragraful prietenos pentru Iugoslavia
din cuvântare a fost inspirat de Berlin.
Lahovary
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea; Legaţiei de la Budapesta,
pentru informare. 4.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 8 (General, 1936), f. 311
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350
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 317, din 4 noiembrie 1936, ora 15.30
Înreg. la nr. 60 741, din 5 noiembrie 1936
Budapesta
Intensa activitate diplomatică desfăşurată de Ungaria, despre care v-am
telegrafiat cu nr. 3 253, din 29 octombrie1, a dat rezultatele la care chiar cei mai
optimişti dintre unguri nu se aşteptau atât de curând. Brutalele şi categoricele
declaraţii din discursul lui Mussolini, privitoare la situaţia şi la viitorul Ungariei, au
produs aici entuziasm.
În urma informaţiilor ce am, se pare că Ducele nu ar fi fost mulţumit de
rezultatul tratativelor duse de contele Ciano în Germania, deoarece le consideră ca
o atingere a prestigiului italian în Ungaria şi Austria în favoarea Reich-ului, care
pare a voi a face politică realistă faţă de toate statele din Bazinul dunărean.
Mussolini deci, ca să-şi recâştige locul de adevărat şi singur protector, a vorbit aşa
cum a vorbit. Categorica lui luare de poziţie se pare, de altminteri, că ar fi
determinat şi schimbarea petrecută în compoziţia Guvernului federal austriac.
Cu ocazia vizitei oficiale, actualmente definitiv hotărâtă a Regentului
Horthy la Roma, vizită ce va avea loc în a doua jumătate a lunii noiembrie, se va
recunoaşte oficial, de către Italia, egalitatea în drepturi a Ungariei. Această hotărâre
va fi precedată de recunoaşterea oficială a Imperiului italian abisinian de către
Ungaria. Întrunirea de la Viena a miniştrilor de Externe ai celor trei state semnatare
ale Pactului de la Roma şi vizita ce va face în cursul săptămânii viitoare contele
Ciano la Budapesta, pregătesc materialul necesar pentru hotărârile definitive ce se
vor lua la Roma, cu ocazia vizitei Regentului. Ultimele evenimente şi discursuri
îmi dau din ce în ce mai mult convingerea că intrăm într-o fază foarte
ameninţătoare pentru pacea europeană. Căci nu ştiu cât timp vom putea suporta,
fără a reacţiona energic şi eficace, fărâmiţării din ce în ce mai mult a clauzelor pe
care se bazează legal siguranţa şi integritatea hotarelor noastre.
Căpităneanu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea. 5.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 134-135

1

Vezi documentul nr. 326.
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351
MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, VASILE STOICA,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 258, din 4 noiembrie 1936, ora 16.40
Înreg. la nr. 60 749, din 5 noiembrie 1936
Sofia
Am văzut pe domnul Stoiadinović aseară, la ora 9, în gara Sofia. Mi-a
declarat atât mie, cât şi colegilor cehoslovac, grec şi turc că, în conversaţiile ce a
avut cu MS Regele Boris şi cu primul ministru Kiosseivanov, a ţinut să arate că
Înţelegerea Balcanică vrea legături amicale cu Bulgaria şi că nici cu ocazia vizitei
sale la Ankara şi nici la conferinţa şefilor de Stat Major din Bucureşti nu s-a plănuit
şi nu se plănuieşte nimic ce ar fi îndreptat contra Bulgariei.
La întrebarea colegului meu grec, dacă a constatat din partea domnului
Kiosseivanov o tendinţă sau măcar dorinţa ca Bulgaria să intre în Înţelegerea
Balcanică, domnul Stoiadinović a răspuns că deşi a constatat o ameliorare a
relaţiilor dintre Bulgaria şi vecinii săi şi crede că domnul Kiosseivanov doreşte
sincer relaţii amicale, totuşi nu se poate întrezări o dorinţă a bulgarilor de a adera la
Pactul de la Atena şi că n-ar trebui să ne facem încă iluzii.
La o întrebare a colegului meu cehoslovac, dacă este adevărată afirmaţia
ziarelor bulgare că Domnia Sa va reveni în curând la Sofia, domnul Stoiadinović
ne-a declarat: „Această afirmaţie nu are nici o bază. Nu am de ce veni din nou la
Sofia. Nu trebuie demonetizată valoarea politică a acestor vizite, repetându-le prea
des‖.
Despre impresia de la Ankara, domnul Stoiadinović a avut cuvinte extrem
de elogioase. Domnia Sa mi-a declarat: „Am lucrat la Ankara exact în acelaşi sens
ca MS Regele la Praga. Aceasta dovedeşte încă o dată unitatea de acţiune şi de scop
a celor doua grupuri politice din care noi şi România facem parte‖.
Primirea domnului Stoiadinović în gara Sofia a fost relativ rece. Abia doi
miniştri şi un număr de vreo 100 de funcţionari şi ziarişti i-au ieşit în întâmpinare.
Urale şi alte izbucniri sentimentale au lipsit cu totul. Domnia Sa a continuat drumul
spre Belgrad, după 20 de minute.
Stoica
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembrie-decembrie
1936), f. 431-432
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352
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 085, din 4 noiembrie 1936, ora 19.50
Înreg. la nr. 60 746, din 5 noiembrie 1936
Varşovia
În ultimele două zile presa de aici a publicat mai multe articole asupra
rezultatelor politice ale vizitei MS Regele la Praga. În general se constată că
diferitele zvonuri despre o slăbire a coeziunii Micii Înţelegeri au fost spulberate.
Oficiosul guvernamental „Gazeta Polska‖ face însă o distincţie între
unitatea de vederi din sânul Micii Înţelegeri, în ceea ce priveşte afacerile Europei
Occidentale şi Centrale, pe de o parte, şi izolarea Cehoslovaciei în ce priveşte
politica ei de colaborare cu Sovietele, pe de altă parte.
Diferite alte articole, mai categorice în ceea ce priveşte concluziile lor
despre coeziunea Micii Înţelegeri, au fost în parte inspirate de Legaţia noastră. Între
altele, spre exemplu, cele din ziarul ―Cszas‖, care insistă asupra importanţei
discursului rostit de MS Regele la Hradcin.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea. 5.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 259
353
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BERLIN, VINTILĂ PETALA, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 654, din 4 noiembrie 1936, ora 20.57
Înreg. la nr. 60 740, din 5 noiembrie 1936
Berlin
Faptul că chiar buletinul oficios „Deutsche Diplomatische Korrespondenz‖
ia poziţie hotărât contra acţiunii poloneze la Danzig, căreia îi atribuie scopuri
nemărturisite, dovedeşte că Reich-ul crede că a sosit momentul de a da în vileag
contradicţia fundamentală ce s-a redeschis între el şi Varşovia. Epoca tratativelor
dintre cancelarii şi a compromisurilor amicale este astfel depăşită. De astă dată, şi
pentru prima oară după aproape trei ani de armistiţiu, Germania reia firul politicii
sale fireşti, întrerupt vremelnic de acordul Neurath-Lipski. Problema oraşului liber
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şi, implicit, aceea a Coridorului revine pe primul plan al preocupărilor cancelarului
Hitler şi ale colaboratorilor săi.
Dacă cauza imediată a acestei schimbări de atitudine a Guvernului din
Berlin este realizarea Acordului militar franco-polonez în urma vizitei lui RydzŚmigly la Paris, cauza adâncă şi permanentă este progresul uimitor al elementului
polonez în coridorul Danzig şi Prusia Orientală. Acest domeniu este, poate,
singurul în complexul politicii mondiale în care Reich-ul recunoaşte că timpul
lucrează împotriva sa. Astfel, pentru a întrerupe prescripţia, Germania ia astăzi
poziţie în favoarea guvernului naţional-socialist de la Danzig, chiar într-un incident
ca cel recent de la Schoenberg, în care vina pare din partea unor prea zeloşi
partizani ai săi.
Într-o conversaţie avută cu funcţionari superiori de la Auswärtiges Amt,
care până acum s-au ferit a vorbi de orice asperităţi intervenite periodic între Berlin
şi Varşovia, aceştia mi-au afirmat categoric: „Nu putem crede că mandatul dat
Poloniei de SDN, deci [de] Anglia şi Franţa, este atât de larg încât ar îndreptăţi-o de
a spera că poate substitui pe reprezentantul său în drepturile Comisariatului
Societăţii Naţiunilor, şi aceasta ar însemna de fapt a atribui Poloniei îndoitul rol de
parte şi de judecător. Or, asemenea ipoteză nu este admisibilă nici din punctul de
vedere al principiilor de drept, nici din punctul de vedere german‖. Tot atât de
categoric s-au exprimat aceşti domni despre orice încercare a unui stat străin de a
se amesteca în politica internă a oraşului liber. „Drepturile Poloniei vor fi
respectate; dincolo însă de stricta aplicare a tratatului, Varşovia nu poate avea nici o
pretenţie şi nu poate revendica niciun privilegiu‖.
În legătură cu înăsprirea conflictului, sunt informat că cercurile autorizate
germane privesc cu neîncredere încercările Poloniei de a soluţiona problema direct
cu Guvernul de la Danzig. Formula acordurilor bilaterale are valabilitate în
Germania mai mult ca afirmare de doctrină. Între „prieteni‖ Reich-ul aşteaptă însă
ca orice discuţie să se facă via Berlin, ca în trecut. Mi s-a comunicat chiar că, faţă
de absenţa şi de rezerva neobişnuită a ambasadorului Lipsky, s-ar fi întrebat în mod
discret la Varşovia dacă acesta mai continuă a fi persona grata a Guvernului său.
Pe de altă parte, se întăresc zi de zi zvonurile despre o îmbolnăvire serioasă
a preşedintelui Senatului de la Danzig, aflat la întremare în Germania. Mi se afirmă
că şeful districtului naţional-socialist Forster, care a fost de curând la Berlin pentru
a lua instrucţiuni, ar fi şi indicat ca eventual succesor al preşedintelui, pe domnul
Huth. Această desemnare ar întâmpina însă energica împotrivire a Poloniei.
Simplul fapt că eventualul succesor pare a fi un mai fanatic partizan chiar şi decât
domnul Greiser indică tendinţele noii sale politici oraşului liber şi, deci, calea
politicii viitoare a Reich-ului.
Petala
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 435-438.
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354
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 086, din 4 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 61 477, din 7 noiembrie 1936
Varşovia
Confidenţial.
Actualul stadiu asupra relaţiilor polono-cehoslovace
Domnule Ministru,
Avansurile făcute acum în urmă Poloniei (vezi nr. 3 0221) de [către]
ministrul Afacerilor Străine cehoslovac, domnul Krofta, au avut aceeaşi soartă ca
cele din iunie trecut: au fost primite cu multă rezervă de cercurile guvernamentale
polone.
Leitmotivul acestor cercuri este, după cum s-a repetat în numeroase
rânduri, că relaţiilor polono-cehoslovace nu s-ar putea ameliora (uneori se
întrebuinţează chiar cuvântul normaliza) decât dacă ar interveni o îmbunătăţire a
regimului minorităţii polone din Silezia Teschen-ului, care, din cauza unor măsuri
de ordin administrativ, nu se bucură de fapt de drepturile recunoscute minorităţilor
naţionale din Cehoslovacia, prin însăşi Constituţia Republicii, şi, în ceea ce o
priveşte pe dânsa în particular, garantate prin Convenţia polono-cehoslovacă din
1925.
În aceste condiţii, cred util a raporta Excelenţei Voastre că, într-un articol
apărut în ziarul guvernamental „Ilustrowany Kurjer Godzienny‖, se specifica în ce
anume ar trebui să consiste „semnele de bunăvoinţă ale autorităţilor cehoslovace‖,
considerate aici ca indispensabile unui început de ameliorare a relaţiilor dintre cele
două state.
După acest articol ar trebui ca:
1) Funcţionarii de căi ferate polonezi, transferaţi în alte părţi ale
Cehoslovaciei, să aibă posibilitatea de a se înapoia la domiciliul lor
primitiv.
2) Minerii, metalurgiştii şi lucrătorii polonezi să fie din nou angajaţi, şi
represaliile să înceteze.
Se mai vorbeşte că ar trebui să înceteze şi acţiunea de deznaţionalizare
dusă de autorităţi.
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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La Minister însă, tensiunea e arătată ca fiind o consecinţă nu atât a
regimului minorităţii polon, cât a relaţiilor cehoslovaco-sovietice. Din cele ce mi sau spus, ar reieşi, deci, că o destindere polono-cehoslovacă nu ar putea rezulta
decât dintr-o schimbare a politicii cehoslovace faţă de URSS. Aceasta ar
corespunde, de altfel, cu refuzul persistent al Varşoviei de a supune unei proceduri
de conciliere sau de arbitraj tratamentul minorităţii polone.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; ministrului Antonescu; subsecretarului de stat; Direcţia politică;
Legaţiei de la Praga, spre informare. 11.XI. 1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 36 (Relaţii cu Cehoslovacia, 1936-1943), f. 72-73
355
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU,
ŞI MINISTRUL URSS LA BUCUREŞTI,
MIHAIL SEMIONOVICI OSTROVSKI
4 noiembrie 1936
Bucureşti
Secret.
Vizita are drept scop, după expresia domnului Ostrovski, „un tour
d‘horizon‖ asupra problemelor la ordinea zilei.
I-am comunicat că va putea face acest tur cu domnul ministru Antonescu,
care i-a fixat audienţa pentru o jumătate de oră după mine şi care, în urma
convorbirilor avute la Praga, ar fi în măsură să-i expună lucruri mai interesante.
Am discutat totuşi câteva chestiuni.
1) Discursul domnului Mussolini de la Milano.
Domnul Ostrovski comentează acest discurs, în ce ne priveşte, în
termeni destul de măsuraţi, lăsând totuşi să se întrevadă satisfacţia sa
de a se fi dovedit încă o dată, cu acest prilej utilitatea unei politici de
prietenie faţă de Rusia, pentru noi.
2) Schimb de vederi asupra ideii Planului Hodža, asupra invitaţiei făcute
de Mica Înţelegere în comunicatul de la Bratislava şi a condiţiilor în
care se prezintă această invitaţie după discursul Ducelui.
Domnul Ostrovski se arată sceptic în ce priveşte posibilitatea de alipire
a statelor Micii Înţelegeri la Blocul de la Roma.
3) Acordul comercial şi de clearing româno-sovietic.
Domnul Ostrovski îşi exprimă satisfacţia pentru concursul pe care l-a
primit în rezolvarea discuţiilor ce a avut cu Banca Naţională a
României pentru organizarea clearingului româno-sovietic. Am
asigurat pe domnul Ostrovski de concursul nostru pentru a înlătura
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toate dificultăţile ce stau în calea unor relaţii politice şi economice
prietenoase.
[Note marginale:]
Rog a se face extrase de pe punctele I şi II pentru dosarele respective. 28.XII.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 82 (Note de convorbiri, 1936-1940), f. 3
356
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, DIMITRIE GHIKA,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 901, din 5 noiembrie 1936, ora 13.20
Înreg. la nr. 61 013, din 6 noiembrie 1936
Bruxelles
La Ministerul Afacerilor Străine, fondul discursului Mussolini nu este
judecat ca o noutate surprinzătoare; tonul ironic faţă de Societatea Naţiunilor sună
mai violent, din cauza admiterii delegaţiei Abisiniei, şi irită Londra; reafirmarea
revizionistă în favoarea Ungariei este leitmotivul obişnuit al Ducelui de când s-a
pronunţat în acest sens şi aproape cu cuvinte identice la Cameră, în iunie 1928, cu
toate că Italia atunci avea alianţă cu România, dar de data aceasta revizionismul
maghiarofil se prezintă mai accentuat poate că Mussolini a constatat că Ungaria
priveşte prea mult spre Berlin şi a vrut să menţină situaţia protectoare a Italiei pe
primul plan. Pe de altă parte, nu se vede cum se potriveşte cu avansurile făcute
Iugoslaviei, care după ultimul contact Bucureşti-Praga-Belgrad nu pare în ajunul de
a slăbi legăturile sale cu Mica Înţelegere. Faptul că Belgia nu este pomenită de
Mussolini cu cuvintele cordiale obişnuite, nu poate să nu fie reţinut în legătură cu
campania ziarului „Giornale d‘Italia‖ semnalată Excelenţei Voastre.
Secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, care a prezidat o
comisie economică a Societăţii Naţiunilor, pare cam mirat de atitudinea Italiei,
când starea sa financiară, ca şi a Germaniei, este atât de precară încât la Geneva
s-au făcut sondaje de către italieni pe lângă Franţa şi Anglia, cu răspuns favorabil
în principiu în sensul unui ajutor financiar eventual.
Ghika
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 45 (Relaţii cu Italia, 1934-1936), f. 270-271
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA OSLO, DUMITRU JURAŞCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 836, din 5 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 62 257, din 10 noiembrie 1936
Oslo
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Repercusiunile discursului Ducelui
Domnule Ministru,
După cum era şi de aşteptat, discursul atât de răsunător din piaţa Domului
de la Milano a fost mult discutat şi apreciat în chip foarte divers în cercurile şi în
presa de aici. Preocupată în primul rând de păstrarea propriei sale neutralităţi,
Norvegia priveşte toate evenimentele europene sub acest unghi.
Lumea din cercurile guvernamentale şi, cu deosebire, echipa de la
„Arbeiderbladet‖ face o strânsă legătură între declaraţiile domnului Mussolini şi
cele ale generalului Göring, formulând impresia netedă că Europa se îndreaptă cu
paşi grabiţi spre un nou război. Domnul Finn Moe, principalul redactor al
oficiosului pentru chestiuni de politică externă, mi-a declarat fără înconjur că
„discursul Ducelui este o provocare premeditată la adresa întregii lumi europene ce
nu face parte din axa Berlin-Roma, în jurul căreia toată politica Europei ar trebui să
se învârtească de azi înainte‖. Domnia Sa susţine că dispreţul cu care Ducele
încearcă să dărâme tot sistemul democratic clădit pe continentul nostru pentru a
împiedica războiul şi refuzul său de a recunoaşte egalitatea de drepturi juridice
ţărilor membre ale SN „înseamnă pur şi simplu că Mussolini consideră toate statele
mici ca un soi de Etiopie‖. Domnul Finn Moe adaugă totuşi că, atât la Berlin cât şi
la Milano, tonul discursurilor avea în mare măsură un rost de politică pur internă,
pentru întreţinerea stării de spirit necesară oricărui regim dictatorial.
Cu totul alt limbaj ţine organul independent „Tidens Tegn‖, trecut de
curând în solda capitalurilor conservatoare. El caută originea răului în Pactul
franco-sovietic, care a înspăimântat Germania, şi în înfrângerea morală a SN, care
a permis Ducelui să încerce a-şi exploata cât mai larg victoria.
Concluzia la care ajunge este că „tensiunea între Germania şi Italia, pe de o
parte, şi Franţa cu Rusia Sovietică, pe de altă parte, va determina Anglia şi statele
mici să se retragă tot mai mult spre o linie de neutralitate. Prin urmare, momentul
unei revizuiri paşnice a cererilor popoarelor nemulţumite şi înfometate a fost
depăşit, căci aceste popoare au ales astăzi alternativa războiului‖.
În legătură cu toate aceste argumentări şi presupuneri, trebuie menţionată şi
o convorbire cu privire la problema bazinului dunărean. Domnia Sa are impresia
că, pe acest tărâm, interesele italiene şi germane nu mai sunt de loc concordante;
dacă totuşi cele doua puteri ar reuşi să se pună de acord asupra acestei probleme
vitale pentru „Mittel Europa‖, consecinţele ar deveni incalculabile pentru statele
din Mica Înţelegere „ceea ce şi explică starea de nervozitate din Bucureşti, Praga şi
Belgrad‖. În definitiv, părerea domnului Schive este că, deocamdată, asistăm numai
la o simplă demonstraţie diplomatică, dar că primejdia de a o vedea
preschimbându-se în acţiune este astăzi mai mare decât oricând de la război
încoace.
Dacă mi-am permis a expune Excelenţei Voastre ecouri din presa
norvegiană şi a insista asupra felului de a gândi al unora dintre gazetarii de aici,
este că în această ţară opinia publică nu există adesea decât în funcţie de fraza pe
care fiecare norvegian o citeşte dimineaţa în gazeta sa preferată.
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Juraşcu
AMAE, Fond 71/Norvegia, vol. 2 (General, 1936-1938), f. 164-166
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA BERNA, ION BROŞU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 024, din 5 noiembrie 1936
Berna
Confidenţial.
Domnule Ministru,
Ducându-mă la Palatul Federal spre a mulţumi domnului consilier Motta,
şeful Departamentului Politic, pentru agrementul acordat la numirea domnului
Constantin Antoniade, ca ministru plenipotenţiar la Berna, am avut prilejul să
angajez cu Domnia Sa o convorbire mai lungă, privitoare la recentele evenimente
politice şi cu deosebire relativ la călătoria Majestăţii Sale Regele Carol al II-lea în
Cehoslovacia.
Îmi permit, deci, în cele ce urmează, a reda, pe scurt, cuprinsul celor
discutate cu ministrul Afacerilor Străine al Elveţiei.
Domnul consilier federal Motta a ţinut mai întâi să-şi exprime statisfacţia
şi bucuria ce le-a resimţit, având deosebita onoare să cunoască personal pe
Excelenţa Voastră şi să fie informat astfel din cea mai bună sursă asupra situaţiei
politice din România.
Trecând apoi, în altă ordine de idei, la examinarea evenimentelor politice
de la ordinea zilei, Domnia Sa a ţinut să-mi arate că atribuie vizitei Majestăţii Sale
Regelui la Praga, cu deosebire în circumstanţele de azi, o importanţă excepţională,
cu atât mai mult cu cât începuse să-şi formeze convingerea că, în urma
schimbărilor survenite în politica externă a României, coeziunea celor trei state ar
fi fost într-o mare măsură ştirbită. În special ţinuta Iugoslaviei, precum şi anumite
gesturi ale Guvernului de la Belgrad, permiteau să se acrediteze din ce în ce mai
mult părerea că acest stat, în căutarea unei noi orientări politice, precum şi a unei
mai norocoase formule în domeniul politicii externe, va sfârşi prin a submina
definitiv însăşi raţiunea de a fi a Micii Înţelegeri.
Şeful Departamentului Politic General înclină să creadă totuşi că noua
constelaţie politică care se conturează la orizont, în forma acordului germanoitalian, nu poate decât să trezească legitime îngrijorări în România, Iugoslavia şi
Cehoslovacia, care par să refuze a juca rolul unor sateliţi (ca spre pildă Ungaria şi
Austria), stăruind să-şi menţină cu tot preţul independenţa. Domnul consilier Motta
consideră, în consecinţă, situaţia Micii Înţelegeri ca deosebit de expusă, pe de o
parte, în urma faptului că cele trei state în chestiune se găsesc strâmtorate între
Imperiul sovietic şi blocul dictaturilor anticomuniste, iar pe de altă parte, din cauza
eforturilor stăruitoare ale Italiei şi Germaniei, făcute pentru distrugerea pactului ce
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le uneşte. Ceea ce urmăreşte Germania în special este, fără îndoială, acapararea
Iugoslaviei şi a României, fapt care ar putea – în anumite condiţii – avea ca urmare
o completă izolare a Cehoslovaciei. De asemenea, şi propaganda Italiei caută, cu
toate mijloacele, să trâmbiţeze distrugerea apropiată a acestei alianţe, care se spune
politicii ei de expansiune în Bazinul dunărean şi în Balcani, perpetuând astfel noua
ordine creată prin Tratatele de pace.
Domnul consilier federal Motta a binevoit să-mi comunice în decursul
convorbirii avute că Excelenţa Voastră i-a dat, cu prilejul recentei întrevederi de la
Geneva, interesante informatii privitoare la politica externă urmărită de Mica
Înţelegere, în sensul că cele trei state nu doresc altceva decât să întreţină bune
relaţii de vecinătate cu cele două mari natiuni şi să colaboreze cu ele la restabilirea
echilibrului european. În special, domnul Motta a ţinut să aprecieze, în termeni
foarte elogioşi, categoricele declaraţii, în acest sens, ale Excelenţei Voastre, precum
şi marele discurs, pronunţat săptămâna trecută în faţa Comisiei parlamentare la
Praga de către domnul Kamil Krofta, ministrul Afacerilor Străine al Cehoslovaciei,
care a insistat şi asupra ameliorării relaţiilor economice ale Micii Înţelegeri cu
statele blocului de la Roma şi cu Germania. Pentru şeful Departamentului Politic
elveţian unele părţi ale discursului domnului Krofta cuprind interesante indicaţii în
ceea ce priveşte politica externă în viitor a Micii Înţelegeri şi adoptarea statutului ei
de organizare la noile împrejurări. În baza informaţiilor ce deţinea din sursă foarte
bună, Domnia Sa părea a şti că atât cu prilejul Conferinţei de la Bratislava, cât şi,
de astă dată, la Praga, s-ar fi pus în discuţie probleme extrem de importante pentru
viitorul Micii Înţelegeri, în sensul ca cele trei state, lărgind câmpul obligaţiilor
mutuale ce decurg din pactul fundamental şi din tratatele lor de alianţă, să-şi ia
reciproc obligaţia de a se apăra în chip unitar şi fără rezervă în contra oricărui atac
ce s-ar produce din partea unui stat învecinat, fie acesta Italia, Germania sau Rusia
Sovietică. Acesta îmi pare a fi – a adăugat domnul Motta – înţelesul cuvintelor
domnului Krofta, „că statele Micii Înţelegeri au decis să facă un pas înainte,
unindu-şi mai strâns şi mai efectiv forţele şi fixând într-o formă mai precisă
obligaţiile ce au pentru cazul când securitatea lor ar fi ameninţată‖.
Coroborând sensul acestor declaraţii ale domnului Krofta cu informaţiile
primite din Cehoslovacia, domnul Motta a câştigat impresia că Mica Înţelegere ar
fi ieşit întărită în urma convorbirilor de la Praga, sporindu-şi coeziunea, dar în
acelaşi timp fiecare dintre cele trei state pare a fi luat asupra sa îndatoriri ce
depăşesc cu mult vechiul obiectiv, care nu era altul decât apărarea statutului
teritorial creat prin Tratatul de la Trianon. Acesta pare a fi, de altfel, a continuat
domnul consilier federal Motta, şi spiritul în care delegaţiile militare ale celor trei
state îşi vor urma consultările la Bucureşti şi noul Centru Economic creat la Praga,
îşi va fixa programul de colaborare practică şi mai strânsă.
Mi-am permis să întreb pe domnul consilier Motta şi despre impresiile ce
are în relaţie cu vizita Majestăţii Sale Regele Carol la Praga. Domnia Sa mi-a
răspuns că această strângere a alianţei celor trei state şi găsit expresia şi în
domeniul politic. Sub acest raport, vizita Regelui României la Praga primeşte chiar
o semnificaţie excepţională. Propaganda revizionistă credea că a sosit momentul
oportun de a vesti lumii, fără rezerve, moartea Micii Înţelegeri în ziua când domnul
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Tătărescu, preşedintele Consiliului de Miniştri, luase hotărârea să se ducă la
Belgrad pentru a conferi cu domnul Stoiadinović, consacrând, astfel, izolarea
completă şi definitivă a Cehoslovaciei.
„Satisfacţia mea, a ţinut să declare domnul Motta, este cu atât mai
completă, deoarece această interpretare tendenţioasă se găseşte astăzi dezminţită
total prin gestul Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea, care a ales pentru ca să intre
în Praga, chiar ziua sărbătorii naţionale a Cehoslovaciei. În forma aceasta şi prin
semnificaţia de înaltă înţelepciune politică a discursurilor celor doi şefi de state, a
încheiat domnul Motta, Mica Înţelegere departe de a da semne de neînţelegere
intestină, contrapune fluctuaţiilor politicii europene un front perfect unit,
consolidându-şi poziţiile câştigate cu atâtea sacrificii!
În ceea ce priveşte relaţiile Micii Înţelegeri cu Rusia Sovietică, domnul
consilier federal Motta manifestă faţă de această prietenie mai puţină
comprehensiune, în calitatea sa de adversar hotărât al ideilor comuniste, având
convingerea fermă că orice încercare de apropiere de acest stat nu poate fi decât
primejdioasă, şi anume, pentru motivul simplu că Guvernul de la Moscova n-a
renunţat încă la ideea bolşevizării întregii Europe! Domnul Motta a ţinut să-mi
arate cum – pe lângă toată vigilenţa activă a organelor poliţieneşti din Elveţia –
comunismul nu încetează un singur moment de a renunţa la gândul subminării
Confederaţiei, ceea ce o dovedesc şi recentele descoperiri şi arestări de la Zürich,
în relaţie cu agenţii bolşevici.
„La drept vorbind, n-am înţeles niciodată‖, a adăugat Domnia Sa,
„motivele ce-au determinat Guvernul român – până în momentul schimbării de
directive survenită în politica externă a ţării dumneavoastră – de a îmbrăţişa cu
atâta căldură ofertele de colaborare pe teren politic ale vecinului de la est şi de a se
angaja într-un sistem de alianţe care, după părerea mea, nu pot avea alt rezultat
decât să pună în joc însuşi existenţa statului românesc‖.
Am crezut oportun, în legătură cu ceea ce mi-a spus domnul Motta, să
adaug din partea mea că această apropiere a României de Rusia a provocat de altfel
nemulţumiri reale şi la Varşovia, cum am putut constata acest fapt din convorbirile
avute cu câţiva amici de ai mei polonezi, care n-au întârziat, în faţa noii orientări
politice, să-mi exprime satisfacţia lor pentru ameliorarea relaţiilor polono-române.
În cercurile poloneze de la Geneva şi Berna, răcirea relaţiilor cu România era
interpretată în sens strict politic, ca provocată de concepţiile cu totul filosovietice
de care se lăsase condus în timpul din urmă Ministerul Afacerilor Străine din
Bucureşti.
Cum adusesem în discuţie raporturile Micii Înţelegeri cu Sovietele, domnul
consilier Motta, analizând situaţia prezentă a Rusiei, sub raportul politicii sale
externe, crede că neliniştea, de care par a fi cuprinşi conducătorii acestei ţări, se
manifestă cu deosebire în felul provocator cum a înţeles Moscova să intervină pe
chestia neingerinţei în afacerile spaniole. Această sfidare adresată statelor
interesate, nu este rezultanta unei forţe sporite de care ar fi conştiente Sovietele, ci
trebuie atribuită unei diminuări a importanţei şi a rolului pe care Sovietele îl jucau
până în prezent în politica mondială. Este o dovadă de slăbiciune! Acest fapt mi l-a
confirmat, de altfel, şi ministrul Cehoslovaciei la Berna, care îl cunoaşte bine pe
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domnul Litvinov. Domnia Sa îmi arăta zilele tecute cât de îngrijorat este comisarul
pentru Afacerile Externe al Sovietelor în faţa izolării în care se găseşte actualmente
strâmtorată Rusia. Domnul Künzl-Jizerski şi-a format convingerea că acţiunea
Rusiei la Londra şi în Spania nu urmăreşte de fapt alt scop decât salvarea
aparenţelor faţă de comunismul mondial deziluzionat.
Domnul consilier Motta este de părere că ridicarea Rusiei la rangul unui
important factor în politica Europei este de căutat în momentul când Sovietele au
luat hotărârea să se apropie de statele învecinate, nu pentru că ar fi renunţat la
ideologia comunistă, ci cu scopul de a crea o atmosferă favorabilă realizării
scopurilor lor politice. Spre a nu se expune unor primejdii şi mai mari, statele din
apropierea Rusiei au crezut oportun să nu refuze oferta ce li se făcea pentru
stabilirea unui modus vivendi.
La succesul Rusiei în această privinţă a contribuit foarte mult, se pare,
ostilitatea ce exista la acea epocă între Polonia şi Germania. Este probabil că
vecinii Sovietelor să fi crezut în acel moment că apropierea lor de Moscova va
reduce valoarea Tratatului germano-sovietic de la Rappallo, acoperindu-se în forma
aceasta faţă de Germania.
Pe de altă parte această schimbare de front a Rusiei permitea să se
acrediteze în occident opinia că Sovietele s-au schimbat într-un nou „factor al
păcii‖, ceea ce le-a înlesnit şi netezit calea pentru primirea lor în Societatea
Naţiunilor. Raţiuni de ordin moral, a continuat domnul Motta, şi tristele experienţe
ce făcusem şi noi cu reprezentanţii Sovietelor în Elveţia, m-au determinat să mă
opun cu tărie intrării acestui stat în Societatea Naţiunilor, cum, de altfel, am ţinut să
combat în Camerele Federale şi moţiunea social-democraţilor elveţieni, în sensul
reluării relaţiilor diplomatice cu Guvernul de la Moscova.
Dar, de atunci, domnul Litvinov fost nevoit să înregistreze o serie de
înfrângeri de natură diplomatică.
În primul rând, aş putea aminti rezistenţa energică ce-au manifestat vecinii
Rusiei şi cu deosebire Guvernul polonez în contra anumitor dispoziţii cuprinse în
Pactul oriental franco-sovietic, despre care am avut impresia că trecea – complet –
statele învecinate sub protectoratul rusesc, având să servească, în cazul unui
conflict, de teatru de lupte într-un viitor război germano-sovietic.
Domnul Motta, de acord cu majoritatea comentariilor presei elveţiene,
crede că această înfrângere a fost compensată într-o formă foarte slabă prin
tratatele de alianţă cu Franţa şi Cehoslovacia, după ce combinaţiile domnului
Litvinov s-au răsturnat, [combinaţii] care, într-un anumit sens, ar fi însemnat poate
bolşevizarea întregii Europe.
O a doua înfrângere a ţelurilor politice urmărite de domnul Litivinov se
poate considera şi crearea aşa-ziselor „fronturi populare‖ în Franţa şi Spania, care
în cel dintâi stat au condus la întrunirile comuniste din Alsacia, iar în al doilea la
războiul civil şi revoluţia anticomunistă. Singura speranţă a Sovietelor, după
înfrângerile „roşilor‖ de la Madrid, este eventuala creare a republicii bolşevice
catalane. Pe de altă parte în Franţa, reacţia elementelor naţionaliste, a ţărănimii şi
burgheziei, au aruncat serioase piedici în faţa atacurilor comunismului.
În sfârşit, a încheiat domnul Motta, o nouă înfrângere a ŭai suferit domnul
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Litvinov şi la dumneavoastră, în România, prin schimbarea orientării politice, după
retragerea domnului Titulescu şi în urma înţelegerii între Germania şi Lituania.
Rusia se vede, deci, nevoită, pentru menţinerea prestigiului ce ştiuse să-l
câştige la un moment dat, cu ocazia Conferinţei de la Montreux şi a înţelegerii
navale cu Anglia, să-şi cheltuiască energiile într-o perpetuă agresivitate, fie prin
intervenţii directe, fie prin sprijinirea deghizată a încercărilor de bolşevizare a
Europei, cum se întâmplă de altfel şi în Elveţia, unde fostul consilier federal Musy
a depus pe biroul Camerelor o moţiune, cerând Guvernului să desfiinţeze partidul
comunist.
Terminând conversaţia ce am avut-o cu domnul consilier federal Motta,
care a înţeles să schiţeze într-o formă concisă recentele evenimente în lumina
importantelor întrevederi de la Praga, Domnia Sa a insistat din nou asupra faptului
ca aceste păreri le-a exprimat Excelenţei Voastre şi la Geneva, în decursul
întrevederilor ce aţi avut şi că informaţiile ce deţine din Cehoslovacia nu dezmint
întru nimic opinia ce-şi formase despre importanţa acestei manifestări politice şi
consecinţele ei.
În ceea ce priveşte comentariile presei elveţiene despre vizita Majestăţii
Sale Regele la Praga şi deciziile ce s-au luat, serviciul de presă al acestei Legaţii
n-a lipsit a le trimite la timp Exceleţei Voastre. Ideile exprimate în aceste articole şi
comentarii nu contrazic aproape întru nimic convingerile de care se conduce
Departamentul Politic Federal, concretizate în opiniile expuse cu claritate de către
Domnul Motta, în decursul convorbirii ce am avut la „Bundeshaus‖.
Nu voi lipsi, într-un viitor, să informez pe Excelenţa Voastră şi asupra
repercusiunilor ce-au avut aici recentul discurs al domnului Mussolini, considerat
în cercurile diplomatice din Berna ca un răspuns pe care Italia fascistă a înţeles să îl
dea grandioaselor manifestări de solidaritate politică de la Praga.
Broşu
AMAE, Fond 71/România, vol. 239 (Copii după rapoarte, noiembrie
1936), f. 118-126
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA WASHINGTON,
ANDREI POPOVICI, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 850/P-3-II-0, din 5 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 65 080, din 24 noiembrie 1936
Washington
Raport lunar
Domnule Ministru,
[...] B. Situaţia externă.
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Din punct de vedere internaţional, victoria domnului Roosevelt se poate
interpreta ca un vot de aprobare a politicii sale externe şi ca o încredere completă în
directivele pe care le va da în viitor.
Domnul Hull, secretarul de stat, a declarat azi ziariştilor că votul covârşitor
în favoarea preşedintelui se datorează, nu în mică parte, mulţumirii generale cu
politica externă a Guvernului. Politica de „bun vecin‖ s-a rezemat pe principiul
menţinerii păcii şi al dezvoltării unor raporturi comerciale cu străinătatea care au
contribuit la reînvierea comerţului internaţional şi la stimularea prosperităţii
generale.
„Noi vom proceda cu acest program – a declarat domnul Hull – cu aceeaşi
seriozitate, persistenţă şi precauţie‖.
Există aici o părere aproape generală că domnul Roosevelt se va crede
îndreptăţit să adopte o politică externă mult mai pozitivă decât oricând de la război
încoace, pentru asigurarea păcii. Preocupat de această idee, Domnia Sa a hotărât să
apară în persoană şi la Conferinţa panamericană din Buenos Aires (vezi telegrama
mea nr. 10 390, din luna a 2-a curentă1). Planul este că Domnia sa se va îmbarca la
17 luna curentă pe vasul de război Indianapolis, pentru a face o excursie de pescuit
în apele de sud ale Atlanticului, în tovărăşia câtorva prieteni, pentru a se odihni
după ostenelile campaniei. Dar la 1 decembrie se va duce la Buenos Aires, să
participe la deschiderea Conferinţei, accentuând însemnătatea agendelor ei şi a
dorinţei continentului american de a contribui la pacificarea lumii.
Compoziţia delegaţiei americane, care va pleca din New York, la 7 luna
curentă, spre Buenos Aires, indică că, pe lângă scopuri politice generale, ea mai
urmăreşte şi altele, de natură economică. Prezenţa domnului Herbert Feis şi a
colaboratorilor săi economici, sprijină credinţa multora de aici că America,
ameninţată în pieţele din republicile latine de sud de o formidabilă concurenţă
germană, are de gând să facă tot posibilul pentru a recâştiga terenul pierdut în
ultimii ani. Domnul Hull, a cărui idee obsedantă de tratate comerciale pe bază de
reciprocitate a fost firul călăuzitor al politicii sale externe, va ceda rolul de
negociator politic colaboratorului şi asistentului său, domnul Sumner Welles, iar
Domnia Sa va conduce negocieri economice.
Dar mai persistă în Washington şi un alt zvon. Se vorbeşte mult de o
eventuală vizită a domnului Roosevelt, în decursul acestei curse de pescuit, în
Insulele Azore, în legătură cu oarecare insistenţe care s-ar fi pus pe lângă Domnia
Sa din partea domnului Mussolini care, zice-se, ar dori să-l întâlnească acolo. Mai
întâi, precum se afirmă, domnul Mussolini ar fi voit să trimită în America pe
domnul Ciano, dar că domnul Roosevelt s-ar fi opus la aceasta. Atunci, domnul
Mussolini ar fi cerut ca domnul Roosevelt să-i dea ocazia să-l întâlnească undeva,
pe mare, pentru a-l informa despre planurile sale în legătură cu exploatarea
economică a Etiopiei şi a-l convinge despre rentabilitatea unei cooperări a
capitalului american.
După aceleaşi zvonuri, domnul Roosevelt ar fi [fost] vizitat acolo şi de
domnul Blum, preşedintele Consiliului de Miniştri francez, care l-ar informa asupra
1
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situaţiei politice europene, cerând concursul american pentru o conferinţă generală
de dezarmare.
Ce şi cât este adevărat din aceste zvonuri, nu am mijloacele de a constata.
Cercurile oficiale păstrează cea mai adâncă tăcere asupra lor. Am putut însă afla cu
siguranţă, de la un prieten, ofiţer de marină, care ocupă un post însemnat la
Ministerul de Marină, că vasul de război Indianapolis este pregătit pentru o cursă
mai lungă, care i-ar da posibilitatea să stea pe mare mult mai mult timp decât i-ar
cere o simplă excursie de pescuit.
Dar în privinţa presupuselor întâlniri cu domnii Mussolini şi Blum nu am
putut găsi nimic pozitiv.
Aflu însă că domnul Suvici, noul ambasador, are însărcinarea de a începe
negocieri discrete pentru reglementarea chestiunii datoriei de război, un sine qua
non al unui eventual nou împrumut, mult dorit de Italia. Legea Johnson, anume
interzice contractarea de orice împrumuturi în America din partea ţărilor care se
găsesc în carenţă.
În legătură cu aceasta este interesant amănuntul că printre cetăţenii
americani de origine italiană s-a putut constata prezenţa unei propagande dirijate
contra realegerii domnului Roosevelt, pe motivul că acesta nu a scăpat niciodată
ocazia, în discursurile sale, să accentueze rolul de duşmani ai păcii al dictatorilor în
funcţie. Pe de altă parte, şi cu siguranţă pentru ca Italia să se pună la adăpost de
orice surprize, unul dintre cei mai entuziasmaţi sprijinitori ai domnului Roosevelt,
şi unul dintre puţinii bancheri însemnaţi care au rămas pe lângă preşedinte, a fost
domnul Giannini, preşedintele unei puternice bănci de pe coasta Pacificului, ale
cărei filiale sunt depozitarele cele mai importante ale milioanelor de italieni care se
găsesc azi printre cetăţenii acestei ţări. Este cert că domnul Roosevelt este foarte
îngrijorat de evenimentele internaţionale şi este decis ca să contribuie, pe cât îi
permit limitările specific americane, la înlăturarea primejdiei care ameninţă pacea.
Acestui scop servesc şi negocierile acum în curs, între Anglia, Japonia şi Statele
Unite pentru neutralitatea Insulelor Filipine. Se dă ca sigur că aceste negocieri se
vor termina cu succes şi că Japonia, convinsă că celelalte două puteri sunt decise să
ajungă la acest acord, îşi va da aderarea ei. Aici şi la Londra se ştie foarte bine că
Japonia nu va permite să stea în calea ei o semnătură, dacă va sosi timpul când ea
va crede că va putea să ocupe Insulele Filipine, după evacuarea acestora de
americani. De aceea, semnătura americană şi cea engleză pe un asemenea acord va
avea un caracter şi mai important decât neutralitatea Filipinelor. Ea va avea
însemnătatea unui avertisment că cele două flote se vor găsi în completă colaborare
atunci când cineva va dori să primejduiască statu-quo-ul în Pacific.
Prietenii ziarişti şi ofiţeri de marină, cât şi alte persoane în măsură de a
cunoaşte directivele politicii externe americane, sunt azi dispuşi a crede că
preşedintele, în dorinţa sa de a contribui la menţinerea păcii, va da să se înţeleagă
la cancelariile puterilor principale europene, că America urmăreşte o modernizare a
forţelor sale navale pentru a le pune în serviciul păcii alături de ţările care sunt
decise să nu permită ca pacea să fie tulburată. Ca un simbol al acestei politici se
poate considera şi prezenţa flotei americane din Pacific în apropierea
posesesiunilor engleze şi olandeze, unde a fost în ultimele cinci-şase luni, şi
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călătoria sa, după Crăciun, în apele din apropierea Hong Kong-lui şi Chefoo. Tot
acelaşi scop este urmărit şi prin mica flotă americană din apelle spaniole care nu
atât prin numărul vaselor sale (care nu sunt mai mult de patru), ci prin rolul ei
simbolic, vrea să vestească celor ce ar avea dorinţa de a pescui în ape tulburi, că
America este contra oricăror aventuri de natură a tulbura pacea.
Pentru moment, tt ce se ştie pozitiv este că preşedintele va urmări o politică
externă mai activă, care va avea darul de a înlesni rolul puterilor care sunt
interesate în păstrarea păcii. Ce anumite mijloace va alege în acest scop, rămâne a
fi văzut mai târziu. Nu este însă exclus ca America să încurajeze convocarea unei
conferinţe de dezarmare, ori cel puţin de reducere a armamentelor şi, alta,
economică.
Ca încheiere, mai amintesc că vizita cardinalului Pacelli în America se va
termina sâmbătă, în 7 luna curentă. Azi, înaltul prelat a făcut o vizită preşedintelui,
la proprietatea sa din Hyde Park, despre care s-a afirmat că a avut un caracter
personal, de simplă curtoazie. Este însă cert că prezenţa secretarului de stat al
Vaticanului în America, în săptămânile ce au precedat ziua alegerii, a contribuit
mult la captarea voturilor catolice, care au avut un rol covârşitor în succesul
electoral al preşedintelui în state cu mare populaţie catolică, ca Massachusetts şi
Pennsylvania, considerate până atunci ca asigurate domnului Landon.
Precum am telegrafiat la 2 octombrie a.c., sub nr. 10 3841, se afirmă în
cercuri bine informate că domnul Roosevelt a luat un angajament formal de a relua
relaţiile diplomatice cu Vaticanul dacă va fi reales. Acum se aşteaptă ca, după
convocarea Congresului, preşedintele să anunţe aceasta prin numirea unui
ambasador pe lângă Sfântul Scaun.
Popovici,
AMAE, Fond 71/România, vol. 239 (Copii după rapoarte, noiembrie
1936), f. 101-113
360
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU, ŞI
MINISTRUL GRECIEI LA BUCUREŞTI, CONSTANTIN COLLAS
5 noiembrie 1936
Bucureşti
Secret.
I. Admiterea Germaniei în Comisia Europeană a Dunării şi intrarea
Greciei în această Comisie.
Am făcut domnului Collas o scurtă expunere asupra punctului de
vedere românesc în chestiunea Comisiei Dunării, aşa cum a fost
formulată nu numai în ultima declaraţie a domnului Titulescu, ci şi în
expunerile similare făcute în împrejurări diferite de Guvernul român,
1
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de Vintilă Brătianu îndeosebi, acum câţiva ani.
Am arătat domnului Collas motivele pentru care nu am putut face
încă demersurile diplomatice ce urmau să se producă după
declaraţiile cunoscute ale domnului Titulescu. Am rugat pe domnul
Collas să profite de trecerea prin Bucureşti a domnului Contzescu
pentru a lua contact cu el şi a primi de la el lămuririle complementare
asupra modului cum se pune din punct de vedere juridic chestiunea
ridicată de Domnia Sa.
II. Atitudinea Bulgariei şi vizita domnului Stoiadinović.
Domnul Collas şi-a manifestat îngrijorarea ce-i provoacă apropierea
ce se desemnează între Bulgaria şi Iugoslavia, apropiere care după
părerea Domniei Sale s-ar putea face printr-o înţelegere în dauna
Greciei.
I-am răspuns că domnul Antonescu a avut cu domnul Kiosseivanov,
la Geneva, câteva convorbiri prietenoase, urmate de convorbiri în
aceeaşi atmosferă avute de însărcinatul nostru cu afaceri de la Sofia,
şi care tind la o destindere a relaţiilor dintre Bucureşti şi Sofia, asupra
cărora au apăsat în ultimul timp oarecare discuţii referitoare la
relaţiile şcolare şi culturale, precum şi câteva incidente cunoscute.
Am adăugat că avem şi noi impresia că vizita domnului Stoiadinović
urmăreşte apropierea care îl preocupă, nu avem niciun motiv să
credem, însă, că această apropiere s-ar face în dauna Greciei.
[Note marginale:]
Rog a se face un extras de pe punctul II pentru dosarul Relaţii bulgaro-iugoslave şi
greco-iugoslave. 28.XI.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 82 (Note de convorbiri, 1936-1940), f. 4-5
361
MINSTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI DE LA PRAGA ŞI BELGRAD
T. c. nr. 61 231 şi 61 232, din 6 noiembrie 1936
Bucureşti
Rog binevoiţi a atrage atenţia domnului Krofta/Stoiadinović asupra ştirilor
ce circulă cu insistenţă de câteva zile în cercurile politice şi diplomatice că, în
vizita apropiată a Regentului Horthy la Roma, s-ar clama şi s-ar recunoaşte, de
către Italia, egalitatea militară a Ungariei. Vă rog să puneţi întrebarea formală dacă
faţă de această eventualitate Guvernul cehoslovac/iugoslav nu ar crede necesar să
ne concertăm asupra măsurilor de luat în cadrul celor stabilite la Bratislava.
Antonescu
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 57 (Probleme militare, 1932-1936), f. 351
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362
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 875, din 6 noiembrie 1936, ora 11.20
Înreg. la nr. 61 009, din 6 noiembrie 1936
Ankara
Fiind primit azi de Rüstü Aras, m-am întreţinut, între altele, asupra
discursului lui Mussolini. Ministrul Afacerilor Străine constată că Ducele este mai
aspru faţă de Franţa decât faţă de Anglia, căreia îi oferă de fapt o înţelegere. Lucrul
ar putea apropia Parisul de Londra.
În privinţa Mediteranei, găseşte că discursul nu conţine nimic ce nu ar
conveni Turciei deoarece aceasta recunoaşte situaţia de fapt şi nu doreşte
distrugerea echilibrului în detrimentul Italiei. Bineînţeles însă că Turcia este
hotărâtă să sprijine Anglia dacă Italia ar ameninţa-o în Mediterană.
Rüstü Aras crede că bunăvoinţa arătată Iugoslaviei este, pe de o parte,
rezultatul întrevederilor de la Berlin, unde s-ar fi insistat pentru ameliorarea
raporturilor italo-iugoslave, pe de alta o manevră împotriva Micii Înţelegeri care,
desigur, nu va reuşi. Italia respinge colaborarea cu Mica Înţelegere mai categoric
decât însăşi Ungaria. Prin declaraţia în favoarea revizionismului ungar, Ducele
achită o datorie de recunoştinţă Budapestei pentru sprijinul în conflictul abisinian şi
mijlocirea apropierii italo-germane. Ministrul este de părere că Cehoslovacia şi
România trebuie să-şi păstreze calmul, ţinând seama şi de temperamentul special al
Ducelui.
Despre gestul solemn de amiciţie anunţat de Mussolini la adresa Ungariei,
Rüstü Aras fără a avea vreo informaţie presupune personal că ar putea fi vorba de
recunoaşterea, la reuniunea de la Viena, a dreptului de reînarmare şi anunţarea,
concomitent, a hotărârii Italiei de a asista Ungaria în cazul că ar fi atacată din cauza
acestui act.
Mai adaug că printre motivele avansurilor italiene faţă de Ungaria, Rüstü
Aras mi-a indicat şi interesul Romei de a face acceptată numirea noului ministru la
Belgrad şi ca reprezent al Împăratului Abisiniei.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 374

532

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

363
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 876, din 6 noiembrie 1936, ora 13.18
Înreg. la nr. 61 010, din 6 noiembrie 1936
Ankara
Tewfik Rüstü Aras mi-a confirmat că dr. Schacht va sosi în curând la
Ankara, întorcând formal vizita guvernatorului Băncii Centrale Turce. Ca ministru
al Economiei Naţionale, el va avea întrevederi cu factorii conducători. Mi-a
declarat că nu va fi însă vorba decât de chestiuni privind relaţiile economice şi nu
mi-a ascuns că Turcia va căuta să obţină unele avantaje de ordin financiar.
Amintesc că Germania este principalul client al Turciei, cumpărând, mai
ales, materii prime. Aceasta are la Berlin importante creanţe blocate şi a făcut
recent acolo mari comenzi de armament.
În legătură cu încercările Germaniei de a câştiga şi politic Turcia, ministrul
Afacerilor Străine mi-a spus că Guvernul turc înţelege a observa faţă de Reich o
atitudine de neutralitate, dar că nu va întreprinde nimic ce ar fi contrar prieteniei
sale cu Sovietele. Ca dovadă mi-a reprodus cuvintele ce le-ar fi spus zilele acestea
directorul presei Reich-ului, Aschman, care a făcut o călătorie neoficială aici şi a
căutat a sonda terenul pentru o vizită a lui von Neurath: „Înţelegeţi-vă întâi cu
Rusia. Ca foşti aliaţi, ne cunoaşteţi prea bine pentru a şti că Turcia nu poate fi
neloială faţă de prietenii ei‖.
Ceea ce mi se pare de reţinut, deşi nu este nou, e afirmarea tendinţelor
turce de neutralitate faţă de Germania.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea; Legaţiei României de la
Berlin, spre informare.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 376-377
364
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 877, din 6 noiembrie 1936, ora 13.20
Înreg. la nr. 61 248, din 7 noiembrie 1936
Ankara
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La întrevederea de ieri, Tewfik Rüstü Aras mi-a dat următoarele precizări
asupra schimburilor de vederi cu Stoiadinović:
I. Privitor la Soviete, nu s-a vorbit de recunoştere. Stoiadinović a
autorizat însă pe Rüstü Aras să comunice lui Karakhan că Iugoslavia
nu se va angaja în nicio acţiune antisovietică.
II. Relativ la Bulgaria, au fost de acord să sprijine bunele intenţii
manifestate de Kiosseivanov. Mi-a dezminţit că s-ar fi examinat
posibilitatea unui acord în trei turco-iugoslav-bulgar. Turcia nu
urmăreşte niciun acord. S-ar putea însă ca Iugoslavia, care până acum
nu are nicio înţelegere cu Bulgaria, să tindă la un tratat de amiciţie. În
orice caz, chestiunea va fi rezervată dezbaterilor Consiliului Înţelegerii
Balcanice. Nimeni în Bulgaria nu trebuie să-şi facă iluzii de a se putea
disocia de Înţelegerea Balcanică, spre a avea mână liberă contra
Greciei sau României. Turcia şi Iugoslavia ştiu că revendicările bulgare
contra Greciei nu urmăresc decât ieşirea la Marea Egee, spre a putea
primi concursurile străine cu ajutorul cărora să se îndrepte ulterior în
contra Traciei Orientale, Macedoniei sau Dobrogei. Chestiunea ieşirii
la Marea Egee nu este, deci, o chestiune greco-bulgară, ci una
balcanică.
III. Iugoslavia şi Turcia nu înţeleg să practice o politică antigermană, nici
să ia vreun angajament în contrazicere cu obligaţiile faţă de prietenii
lor. Ele se vor menţine pe terenul relaţiilor economice impuse de
interesele lor.
IV. Ca state mediteraneene Turcia şi Iugoslavia se vor sprijini hotărât pe
Anglia şi nu vor întreprinde nimic contra ei. Doresc să arate prietenie
Italiei. Despre un acord mediteranean nu poate fi vorba pentru Anglia
înainte de un acord Locarno. Oricare ar fi tactica Italiei, fie de a face
propuneri izolate, fie că ar vrea să negocieze în bloc, statele balcanice
vor rămâne unite. În privinţa prieteniei turco-iugoslave, cu ocazia
vizitei domnului Stoiadinović, ministrul mi-a spus că este adevărat că
prin interesele lor în Mediterana, există între cele două ţări puncte de
contact care depăşesc cadrul balcanic. Aceste legături nu fac însă decât
să profite Înţelegerii Balcanice, prin faptul că întăresc nevoia de
colaborare şi hotărârea de a lucra împreună cu ceilalţi aliaţi la apărarea
păcii în Balcani.
Invitaţia adresată domnului preşedinte al Consiliului de Miniştri ca şi
înţelegerea luată la Geneva cu Excelenţa Voastră pentru vizita la Ankara, pornesc
tocmai din dorinţa Turciei de a afirma această solidaritate cu România, după cum
vizita domnului Stoiadinović la Bucureşti a afirmat pe cea dintre Iugoslavia şi noi.
În afară de referirea la conversaţia cu primul ministru iugoslav, Tewfik
Rüstü Aras a observat că Franţa face în prezent o politică nehotărâtă în raport cu
forţa ei considerabilă. Crede însă într-o apropiată redresare. De aceea prietenii ei nu
trebuie să piardă încrederea.
Filotti
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 42 (Relaţii cu Germania, 1936-1938), f. 114-116
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365
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 253, din 6 noiembrie 1936, ora 17.05
Înreg. la nr. 61 250, din 7 noiembrie 1936
Londra
Discursul lui Eden de ieri, discutat în prealabil de Guvern, constituie în
fapt mai puţin o declaraţie de politică generală decât un răspuns discursului
domnului Mussolini şi cuvântărilor domnilor Göring şi Goebbels. Astfel se explică
de ce lipsesc din discurs orice aluzii la chestiunile [în legătură] cu, de pildă, URSS,
Europa Centrală şi Răsăriteană, Spania şi altele.
Din cuvântarea domnului Eden cercurile diplomatice relevă mai întâi
declaraţia de fidelitate faţă de Ligă, făcută în contrast cu ironiile domnului
Mussolini. Semnificativă este însă partea relativă la înlăturarea regulii unanimităţii
articolului 11 din pact. Cât despre art. 19, chestiunea a fost tratată cu deosebită
prudenţă şi mai mult evocată decât precizată.
Declaraţia că relaţiile cu Franţa sunt mai bune din câte au fost vreodată,
consfinţeşte o stare de fapt ce raporturile acestei Legaţii nu au încetat a o semnala.
Ea a fost primită de Cameră cu aplauze.
Cu privire la Germania, toate porţile au fost lăsate deschise, dar ministrul
Afacerilor Străine a lămurit categoric, în aplauzele Camerei, că Guvernul englez nu
poate admite afirmaţiile făcute în Germania că Anglia ar fi răspunzătoare de
dificultăţile economice şi financiare ale acesteia. Condiţiile colaborării cu
Germania au fost enunţate în mod clar: înţelegerea nu poate fi îndreptată împotriva
nimănui ceea ce, cum observă cercurile diplomatice exclude o înţelegere limitată la
Vest, prin care Germania ar dobândi mână liberă în alte părţi ale Europei.
Cu privire la Italia declaraţiile domnului Eden sunt considerate ca extrem
de rezervate. Nici o aluzie la Abisinia, nici un răspuns direct la oferta de acord
mediteranean „rapid, precis şi clar‖ aşa cum l-a enunţat domnul Mussolini. Aceasta
confirmă informaţiile ce am că înţelegerea mediteraneană cu Italia nu va fi tratată
decât după elucidarea problemei locarniene. Pe de altă parte, Eden a corectat cu
energie pe domnul Mussolini: Mediterana nu este „una din numeroasele căi de
comunicaţie ale Angliei cu Imperiul‖, ci este o arteră de necesitate vitală pentru
Imperiul Britanic.
Tonul ferm şi demn al declaraţiilor domnului Eden şi afirmaţia sa de
principiu că politica europeană va fi influenţată în chip hotărâtor de rolul pe care
Marea Britanie îl va juca, sunt considerate aici ca un răspuns ce va decepţiona atât
pe cei care cred că Anglia poate fi impresionată, cât şi pe cei care ar dori să o vadă
retrăgându-se într-o politică de izolare.
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Laptew
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea. 7.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9 (Telegrame, 1935-1937), f. 157-159
366
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI
T. nr. 3 112, din 6 noiembrie 1936, ora 19.40
Înreg. la nr. 61 249, din 7 noiembrie 1936
Varşovia
Ca urmare la telegramele nr. 2 988 şi 3 0401.
Domnul Beck pleacă mâine la Londra. La Ministerul de Externe polonez
mi s-a spus că vizita:
1) Constituie un răspuns la aceea făcută anul trecut la Varşovia de domnul
Eden.
2) Nu are niciun scop special, convorbirile urmând a lua caracterul unui
„tour d’horizon”;
3) Face parte din politica de contacte personale, judecate aici ca foarte
utile în acest moment.
În cercurile din apropierea Ministerului de Externe se insistă cu ocazia
vizitei asupra asemănării între principiile de politică externă ale Poloniei şi Angliei,
care ambele vor, pe cât se poate, să-şi limiteze angajamentele pe de o parte, şi
voiesc a evita împărţirea Europei în două tabere adverse pe de altă parte.
La Ambasada engleză mi s-a confirmat că vizita domnului Beck nu are nici
un scop special. Se vor discuta îndeosebi chestiunile Europei Centrale, Danzig şi
relaţiile cu Sovietele. Este de aşteptat ca domnul Beck să ceară ca cota de imigrare
în Palestina a evreilor poloni să nu fie micşorată. Ambasada a dat detalii ample
Foreign-Office-ului asupta dificultăţilor polono-cehoslovace şi polono-lituaniene.
Se îndoieşte însă că Guvernul englez, care are atâtea chestiuni importante de
politică externă de tratat, să se ocupe mai de aproape de lichidarea diferendelor de
mai sus.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Legaţiei de la Londra, spre informare.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 261-262

1

Documentul cu nr. de înregistrare 3 040 este, de fapt, un raport; vezi documentul nr. 329.

536

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

367
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BERLIN, VINTILĂ PETALA, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 627, din 6 noiembrie 1936, ora 21.15
Înreg. la nr. 61 246, din 7 noiembrie 1936
Berlin
Ataşatul de presă al nostru a fost informat de [către] cercurile Ministerului
Propagandei, că Reich-ul, îngrijorat de atitudinea agresivă a presei şi opiniei
publice polone, ar fi exprimat la Varşovia dorinţa unei discuţii directe cu factorii
răspunzători de acolo. Ar fi sugerat chiar ca domnul Beck să se oprească, în
călătoria sa în Apus, şi la Berlin, spre a avea o întrevedere cu ministrul von
Neurath. Fapt este că Domnia Sa a sosit la Paris fără a fi răspuns până acum
dorinţei Guvernului german.
Pe de altă parte, un ziarist american prieten a comunicat în mod
confidenţial o informaţie pe care, deşi de referă la un fapt petrecut acum trei
săptămâni, cred util a o comunica Excelenţei Voastre. Se pare că, imediat după
înapoierea generalului Ridz-Śmigli de la Paris, cancelarul Reich-ului ar fi vizitat pe
mareşalul general von Blomberg, suferind la un sanatoriu din Dresda. Scopul
acestei vizite ar fi fost de a se informa exact asupra situaţiei militare germane la
frontiera Poloniei, [precum] şi a lucrărilor de fortificare în curs. Concluzia la care
s-ar fi ajuns ar fi fost puţin satisfăcătoare, ministrul Apărării Naţionale afirmând că,
pe acest front, Germania este încă slabă, că fortificarea este numai la începuul ei şi
ca ea este aproape descoperită faţă de un atac aerian sau terestru. Sfatul mareşalului
ar fi fost, ca de obicei, a se temporiza orice acţiune politică spre a da factorului
militar timpul necesar deplinei sale dezvoltări. Cu toate acestea şeful statului,
credincios metodelor şi norocului său de până acum, ar fi conchis că „orice ar fi,
trebuie a merge înainte‖. Miezul acestei întrevederi ar fi fost: pe teren militar o
febrilă activitate la Est, ceea ce corespunde realităţii, iar pe cel politic o nouă şi
hotărâtă atitudine faţă de Polonia, care ar fi politica cea mai bună. De altfel,
ultimele evenimente în jurul problemei Danzig au dovedit-o, spre surprinderea
multora. Aceste informaţii concordă, de altfel, şi cu cele ce am raportat Excelenţei
Voastre cu telegrama cifrată nr. 3 625, din 4 noiembrie1.
Petala
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea. 8.XI.1936.

1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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368
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BERLIN, VINTILĂ PETALA, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 668, din 6 noiembrie 1936, ora 21.45
Înreg. la nr. 61 245, din 7 noiembrie 1936
Berlin
Aceleaşi zvonuri despre noua acţiune de Restauraţie monarhică în Ungaria,
în legătură cu apropiata vizită a lui Horthy la Roma, pe care le-am semnalat
Excelenţei Voastre Legaţia de la Roma îşi găsesc un ecou neaşteptat şi aici. Din
mai multe părţi mi s-a arătat că guvernanţii germani privesc cu oarecare
neîncredere şi îngrijorare la noua dezvoltare a raporturilor italo-maghiare, mai ales,
în urma discursului Ducelui la Milano. Faptul că după rezerva şi prudenţa cu care
s-a tratat problema dunăreană la Berlin şi numai puţine zile după plecarea
domnului Ciano, şeful Guvernului italian a făcut acea zgomotoasă făgăduială de
reparaţie Ungariei, a surprins Guvernul german.
Deşi, în surdină, se fac deja diferite conjuncturi asupra acestui fel de
colaborare italo-germană în care nu numai metodele, dar chiar şi obiectivele nu ar
mai coincide în mod satisfăcător. Persoane foarte serioase s-au exprimat în sensul
că dispariţia generalului Gömbös înseamnă o pierdere grea pentru Germania:
numai Gömbös avea în acelaşi timp autoritatea necesară şi voinţa cinstită de a se
opune oricărei acţiuni legitimiste în ţara sa, ceea ce corespunde cu un
comandament categoric al celui de-al III-lea Reich. Noul prim-ministru maghiar
apare din acest punct de vedere la Berlin cel puţin ca un semn de întrebare.
Sunt informat că la Ministerul Propagandei s-au dat instrucţiuni presei
germane de a arăta o deosebită rezervă faţă de vizita Regentului la Roma ca şi faţă
de noua campanie revizionistă maghiară. Comentariile politicoase şi prudente ce
urmează a se face vor avea ca scop de a marca poziţia de echilibru a Reich-ului
care înţelege a nu se angaja definitiv în nici o direcţie, de a-şi rezerva, astfel, toate
posibilităţile în Bazinul dunărean şi de a nu renunţa în ceea ce-l priveşte la o
posibilă apropiere de unele state ale Micii Înţelegeri. Aceasta cu atât mai mult
pentru eventualitatea, considerată azi destul de improbabilă, a unei legături de
familie între Casa de Savoia şi Otto de Habsburg sau chiar a oricărei acţiuni de
Restauraţie la Budapesta sau la Viena.
Pe aceeaşi linie politică trebuie însemnată absenţa Germaniei de la
viitoarea conferinţă tripartită de la Viena. Se confirmă din nou că Guvernul german
nu poate adera nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere politic
la formula Pactului de la Roma. El a făgăduit pe acest teren numai o colaborare ale
cărei modalităţi şi obiective trebuie însă stabilite de aici înainte, şi a căror realizare
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eventuală depinde mai ales de desfăşurarea unor evenimente politice care se succed
cu atâta rapiditate.
Petala
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică: rog a se face un rezumat şi a-l telegrafia la
Roma; eventual, de folosit în „Buletin‖. 10.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 5 (General), f. 373-375
369
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VIENA,
NICOLAE LAHOVARY, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 335, din 6 noiembrie 1936
Viena
O convorbire între cancelar şi ministrul cehoslovac
Domnule Ministru,
După cum sunt informat de ministrul Cehoslovaciei, domnul Veverka, care
a fost primit zilele trecute de cancelar, acesta a deplâns, făcând, pare-se, aluzie la
atitudinea Ungariei şi la manifestaţia din urmă a Ducelui, în chestiunea
revizionismului maghiar (care a surprins aici şi pe naţionalii pangermani, care au
amintit că există şi o problemă a Tirolului Meridional), „că se ivesc mereu piedici
noi, în calea Planului de conlucrare dunăreană a prietenului său Hodža‖.
Fiind întrebat asupra posibilităţii unei călătorii la Praga a unui reprezentant
al Austriei a spus că nu putea să dea deocamdată un răspuns fiind situaţia Austriei
între Italia şi Germania foarte gingaşă.
Convorbirea atingând problema Ligii Naţiunilor a declarat că Austria n-are
de gând să părăsească această instituţie pe care o socoteşte ca trebuincioasă, dar că,
după părerea Domniei Sale, se impune o reformă, în sensul indicat de declaraţia
făcută de delegatul austriac la întrunirea din septembrie a.c. a Adunării Ligii.
Se ştie că domnul G. Schmidt a arătat cu acest prilej că Austria ar dori
despărţirea Pactului Societăţii Naţiunilor de Tratatele de pace, universalizarea
Societăţii şi o transformare a spiritului juridic-formalist a dezbaterilor într-un sens
mai realist şi mai politic.
Adaug că domnul G. Schimdt a repetat aceleaşi idei în cursul unei
conferinţe a presei ţinută zilele trecute şi în care a stăruit, între altele, asupra
urgenţei unei atari reforme.
Dorinţa Austriei în această privinţă este lesne de înţeles, deoarece se teme
că fără o reformă a Societăţii Naţiunilor, Italia o va părăsi, ceea ce ar pune Austria
într-o situaţie foarte grea.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
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Lahovary
AMAE, Fond 71/Austria, vol. 3 (General. Telegrame, 1935-1938), f. 303-304
370
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 327/1, din 6 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 61 702, din 9 noiembrie 1936
Budapesta
Situaţia Ungariei în lumina ultimelor evenimente politice
Domnule Ministru,
Situaţia actuală a Ungariei, în lumina ultimelor evenimente politice, poate
fi astfel rezumată:
I. Politica externă.
1) Cele trei state semnatare ale Pactului de la Roma au desfăşurat, în tot
cursul lunii octombrie 1936 şi în cele câteva zile din această lună, o
extraordinară activitate politică în vederea pregătirii Conferinţei
tripartite de la Viena şi pentru găsirea unei soluţii comune a tuturor
gravelor chestiuni, cu care este preocupată actualmente Europa
întreagă.
Această activitate a culminat, mai ales, cu ocazia unei călătorii „de
curtoazie‖ a subsecretarului de stat austriac al Afacerilor Străine,
Guido Schmidt, la Budapesta şi a vizitei oficiale a contelui Ciano în
Germania.
2) Relaţiile cu Italia şi Germania. În timpul din urmă al guvernării
generalului Gömbös, se poate spune că influenţa Italiei aici începuse să
scadă.
Prin Acordul din 11 iulie 1936, Germania reuşise să-şi normalizeze
relaţiile ei cu Austria, adică, mai bine zis, reuşise ca influenţa germană,
precumpănitoare, să fie asigurată în Austria, lucru care se vede şi din
ultima schimbare de Guvern, de acum câteva zile, din Republica
federală.
Prin sentimentele sale şi din experienţa trecutului nu atât de depărtat,
generalul Gömbös era mai mult atras de puternica Germanie, mult mai
„fidelă‖ în angajamentele ei decât „perfida‖ Italie.
Dânsul, deci, continuând a se sprijini pe Italia, nu încetase niciun
moment de a încerca să lege viitorul Ungariei, în mod cât mai strâns,
de Germania, de la care aştepta totul. După cum se spunea aici,
Gömbös devenise mai germanofil decât ministrul de Externe, Kánya,
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lucru ce era considerat aproape imposibil.
Întrevederea dintre Regentul Horthy şi cancelarul Hitler dăduse o mică
lovitură acestei mari prietenii, căci Führerul nu voise să-şi ia nici un
angajament precis în chestiunea revendicărilor revizioniste ungare, pe
care le considera excesive.
După moartea fostului preşedinte de Consiliu, Germania a reuşit totuşi
să-şi spună cuvântul său hotărâtor cu ocazia formării noului Guvern
ungar, din care a eliminat – în perfect acord cu vederile Regentului,
deşi pentru motive diferite, pe ministrul de Război şi pe domnul
Winckler.
Italia, care, înainte de orice, urmăreşte în Europa Centrală o politică de
prestigiu, era îngrijorată de locul, din ce în ce mai mare, pe care
începuse să-l ocupe Germania.
Ea a încercat atunci să recâştige terenul pierdut şi să se dedea la gesturi
care urmau să convertească pe adepţii maghiari ai Germaniei la ideea
că pivotul politicii externe a Ungariei trebuie să fie numai Italia.
La înmormântarea generalului Gömbös a venit, în numele Italiei,
ministrul de Externe, însoţit de o numeroasă delegaţie militară. Cea
mai frumoasă coroană a fost depusă în numele Regelui Italiei.
Vizita, în Germania, a contelui Ciano, a fost privită cu deosebită
mulţumire de cercurile politice din Budapesta.
Rezultatul conversaţiilor sale, însă, cu oamenii de stat germani a
produs o adevărată consternare aici. Căci comunicatul Agenţiei
„Deutsche Diplomatische Politische Korrespondenz‖, prin care se
afirmă că Germania a căzut de acord cu Italia pentru stabilirea unor
bune condiţii pentru toate popoarele bazinului dunărean, dăduse o
dovadă Ungariei că ea nu mai este singurul stat în folosul exclusiv al
căruia se învârt toate preocupările marilor puteri.
O adevărată ofensivă diplomatică, plină de ameninţări şi recriminări, a
fost atunci dezlănţuită de Ministerul de Externe maghiar.
Domnul Mussolini, care considerase ralierea contelui Ciano la punctul
de vedere german ca o abdicare de la politica superioară a Italiei, a
găsit momentul propice ca să recâştige, dintr-o dată, situaţia sa
preponderentă.
Discursul său de la Milano, prin tonul brutal şi hotărât cu care a
susţinut revizionismul ungar şi prin promisiunile făcute, a raliat
actualmente pe toţi maghiarii la politica italiană.
Se poate spune, deci, că discursul din 1 noiembrie 1936 al Ducelui, pe
lângă că este dovada de sprijin cea mai răsunătoare dată tendinţelor
revizioniste maghiare, a mai fost şi o supralicitare faţă de Germania, în
vederea remorcării exclusive a Ungariei politicii italiene.
In cursul săptămânii viitoare, contele Ciano, după întrunirea de la
Viena, va veni în vizită oficială la Budapesta, iar, la sfârşitul aceste
luni, Regentul Ungariei, însoţit de primul ministru, de domnul Kánya
şi de o numeroasă suită, va face o călătorie oficială la Roma. Cercurile
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politice bine informate susţin că, în decursul acestei luni, Ungaria va
recunoaşte Imperiul italian asupra Abisiniei, iar Italia va recunoaşte
Ungariei deplina egalitate de drepturi în chestiunea înarmării.
Amiciţia germano-ungară s-a manifestat în mod cu totul deosebit, cu
ocazia ceremoniilor ocazionate de decesul generalului Gömbös.
Ultimele manifestări italiene au micşorat, incontestabil, atracţia ce
exercita Berlinul asupra Budapestei, mai ales că ele au venit după
anumite manifestări ale politicii realiste germane, care tinde – orişicât
– la moderarea agitaţiilor şi pretenţiilor ungare.
Rămâne însă de văzut care va fi reacţia politicii germane faţă de rolul
[de] prim şi singur protector, pe care vrea să-l joace Mussolini în
Ungaria.
3) Relaţiile cu Austria. Au fost caracterizate prin prezenţa cancelarului
Schuschnigg, însoţit de subsecretarul de stat Schmidt şi de o
numeroasă delegaţie militară, la înmormântarea generalului Gömbös şi
prin vizita domnului Guido Schmidt la Budapesta. Cu această ocazie,
când s-a văzut că şi Austria era de părere că încercarea de îmbunătăţire
a sorţii popoarelor din Bazinul dunărean trebuie să fie făcută faţă de
toate statele din Europa Centrală, a fost dezlănţuită ofensiva
diplomatică ungară sus-amintită.
Ţin să remarc, cu privire la Conferinţa tripartită ce va avea loc la
Viena, că eforturile făcute pentru ca domnul von Papen să fie admis ca
observator german oficial, n-au reuşit, în urma opoziţiei Italiei. Acest
lucru, însă, nu va împiedica pe ministrul Afacerilor Străine al Ungariei
să nu ţină la curent – potrivit duplicităţii caracterului său – pe
reprezentantul Germaniei cu toate rezoluţiile ce, eventual, vor fi luate.
4) Bunele relaţii cu Polonia şi Bulgaria au fost caracterizate prin
misiunile oficiale, ce-au reprezentat pe capii acestor state cu ocazia
înmormântării fostului prim-ministru. Ele şi-au căpătat recunoaşterea
şi prin cuvintele de „prietenie recunoscătoare‖ pronunţate de
preşedintele Consiliului la redeschiderea Parlamentului.
5) Relaţiile Ungariei cu statele Micii Înţelegeri. Toate manifestările Micii
Înţelegeri, vizita oficială a Majestăţii Sale Regelui la Praga, vizita de la
Belgrad a domnului prim-ministru Tătărescu, au avut un deosebit
răsunet în cercurile politice maghiare.
Presa ungară continuă tactica sa de a anunţa divergenţe grave între
statele componente şi apropiata disociere a Micii Antante. Absenţa
Iugoslaviei de la Praga şi vizita de la Belgrad au fost subliniate ca o
tendinţă a Iugoslaviei de a nu mai ţine aceleaşi strânse relaţii cu
România şi cu Cehoslovacia şi ca dorinţa ei de a se alătura politicii
germane.
Presa maghiară continuă seria atacurilor contra României şi
Cehoslovaciei pe tema deznaţionalizării minorităţii ungare. În acelaşi
timp se scoate în relief autorizarea dată de Guvernul de la Belgrad
pentru funcţionarea din nou a asociaţiilor culturale ungare din
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Iugoslavia.
6) Propaganda revizionistă. Liga revizionistă maghiară şi-a înteţit
activitatea după încurajările primite prin discursul de la Geneva, al
domnului Eden.
Declaraţiile de neutralitate ale Suveranului Belgiei, printr-o
răstălmăcire inerentă firii maghiarului, au fost considerate ca o nouă
etapă pe drumul revizuirii, deoarece ele ar deschide noi orizonturi
pentru statele ce nu mai înţeleg să suporte statu-quo.
După pronunţarea discursului de la Milano au avut loc mari
manifestări de recunoştinţă şi de admiraţie în faţa Legaţiei Italiei,
organizate de Asociaţia Universitară „Turul‖, iar preşedintele
Consiliului, domnul Koloman Darány şi preşedintele Ligii
Revizioniste, au adresat Ducelui călduroase telegrame de mulţumire
pentru sprijinul dat revizionismului maghiar.
Activul sprijinitor al revizionismului ungar, Lordul Gower, a vizitat din
nou Ungaria. În două articole ale sale, apărute în cursul lunii
octombrie, dânsul descrie situaţia tragică a minorităţilor ungare, cerând
plebiscituri în regiunile locuite de ele şi atacă articolele publicistului
englez Young, care este favorabil cauzei Micii Înţelegeri.
7) Declaraţiile de politica externă ale preşedintelui Consiliului, Darány.
La deschiderea sesiunii parlamentare, la 21 octombrie, domnul Darány
a făcut declaraţii asupra directivelor politicii externe a Ungariei.
Tonul întrebuinţat prezintă un contrast vădit cu acela pe care-l
întrebuinţa defunctul prim-ministru. Domnul Darány a adoptat o
atitudine reţinută şi nu a citat de fel chestiunea revizuirii.
Domnia Sa a caracterizat astfel relaţiile Ungariei cu celelalte state:
„prietenie călduroasă‖ cu Italia şi Austria; „bune relaţii tradiţionale‖ cu
Germania; „întreaga naţiune ungară doreşte amiciţie cu Anglia‖ şi „ar
fi mulţumit să se formeze o atmosferă amicală în relaţiile cu Franţa‖.
Domnul Darány a acordat, în acelaşi discurs, o mare importanţa
problemei minorităţii maghiare din statele succesoare.
8) În faţa Comisiei Afacerilor Străine, domnul Kánya, în ziua de 29
octombrie trecut, a făcut, de asemenea, anumite declaraţii asupra
politicii externe a Ungariei.
Din ele se desprind următoarele puncte:
a) Ungaria găseşte că securitatea colectivă şi asistenţa mutuală nu
pot garanta pacea Europei.
b) În enunţarea şi punerea în practică a acestei idei, Ungaria nu se
găseşte izolată.
c) Ungaria este gata să accepte discutarea cooperării economice
şi, poate, cu timpul, chiar şi a celei politice pentru realizarea
securităţii reale şi a păcii veritabile în Bazinul dunărean.
d) Guvernul maghiar condiţionează însă această cooperare de
recunoaşterea, pentru Ungaria, a drepturilor deplin egale şi de
satisfacerea revendicărilor ei modeste.
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e) Ministrul Kánya, justificând abţinerea delegaţiei maghiare de
la lucrările comisiei de dezarmare, a subliniat, în mod
deosebit, necesitatea de a se acorda Ungariei libertatea
înarmării.
II. Politica internă
1) Programul noului guvern. În discursul de la deschiderea Parlamentului,
domnul Darány a anunţat anumite reforme de drept public, insistând în
special asupra introducerii scrutinului secret.
Celelalte reforme sunt: extinderea prerogativelor Regentului şi
modificarea statutului Camerei Magnaţilor.
Programul de activitate politică al noului Guvern mai cuprinde:
a) Păstrarea intactă a liniştii interne;
b) Reabilitarea gradată a echilibrului bugetar şi încurajarea
formării capitalurilor;
c) Construirea de drumuri vicinale, navigabilitatea Crişurilor şi
reîmpădurirea Alföldului;
d) Consolidarea datoriilor micilor agricultori;
e) Protecţia familiei prin măsuri fiscale;
f) Ridicarea treptată a restricţiilor comerţului exterior;
g) Inaugurarea unei politici economice agrare;
h) În privinţa apărării naţionale, noul Guvern va continua
dezvoltarea treptată a armatei naţionale, ajutând această
instituţie, pe care o consideră ca cea mai importantă, în măsura
în care o vor permite mijloacele materiale;
i) Dezvoltarea practică a apărării antiaeriene şi contra gazelor
asfixiante.
2) Activitatea opoziţiei. Moartea generalului Gömbös a surprins partidele
de opoziţie în momentul în care vroiau să ia ofensiva contra prelungirii
concediului de boală acordat fostului prim-ministru. Unele partide nu
mai voiau să respecte armistiţiul politic, început încă din mai 1936, şi
atacau deja prelungirea continuă a stării de provizorat în care se afla
Ungaria de şase luni.
Numirea ca preşedinte al Consiliului a domnului Darány a fost bine
primită: calmul său nezdruncinat şi tendinţele de potolire a curentelor
de extremă dreaptă din partidul guvernamental i-au câştigat simpatia
opoziţiei, care vede în el un arbitru potrivit pentru prezidarea reformei
electorale.
Rămâne de văzut însă în ce fel se vor dezlănţui patimile cu ocazia
discutării reformei electorale şi dacă Guvernul actual se va mai putea
menţine la putere şi după votarea legii atât de mult aşteptată şi
discutată.
Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Căpităneanu
[Note marginale:]
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MSR; Pr. Cons.; subsecretarului de stat; Direcţia politică; Vasile Grigorcea.
10.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 3 (General, 1935-1936), f. 324-347
371
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 849, din 7 noiembrie 1936, ora 14.24
Înreg. la nr. 61 538, din 7 noiembrie 1936
Praga
Am văzut îndată pe domnul Krofta căruia i-am comunicat telegrama
Excelenţei Voastre nr. 61 231, primită azi-dimineaţă1. Ministrul Afacerilor Străine
mi-a răspuns azi-dimineaţă că a şi început a examina propoziţiile ce le va propune
atât României, cât şi Iugoslaviei în cadrul celor stabilite la Bratislava. Cred că, în
scurt timp, poate chiar mâine, îmi va comunica pentru a Vă transmite sugestiile
sale. El crede că înainte de a avea vreo consfătuire în trei, e neapărată nevoie să se
stabilească pe calea diplomatică o bază, după care se va decide. Krofta ar fi
recunoscător Excelenţei Voastre, ca şi domnului Stoiadinović, dacă i-aţi încredinţa
propunerile ce credeţi.
Emandi
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea. 7.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 57 (Probleme militare, 1932-1936), f. 357
372
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 551, din 7 noiembrie 1936, ora 23.35
Înreg. la nr. 61 554, din 8 noiembrie 1936
Roma
Contele Ciano, pe care l-am văzut astă-seară cu prilejul semnării Acordului
comercial provizoriu, m-a asigurat ca nu este vorba de Restaurarea Habsburgilor.
Chestiunea nici nu figurează pe ordinea de zi a Conferinţei de la Viena.
În acelaşi sens a dat, tot azi, asigurări lui Eric Drummond şi însărcinatului
cu afaceri al Franţei, care mi-au confirmat lucrul. Ministrul Austriei la Roma, pe
care l-am întâlnit astă-seară, tăgăduieşte şi el că Guvernul său s-ar gândi la
Restaurare.
Observ că, cu toate că asemenea asigurări trebuie primite cu rezervă, ele
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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par pentru moment verosimile. Într-adevăr, deşi ideea Restauraţiei a făcut mari
progrese la Roma, este improbabil ca italienii să vrea şi să poată pune simultan
toate problemele Europei Centrale. Chestiunea Habsburgilor pare, deci, rezervată
viitorului. Călătoria Regentului Horthy în Italia şi, probabil, a MS Regele Italiei în
Ungaria vor avea şi ele nevoie de un substrat politic.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea; Legaţiilor de la Viena,
Budapesta, Praga, Belgrad şi Berlin, spre informare.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 335
373
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 257/A-2, din 7 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 62 513, din 11 noiembrie 1936
Anexe: 21
Londra
Discursul domnului Eden şi relaţiile anglo-italiene
Domnule Ministru,
Ca urmare la telegrama mea nr. 2 253, de ieri2, am onoarea a Vă trimite aici
alăturat, textul integral al cuvântării pronunţate de ministrul britanic al Afacerilor
Străine, la 5 noiembrie 1936, în Camera Comunelor. În acelaşi timp, dat fiind că
discursul domnului Eden a fost alcătuit în mare parte cu scopul de a răspunde
discursului de duminică al domnului Mussolini, iau acest prilej pentru a comunica
Excelenţei Voastre un număr de informaţii ce am căpătat în ultimul timp cu privire
la ansamblul relaţiilor anglo-italiene.
Vizita la Berlin a contelui Ciano a fost comentată atât de presă cât şi de
cercurile din Whitehall cu o deosebită rezervă. Această rezervă se datorează în
primul rând următorului fapt: cercurile britanice ştiu prea bine că numeroase
puncte discutate de domnul Hitler împreună cu contele Ciano constituie un
program de acţiune care, prin scopurile la care tinde, sunt în profund dezacord cu
ţelul la care tinde politica britanică în general. Pe de altă parte, Guvernul din
Londra este nevoit să ţină seamă de un element pe care şi Roma şi Berlinul s-au
grăbit să-l facă cunoscut aici, anume că, în cursul discuţiilor din Germania,
interlocutorii germani şi italieni au fost de acord pentru a considera o menţinere a
bunelor lor relaţii cu Anglia ca indispensabilă politicii ce urmăresc. Până la ce
1
2

Anexele nu au fost identificate în arhivă.
Vezi documentul nr. 365.
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punct sunt britanicii convinşi de sinceritatea jocului domnului Mussolini, aceasta
este o altă chestiune. Până la ce punct acordul dintre Berlin şi Roma n-ar putea să
se întoarcă împotriva Angliei dacă aceasta nu va consimţi la o politică de înţelegere
cu Roma, astfel cum aceasta doreşte să o realizeze, aceasta este iarăşi o altă
chestiune. Astfel se explică rezerva oficială manifestată de Anglia în urma vizitei
contelui Ciano. Nemulţumiri există aici în ceea ce priveşte Acordul germanoitalian, după cum există şi îndoieli amestecate cu oarecare teamă. Dar linia de
conduită adoptată este aceea a unui mare calm şi aşteptării atitudinii definitive a
Germaniei şi Italiei în ceea ce priveşte două probleme de căpetenie: negocierile
locarniene şi problema Mediteranei.
Din cercurile Foreign Office-ului, aflu următoarele în legătură cu cele
discutate de domnul Hitler împreună cu contele Ciano. Din programul discutat, un
punct nemulţumeşte în special pe britanici: atitudinea comună italo-germană
împotriva comunismului, deci împotriva Rusiei Sovietice. Politica britanică este în
principiu opusă politicii de alianţe şi de blocuri. O asemenea politică este
considerată la Londra ca neputând duce decât la război. Dar această politică de
blocuri este şi mai puţin simpatizată aici când ea este îndreptată în chip deschis şi
ostentativ împotriva unei Puteri. Trecerea Italiei în mod făţiş de la o atitudine de
indiferenţă faţă de Rusia Sovietică la o atitudine de luptă împotriva acestui stat este
considerată aici ca un obstacol în plus adus reglementării paşnice a tuturor litigiilor
europene şi, pe cale de consecinţă, un obstacol în plus adus în calea relaţiilor angloitaliene.
Aproape imediat după vizita contelui Ciano la Berlin s-a produs discursul
bine cunoscut al domnului Mussolini. Acesta era aşteptat cu interes la Londra,
deoarece era menit sa elucideze câteva chestiuni rămase în întuneric după
convorbirile italo-germane. Se poate spune neted că impresia produsă de acest
discurs a fost cu totul nesatisfăcătoare aici. Nesatisfăcătoare mai întâi în ceea ce
priveşte chestiunea Mediteranei, socotită ca punctul principal al relaţiilor dintre
Anglia şi Italia şi nesatisfăcător apoi, în ceea ce priveşte tonul general al
discursului şi perspectivele întrevăzute în el pentru viitorul chestiunilor europene.
Mă voi limita în special la chestiunea Mediteraneană şi la chestiunea revizuirii.
În chestiunea mediteraneană, atitudinea domnului Mussolini a displăcut
pentru că deşi părea să dorească şi să ofere un acord, tonul ofertei lăsa a se înţelege
că Domnia Sa era acela dispus să facă concesii Marii Britanii pe o parte a globului
unde Marea Britanie consideră că are o situaţie de fapt şi interese vitale. Aluzia că
Mediterana constituie „una dintre căile de comunicaţii numeroase ce Anglia are cu
Imperiul‖ tindea să dovedească că Anglia poate, la nevoie, să utilizeze celelalte şi
că depindea de bunăvoinţa Italiei să se recunoască Marii Britanii dreptul de a
utiliza prin Mediterana „un drum mai scurt‖. Domnul Eden a răspuns ieri acestei
insinuări, afirmând că Mediterana constituie, dimpotrivă, artera vitală a
comunicaţiilor sale cu Imperiul. Mi se spune aici, ca o explicaţie a discursului
domnului Eden, că Marea Britanie nu ar putea să negocieze un Acord cu Italia
decât pe baza statu-quo şi a recunoaşterii unor interese cel puţin egale în
Mediterana ale Angliei şi Italiei. În orice caz, după cum semnalam în telegrama
mea de ieri, un răspuns net lipseşte la oferta domnului Mussolini, şi punctul de
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vedere oficial la Londra este că înţelegerea Mediteraneană nu poate fi tratată decât
posterior reglementării chestiunii Locarno.
În ceea ce priveşte chestiunea revizuirii, pot afirma Excelenţei Voastre că
forma sub care a fost evocată de domnul Mussolini a displăcut, de asemenea,
profund aici. Marea Britanie socoteşte că există deja suficiente puncte nevralgice în
Europa pentru ca să se mai agite acum şi chestiunea Ungariei. Cercurile din
Foreign Office sunt convinse că evocarea chestiunii Ungariei este rezultatul
discuţiilor Ciano-Hitler. Dar pe deasupra, forma sub care chestiunea revizuirii a
fost enunţată de domnul Mussolini a fost criticat aici. Până acum, revizuirea nu era
privită în Anglia ca posibilă decât pe căile legale ale Pactului SN, şi domnul Eden
enunţase aceasta în chip precis în discursul său la adunare, când vorbise de
„presiunea morală‖ a articolului 19. Acum, când Italia afirmă că Liga Naţiunilor a
murit, revizuirea nu mai poate, după însăşi concepţia italiană, fi efectuată prin
mijloace paşnice. Şi cercurile britanice conchid că este o adevărată nebunie de a
evoca chestiunea revizuirii dacă ea nu poate fi tranşată decât prin război. De altfel,
chiar ieri, drept răspuns discursului de la Milano, domnul Eden a afirmat credinţa
Marii Britanii în Pact, şi evocarea articolului 19 este astfel, prin contrast,
folositoare nouă, faţă de afirmaţiile domnului Mussolini.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Laptew
[Note marginale:]
Domnului ministru Victor Antonescu; domnului subsecretar de stat; Direcţia
politică; Vasile Grigorcea.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 6 (General, 1936), f. 210-216
374
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT
DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU,
ŞI MINISTRUL URSS LA BUCUREŞTI,
MIHAIL SEMIONOVICI OSTROVSKI
7 noiembrie 1936
Bucureşti1
Domnul Ostrovski mi-a vorbit de două chestiuni:
I.
Cenzura presei.
Domnia Sa s-a plâns de acţiunea din presa noastră contra
membrilor Guvernului sovietic şi a oamenilor politici din URSS.
Domnia Sa a revenit în termeni foarte liniştiţi, de altfel, asupra
reclamaţiilor făcute în trecut domnului ministru Titulescu în
această chestiune şi a apăsat asupra faptului că deşi presa noastră a
1

Conversaţia s-a desfăşurat „la serata Legaţiei URSS (la convorbire a asistat şi domnul Sergiu
Dimitriu)‖ (n. a.).
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II.

manifestat adeseori, în termeni foarte violenţi, la adresa
conducătorilor URSS-ului, Domnia Sa a păstrat liniştea necesară şi
nici măcar nu a făcut demersuril scrise oficiale pentru a cere să se
pună capăt aceste stări de lucruri. Am răspuns domnului Ostrovski
ca regretăm, fireşte, această stare de lucruri, dar că Guvernul ţării
nu poate fi făcut responsabil de ea, dat fiind că, deşi este cenzură,
ea nu este limitată decât la un număr foarte restrâns de chestiuni.
I-am adăugat că unii conducător ai Guvernelor de dreapta din
Europa sunt şi ei, din nefericire, obiectul unor atacuri. Nu poate fi,
deci, vorba de o atitudine special ostilă Uniunii Sovietice.
Terminând, am spus că se înţelege de la sine că în ce priveşte
acţiunea personală pe care conducătorii Ministerului de Externe şi
membrii guvernului sau colaboratorii lui o pot avea asupra
reprezentanţilor presei, această acţiune a fost şi va fi întotdeauna
exercitată în sensul unei atitudini cât se poate de cuviincioase faţă
de conducătorii tuturor statelor, cu atât mai mult faţă de
conducătorii statelor prietene.
Controlul filmelor.
Domnul Ostrovski mi-a adus la cunoştinţă chestiunea interzicerii
reprezentării unui film intitulat „Pepo‖, făcut în URSS şi cu text în
limba armenească care reproduce o melodrama veche încă din
1871 reprezentată în Rusia ţaristă, deci nu poate avea nimic
subversiv din punct de vedere comunist. Filmul a fost admis întâi
de Comisia noastră de cenzură, apoi interzis.
Domnul Ostrovski insistă asupra impresiei dezagreabile şi asupra
dificultăţilor pentru industria cinematografică sovietică ce pot
produce asemenea măsuri, şi ne roagă să intervenim, pentru a găsi
o soluţie.
Domnul Sergiu Dumitriu a arătat domnului Ostrovski că
interzicerea se datorează faptului că filmul este vorbit în limba
armenească şi că regulamentul nu permite decât reprezentarea
filmelor vorbite în una dintre marile limbi de circulaţie
internaţională. Domnia Sa presupune că aceasta este cauza
interzicerii.
A rămas ca domnul Sergiu Dumitriu să cerceteze mai îndeaproape
chestiunea, să refere Ministerului de Externe ca să vedem ce se
poate face.

AMAE, Fond 71/URSS, vol. 83 (Relaţii cu România, 1935-1936), f. 438-439
375
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE GHEORGHE BRĂTIANU ŞI
MINISTRUL AERULUI, MAREŞALUL HERMANN GÖRING
7 noiembrie 1936, ora 12.00
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Berlin
Göring a început prin a asculta cu multă atenţie expunerea mea,
întrerupându-mă în momentul în care am ajuns să vorbesc despre împiedicarea
pactului sovietic, cu întrebarea: „este oare înlăturat cu totul?‖. I-am dat lămuriri în
această privinţă, amintindu-i de declaraţia ce mi-o făcuse în ianuarie, care îşi capătă
acum întreaga ei importanţă, după discursul de la Milano.
Aici m-a întrerupt din nou şi mi-a declarat următoarele:
Discursul de la Milano a făcut în Germania impresie proastă. El nu este
expresia unui acord, ci, dimpotrivă, a unei rivalităţi în ce priveşte Ungaria. A avut
prilejul să constate aceste lucruri chiar în timpul călătoriei sale la Budapesta, la
înmormântarea lui Gömbös. Era atunci mult mai multă vâlvă (klaman) în jurul lui,
decât în jurul lui Ciano. Acesta şi-a dat seama şi a spus lui „tata socru‖
(Schwiegerpapa) că trebuie să facă un gest mai accentuat faţă de unguri. Acesta
însă a întrecut măsura. Germania a indicat limpede la Roma şi la Budapesta:
Iugoslavia e tabu, putem face acelaşi lucru pentru România; dacă obţine securitate
din punct de vedere al legăturii cu Rusia, nu putem să vă lăsăm barieră contra
Sovietelor, neliniştindu-vă la alte graniţe. Putem merge până la garantarea
frontierelor aşa cum am făcut cu iugoslavii, dar trebuie să fim siguri.
Din punct de vedere economic, trebuie un aranjament pe termen mai lung,
cinci-şase ani, dar trebuie să ştiu până în şase luni, pentru a încadra importul din
România în planul de patru ani. Mai târziu va fi mai greu, deoarece posibilităţile de
debuşeu vor fi mai restrânse. În acelaşi timp, acest act al României face posibilă
apropierea politică. Cum credeţi dumneavoastră că-şi garantează Iugoslavia
graniţele spre Italia şi Ungaria? Prin Mica Înţelegere? Dumneavoastră, la fel,
trebuie să vedeţi ce e preferabil: Germania sau Mica Înţelegere, Franţa, Rusia
pentru garantarea frontierei ungureşti. Dar pentru chestiunile economice trebuie
discreţie, pentru a nu provoca intervenţii violente din partea Franţei.
Este cu totul de acord că, în cazul unui război ruso-german, neutralitatea
României e mult mai importantă pentru Germania chiar decât alianţa ei.
Şi în ce priveşte Belgia, neutralitatea este cea mai cuminte politică,
deoarece dacă ea nu devine din timp de pace platformă de avioane (FlugzeugMutter-Schiff) pentru o aviaţie duşmană, Germania nu are niciun interes să o atace.
A doua oară nu vom băga mână în foc.
Iar Franţa şi Anglia cu siguranţă nu o vor ataca.
La această convorbire a asistat domnul deputat Atta Constantinescu.
[Note marginale:]
Problema a 4-a Arhiva blindată vol. 1 relaţiile româno-germane.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 145-146
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376
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 891, din 8 noiembrie 1936, ora 20.50
Înreg. la nr. 61 678, din 9 noiembrie 1936
Ankara
Stoiadinović a comunicat aici, prin ministrul Iugoslaviei, că, potrivit celor
convenite cu guvernul turc, a dat la Sofia asigurări că reuniunea şefilor Statelor
Majore la Bucureşti nu este îndreptată contra Bulgariei, ci are caracterul unui
normal schimb de vederi.
Domnia Sa crede a fi reuşit sa înlăture orice aprehensiune bulgară. A
declarat, de asemenea, acolo, că întrevederile sale de la Ankara s-au desfăşurat în
spirit amical pentru Bulgaria şi că poarta pentru o înţelegere cu ea rămâne deschisă.
Colegul meu iugoslav, de la care deţin aceste informaţii, mi-a confirmat că
Guvernul său se gândeşte la un tratat de amiciţie cu Bulgaria, dar că nu va
întreprinde nimic fără a lua înţelegere cu aliaţii balcanici, ceea ce, adaug eu, nici nu
ar putea fi altfel, dat fiind că articolul 2 al Pactului Balcanic subordonează orice
angajament politic al unui membru faţă de un alt stat balcanic consimţământului
tuturor semnatarilor pactului.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea. 9.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 58 (Relaţii cu Grecia, 1935-1941), f. 480
377
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, DIMITRIE GHIKA,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 921/12a, din 8 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 62 910, din 1936
Bruxelles
Domnule Ministru,
În privinţa discursului de la Milano al lui Mussolini, cred că nu fac
încălcare pe domeniul colegului meu de la Roma dacă supun Excelenţei Voastre
câteva consideraţii care, de altminteri, sunt întemeiate pe amintiri din timpul meu,
de secretar general al Departamentului Excelenţei Voastre, de şef de misiune la
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Quirinal şi de ministru al Afacerilor Străine.
Declaraţiile Ducelui despre marea nedreptate la care este victimă Ungaria
mutilată au provocat pretutindeni – şi mai cu seamă în România, cu drept cuvânt –
o mare emoţie: în fapt, aceste declaraţii nu sunt decât o reproducere, cu vorbe
aproape identice – a pasajului discursului din primăvara [anului] 1928, discurs cu
atât mai grav cu cât era rostit de la tribuna Camerei Deputaţilor de către Mussolini,
vorbind în calitate de ministru al Afacerilor Străine, în numele Italiei, legată printrun tratat de prietenie (cu anexa de caracter militar) semnat sub Guvernul Averescu,
în toamna [anului] 1926, cu România.
O atare situaţie anormală a persistat în cursul misiunii mele la Roma, de la
1928 la aprilie 1931; şi am regăsit-o la întoarcerea mea la postul de pe lângă
Quirinal, în august 1932. Care era, atunci, starea sufletească a lui Mussolini, şi care
ea poate să fie astăzi?
Principiul directiv al Ducelui era – şi n-a schimbat – voinţa de a suprima
Mica Înţelegere prin dezagregare: România părea singura pană pentru a putea
sparge acest lemn solid. Tratatul italo-român alcătuit şi semnat în 1926 a fost, mi se
pare, unealta aleasă de Mussolini pentru acest scop: iscălindu-l, Mussolini a crezut
că era în ajunul de a obţine, printr-o amiciţie oficială – aşa consfinţită în mod
public şi senzaţional precum şi prin recunoaşterea tardivă a Basarabiei, ieşirea
României din sistemul Micii Înţelegeri.
Ca probă avem articolul publicat în 1932 în revista „Nuova Antologia‖ în
care vestitul publicist Zingarelli, vorbind de România, scrie că, semnând cu
Guvernul Averescu Tratatul de amiciţie, cu consecinţele sale serioase, pentru
politica externă italiană, faţă de Soviete, Italia se credea în drept de a vedea
România lepădându-se de Mica Înţelegere. O altă probă de aceste speranţe mi-a
fost dată de o frază a lui Mussolini, în cursul unei audienţe acordate domnului
ministru Alexandru Em. Lahovary, trecând prin Roma în 1931: „România a fost
pentru noi o dezamăgire‖. Domnul Lahovary comunicându-mi această reflecţie, am
întrebat direct domnului Grandi, la întâlnirea noastră la Geneva, ce era în gândul
şefului Guvernului italian; domnul Grandi, încercând să se atenueze sensul strict al
cuvintelor Ducelui, fără nici o precizare, a încheiat la fel, convorbirea noastră:
„Amiciţia României nu ne-a adus ceea ce am sperat‖.
În astfel de atmosferă, la scadenţa tratatului, Mussolini ne-a aplicat regimul
prieteniei cu sticluţa de farmacie numărând picăturile – adică cu reînnoiri din şase
în şase luni; la observaţiile mele, în această privinţă, Mussolini se mulţumea să
replice cu cordialitate, dar cu încăpăţânare, fără desluşiri: „Poziţiile statelor în
Europa nu permit să ştim ce va fi mâine‖. Când domnul Titulescu, reluând
portofoliul Afacerilor Străine, în toamna lui 1932, m-a însărcinat să insist din nou
pentru o prelungire, măcar de un an – Domnia Sa urmând să vina în persoană la
Roma, pentru semnătură, cu scopul de a reda puţin lustru la acest instrument de
amiciţie anemică – şeful Guvernului Italiei a rămas intransigent (cerând, formal,
chiar dispariţia anexei tratatului de caracter militar).
Pe urmă, a venit „bomba întăririi Micii Înţelegeri prin noul statut, elaborat
la Geneva, în februarie 1935. Iritarea resimţită la Roma cu acest prilej – cu atât mai
violentă cu cât presa italiană nu înceta de a proclama în fiecare zi că Mica
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Înţelegere era pe dric, din pricina defecţiunii iminente a României – această iritare,
de atunci a luat în mod public un caracter antiromânesc. Până la această dată,
Mussolini şi coriferii fascişti şopteau la urechea ministrului României: „Cum se
poate ca România să rămână alături de cehoslovaci, care nu sunt decât «vite» şi
deţin teritorii care urmează să fie restituite Ungariei‖ (aşa mi-a vorbit mareşalul
Badoglio, în 1926, la Bucureşti, unde eram secretar general al Departamentului, cu
prilejul vizitei ASR Ducele de Spoleto), Mussolini bătând cu pumnul în masă, la
Palatul Chigi, îmi spunea şi îmi repeta (după faimosul său discurs asupra
mutilaţiilor Ungariei, la Cameră, în 1928): „Am declarat contelui Bethlen: «să nu
aveţi speranţa de a obţine un centimetru pătrat din România Mare»‖ (ceea ce, în
bună logică, ajungea la această confesiune: ca Italia, făcându-se capul sindicatului
nemulţumirilor, făgăduia Ungariei sprijinul său pentru a recăpăta ceva în dauna
Cehoslovaciei şi a Iugoslaviei).
După noul statut al Micii Înţelegeri, în februarie 1935, cercurile oficiale şi
întreaga presă italiană au şters România de pe lista prietenilor Italiei: campanie
violentă de injurii la adresa domnului Titulescu şi, în sfârşit, caducitatea tratatului,
care n-a fost prelungit de succesorul meu, domnul Lugoşianu, decât pentru şase
luni, fără reînnoire.
Primejdia Anschlussului a părut la un moment dat, împreună cu înţelegerea
franco-italiană, o posibilitate de a îmbunătăţi relaţiile nu numai între România şi
Italia, dar şi între Italia şi Mica Înţelegere. Când Ducele a mobilizat armata italiană
la Brenner, gata să intre până la Viena, diplomaţia italiană făcuse un pas spre
drumul Micii Înţelegeri, care s-a tradus prin declaraţia subsecretarului Suvici,
ministrului cehoslovac, Cavalkovsky, cum că ambele state aveau acum o ţintă
comună. Scurtă paranteză înainte de starea actuală, aşa cum a ieşit din afacerea
Etiopiei, din schimbarea frontului faţă de Franţa şi de noua cârdăşie cu Berlin.
Dat fiind caracterul oportunist, prin esenţă, al politicii externe italiene, s-ar
putea admite – cum ministrul Afacerilor Străine belgian este dispus a admite, că
poziţiile diplomatice de astăzi nu sunt decât provizorii şi vor fi modificate mâine
prin dizolvarea împrejurărilor: Mussolini, care vede că Germania are ca ţintă
principală Europa Centrală şi Orientală, este aproape silit să reţină pe clienţii săi de
ieri prin supralicitaţie.
Totuşi, mă cred dator să supun binevoitoarei atenţii a Excelenţei Voastre un
ultim punct care mi se pare cel mai îngrijorător, la lumina faptelor de azi.
În 1931-1932, domnul Marinković, preşedinte al Consiliului şi ministru al
Afacerilor Străine în Iugoslavia, de care Excelenţa Voastră a cunoscut şi apreciat,
desigur, calităţile însemnate de caracter, de inteligenţă echilibrată cu vederi clare
fără nici o exaltare balcanică – mi-a expus în diferite rânduri, adânca sa convingere
şi teama că Italia ar fi semnat acum opt ani o convenţie secretă cu Austria prin care
armata italiană ar avea dreptul de trecere prin teritoriul austriac spre Ungaria, cu
scopul, în caz de război italo-iugoslav, de a cădea în spatele Iugoslaviei. Spre a
legitima aceste temeri, colegul meu iugoslav îmi arată că Austria a deschis o stradă,
zisă de mare turism, de la frontiera italiană, în direcţia Ungariei (Saint Gotard),
care comportă, în defileurile Alpilor, viraje de o amploare exagerată,
corespunzătoare gabaritului camioanelor militare italiene, cheltuielile de
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construcţie ale acestui drum fiind, după informaţiile domnului Marinković,
acoperite în întregime de guvernul lui Mussolini. Domnul Marinković era, deci,
absolut convins că există un acord secret austro-italian în legătură strânsă cu un
tratat militar secret italo-ungar împotriva Iugoslaviei.
Când domnul Marinković mi-a comunicat cele ce preced, am avut
amintirea unei „ieşiri‖ a colonelului Mercalli, ataşat militar al Italiei la Bucureşti,
când eram secretar general (1927) identică cu alte consideraţii de acelaşi soi expuse
de colonelul Mercall domnului general Samsonovici (care mi le referise). Acest
ofiţer, vorbind cu laude de calităţile ostaşului nostru, declarase că, eventual,
„soldatul român ar fi dispus să tragă asupra camaradului său italian‖. Alegaţie cu
atât mai surprinzătoare cu cât în acel moment tratatul de prietenie italo-român era
în plină vigoare. Cu multă energie, mă ridicasem împotriva acestei ipoteze, Mica
Înţelegere fiind creată pentru menţinerea Tratatului de la Trianon, în ipoteza,
absurdă după mine, a unui viitor război localizat „italo-iugoslav‖, nici
Cehoslovacia, nici România, în cadrul Micii Înţelegeri, n-ar avea obligaţia de a
interveni; bineînţeles, dacă Ungaria ar profita de situaţie pentru a ataca Iugoslavia,
atunci, în ajutorul aliatului lor, Cehoslovacia şi România ar intra în Budapesta. La
care, colonelul Mercalli a exclamat: „E dumque!?! Iată ipoteza mea realizată‖. La
observaţia mea directă: „Va să zică, din cele ce spuneţi, trag concluzia că în caz de
război italo-iugoslav, armata italiană ar fi pe teritoriul ungur‖ ataşatul militar italian
a bătut în retragere cu protestări confuze şi cu vorbe goale.
Domnul Marinković a murit. Astăzi, Excelenţa Voastră are în mână
elementele care permit de a aprecia până la ce punct temerile fostului şef al
Guvernului iugoslav au o aparenţă de temei şi dacă într-adevăr Guvernul italian a
pus în acţiune acest aparat de război. Mi se pare, din contactele ce am avut timp de
cinci ani cu Mussolini că Domnia Sa, dacă a realizat ceva în acest sens, a avut, ca
ţintă o preocupare de ordin defensiv, în contra unei agresiuni iugoslave (căci în
Italia, cel puţin înainte de experienţa militară făcută în Abisinia, a domnit o
adevărată frică de armata iugoslavă şi de calităţile soldatului sârb faţă de cele ale
soldatului italian). Dar este evident că date fiind poziţiile de astăzi şi de veleităţile
active ale Germaniei în Europa Centrală şi Orientală, Italia poate să fie angajată
mai departe decât prevedea ieri şi decât doreşte să fie împinsă.
Sub acest unghi, discursul de la Milano, care în fond este o replică a mai
multor cuvântări de acest fel, dar o replică după vizita contelui Horthy la Roma,
poate să fie considerat ca depăşind limitele terenului pe care până astăzi a manevrat
Mussolini.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Ghika
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 30 (Relaţii cu Germania, Grecia,
Italia), f. 405-411

554

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

378
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, THEODOR EMANDI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 857, din 9 noiembrie 1936, ora 14.15
Înreg. la nr. 61 912, din 9 noiembrie 1936
Praga
Am vorbit cu domnul Krofta, întâmplător, de recunoaşterea Basarabiei de
[către] Rusia. Ministrul Afacerilor Străine cunoaşte întreaga mea activitate din
trecut pentru normalizarea şi apropierea relaţiilor noastre.
Domnul Krofta mi-a arătat că în mai multe rânduri a sfătuit pe ruşi să
termine această problemă, dar că cei din Moscova se tem de curentul germanofil ce
ar exista în România, la care i-am răspuns că chiar dacă ar exista acest curent şi
tocmai pentru distrugerea lui ar fi politic să se recunoască Basarabia.
Tot în această chestiune am avut o interesantă convorbire cu ministrul
Lituaniei, Tarauskas. El a vorbit nu de mult cu ministrul URSS din Kaunas, care
i-ar fi spus că Moscova aşteaptă ca România să-i facă cerere căci ea singură n-ar
propune-o, şi că n-ar vedea împiedicare ca Rusia să recunoască Basarabia.
La întrebarea mea care ar fi preţul acestei recunoaşteri, el mi-a răspuns că
Sovietele ar cere un pact similar cu al Cehoslovaciei. El crede totuşi că, în situaţia
actuală internaţională, Guvernul român face foarte bine să fie rezervat, căci
încercarea rezolvării acestei probleme şi nereuşita ei i-ar face mai mult rău.
Am ţinut de datoria mea să va informez asupra acestor interesante
convorbiri.
Emandi
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 9.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 11 (Telegrame, 1935-1936), f. 236-237
379
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. f. n., din 9 noiembrie 1936, ora 20.20
Înreg. la nr. 62 244, din 10 noiembrie 1936
Budapesta
Sunt informat dintr-o bună sursă că la întrunirea de la Viena se vor examina
555

Institutul Diplomatic Român

următoarele puncte:
1) Reconstrucţia bazinului dunărean.
2) Situaţia Germaniei faţă de statele semnatare ale Pactului de la Roma.
3) Discutarea raporturilor italo-iugoslave.
4) Securitatea colectivă a Europei, adică luarea de poziţie comună în
privinţa reformării Societăţii Naţiunilor.
5) Recunoaşterea ocupării Abisiniei de către Italia.
6) Raporturile Poloniei cu cele trei state semnatare.
Chestiunea Habsburgilor este considerată ca neactuală şi nu va fi discutată
actualmente.
Se pare că nu este vorba de a se încheia vreo convenţie, ci numai de a
discuta fondul chestiunii de mai sus.
Căpităneanu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Legaţiei de la Viena, pentru informare; Direcţia politică. Vasile
Grigorcea. 9.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 139
380
CONSILIERUL LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN,
VINTILĂ PETALA, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 672, din 9 noiembrie 1936, ora 21.02
Înreg. la nr. 62 238, din 10 noiembrie 1936
Berlin
Foarte confidenţial.
În cercurile politice germane se fac afirmaţiile cele mai temerare asupra
atitudinii viitoare a Iugoslaviei şi se lasă chiar a se înţelege că între Berlin şi
Belgrad există deja nu numai tentative înaintate, ci chiar acorduri precise care ar
aduce după sine alunecarea Iugoslaviei în orbita politică a Reich-ului. În felul
acesta s-ar fi realizat nu numai o dislocare a Micii Înţelegeri, ci o primă şi
hotărâtoare răsturnare a raporturilor de forţe din Bazinul dunărean în favoarea
Germaniei.
Am auzit chiar afirmaţia că Iugoslavia ar aştepta numai un semn de aici
pentru a părăsi Mica Înţelegere; am impresia că aceste versiuni „bine dirijate‖
reprezintă în acest timp un deziderat şi o armă în mâna diplomaţiei Germaniei. Ele
sunt răspândite cu prea multă bunăvoinţă spre a nu ne îndreptăţi a crede ca forurile
conducătoare germane doresc a impresiona cât de adânc opinia publică din ţările
Micii Înţelegeri; în cursa de viteză pe care Italia şi Germania o fac azi pentru
cucerirea influenţei în sud-est, Iugoslavia pare a fi primul obiectiv. Acest obiectiv
este cu atât mai mult contestat şi dorit, cu cât factorul de care aceste puteri se tem
mai mult şi care pare a fi cel mai apropiat de ţel este acela care face cel mai puţin
zgomot şi care lucrează, totuşi, cu cea mai multă metodă: Marea Britanie; Ministrul
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cehoslovac, cu care am avut azi o lungă conversaţie ajunge la rândul său la
concluzia similară. Iugoslavia este solicitată azi de trei mari puteri: „Roma face
cele mai neaşteptate oferte, Berlinul cele mai consistente făgăduieli şi, totuşi,
Londra este aceea care este mai aproape decât toate de Belgrad‖.
Fără a fi prea optimist, cred că aceasta din urmă probabilitate este şi aceea
care concordă cel mai bine cu unitatea şi cu aspiraţiile Micii Înţelegeri.
Petala
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 458-459
381
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 4, din 9 noiembrie 1936
[Geneva?]
Am avut astăzi, la ora 11, o lungă convorbire cu Litvinov, căruia i-am
explicat motivele de politică internă care au determinat formarea Cabinetului fără
Titulescu, asigurându-l că politica externă a României rămâne neschimbată faţă de
puterile aliate şi amice şi în special faţă de Rusia, marea noastră vecină, cu care în
cursul istoriei noastre nu am avut decât relaţii de bună prietenie, şi faţă de care
niciun ministru român cu conştiinţa netedă a intereselor noastre geografice n-ar
putea practica decât o politică de bună şi amicală vecinătate.
I-am spus, totuşi, că, în practică, o politică fiind şi o chestiune de
temperament, voi sta faţă de Soviete pe linia politică trasă de domnul Titulescu, dar
că, în general, voi face o politică mai potrivită intereselor apropiate ale României
acolo unde acele interese au suferit, aducând, în lipsa unui temperament strălucit ca
al domnului Titulescu, o grijă deosebită relaţiilor noastre cu Polonia, Italia şi
Iugoslavia, cultivând bineînţeles cu aceeaşi statornică grijă relaţiile noastre cu
Franţa, Mica Înţelegere şi cu Înţelegerea Balcanică care rămân la baza politicii
noastre externe.
La întrebarea: Ce am înţeles noi la Bratislava în comunicat prin fraza
„Legături strânse, dar fiecare cultivându-şi prieteniile‖, i-am răspuns că am înţeles
că între ţările Micii Înţelegeri trebuie să domnească o deplină încredere în
sinceritatea şi lealitatea fiecăruia dintre noi, dar că, dacă legăturile unuia dintre noi
ar putea profita pentru ameliorarea relaţiilor noastre cu alte puteri, această
împrejurare ar putea să fie decât folositoare fiecăruia dintre noi.
Dacă Cehoslovacia are relaţii de o prietenie mult mai strânsă cu URSS
decât noi, noi ne bucurăm de această împrejurare, fiindcă aceasta nu poate decât să
ne ajute şi pe noi în practica bunei prietenii care ne leagă de Soviete. Dacă noi
avem relaţii mai bune cu Polonia, aceasta nu poate decât să profite raporturilor
viitoare ale Cehoslovaciei cu Polonia. Dacă relaţiile noastre cu Italia s-ar dezvolta
pe picior mai prietenesc, aceasta nu poate decât folosi Iugoslaviei.
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Domnul Litvinov mi-a spus că politica de prietenie faţă de Rusia pe care eu
i-o afirm şi de care ia act, trebuie, totuşi, să se dezvolte într-o atmosferă care să
facă această politică simpatică opiniei publice şi că, deci, ar trebui să nu se ezite de
a se vorbi în public despre prietenia faţă de Uniunea Sovietică şi mai ales să nu fie
prea dese critici în presă la adresa Sovietelor. O prietenie stă nu numai pe texte, ci
şi în sufletul poporului.
I-am răspuns că în declaraţia mea am vorbit de buna prietenie ce ne leagă
de URSS şi că vom mai vorbi şi în alte ocazii, dar că – deşi noi avem cenzură –
atacurile sunt interzise numai contra MS Regele şi Armatei. Critici s-au adresat
contra lui Hitler şi Mussolini în marea presă de stânga, iar în presa de dreapta în
contra Sovietelor. Căci, într-o măsură oarecare, nu putem să nu lăsăm presei
oarecare libertate de discuţie în chestiuni de politică externă. „Dar mişcările de
dreapta sunt cu caracter hitlerist‖, mi-a spus Litvinov. I-am răspuns că în România
mişcări naţionaliste au existat întotdeauna, iar dacă iau uneori formă antisemită, ele
sunt desigur criticabile şi reprobabile, dar nu au nici o legătură cu rasismul.
M-a întrebat dacă la Praga a fost vorba de adâncirea relaţiilor noastre de
alianţă. I-am răspuns că da, dar că aceasta depinde de acordurile pe care statele
Micii Înţelegeri le-ar stabili cu Franţa. Căci dacă Franţa pare azi a evita orice act
care ar părea îndreptat împotriva Germaniei sau Italiei, ne este şi mai puţin îngăduit
nouă de a face aceasta. Trebuie, prin urmare, revizuite nu numai raporturile între
statele Micii Înţelegeri, dar şi ale acestora cu Franţa şi cu ceilalţi aliaţi care, pentru
noi, sunt Polonia şi Înţelegerea Balcanică.
Litvinov m-a întrebat apoi cum se face că anul acesta pentru prima oară
miniştrii Micii Înţelegeri au asistat la serbările de la Nürnberg, unde se preamăreşte
politica lui Hitler. I-am răspuns că autorizaţia dată lui Comnen de a asista la serbări
este anterioară venirii mele la Ministerul Afacerilor Străine şi este semnată de
Arion, secretarul general al domnului Titulescu. Ostrovski n-are decât să vină
oricând la Ministerul de Externe să ia cunoştinţă de aceasta. Nu-i spun aceasta
pentru a arunca răspunderea asupra altcuiva, dar pentru ca dânsul să vadă că
explicaţia ce îi voi da este pentru a-mi justifica o acţiune proprie. Acţiuni de
preamărire a unor politici aparţinând unui singur partid care vorbeşte în numele
unei ţări întregi se fac şi la Roma, şi la Moscova, şi, totuşi, toţi miniştrii acreditaţi
asistă. Aceasta explică de ce, de data aceasta, miniştrii Micii Înţelegeri au asistat,
de comun acord, la serbări.
La aceasta domnul Litvinov mi-a răspuns râzând: „E curios cum de aici
înainte orice schimbare de atitudine se va atribui absenţei domnului Titulescu‖.
I-am răspuns, şi eu surâzând, că este şi mai curios că toate ţările au dreptul să-şi
schimbe ministrul de Externe, fără a da loc de nici un comentariu, afară de
România.
Litvinov m-a întrebat apoi care este sensul venirii lui Stoiadinović la
Bucureşti, înainte de deschiderea Conferinţei Micii Înţelegeri. Fiind ora 12 şi având
întâlnire cu Beck, am rugat pe domnul Litvinov să continuăm conversaţia într-o
şedinţă apropiată.
În tot timpul convorbirii noastre tonul a fost prietenos.
Antonescu
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AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 15 (Conferinţa Consiliului
Permanent al Micii Înţelegeri, 1936), f. 388-390
382
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
ŞI MINISTRUL POLONIEI LA BUCUREŞTI, MIROSLAV ARCISZEWSKI
9 noiembrie 1936
Bucureşti
Secret.
Domnul Arciszewski a arătat domnului ministru Antonescu, jurnalul .... din
...., atrăgând atenţia domnului ministru Antonescu asupra unei telegrame în care se
spune că MS Regele şi-ar fi luat angajamentul faţă de domnul Beneš, ca să facă să
se amelioreze relaţiile între Polonia şi Cehoslovacia.
Domnul Arciszewski a citit domnului Antonescu, din ordinul domnului
Beck, o comunicare trimisă de domnul Beck înainte de plecarea sa la Londra, în
care se arată că:
1) Domnul Beck va examina cu domnul Eden problemele generale ale
politicii externe din Europa. Raporturile între domnul Beck şi Eden
sunt de aşa natură încât conversaţia va avea un caracter particular,
tratând şi de unele chestiuni speciale care interesează relaţiile dintre
Anglia şi Polonia.
2) Relaţiile între Polonia şi Anglia sunt de aşa natură încât inspiră o
încredere reciprocă.
3) Raporturile dintre Polonia şi Cehoslovacia pot fi influenţate în bine
prin intervenţiile româneşti la Varşovia mai de grabă decât prin oricare
alta, dar această intervenţie trebuie făcută în mod absolut discret, fără
nici o publicitate, fără agent. Ea n-ar putea da roade decât cu vremea,
însă nu într-un timp prea apropiat. Insistenţele ce s-au încercat a se
face din alte părţi prin presă şi mai ales publicitatea ce s-a făcut în jurul
lor, n-a fost de natură a ameliora aceste raporturi.
Aceeaşi greşeală nu trebuie făcută în demersurile ce România ar putea
face eventual la Varşovia.
4) Domnul Beck consideră că între România şi Polonia pot să fie relaţii
de strânsă prietenie şi intimitate care pot da roade pe toate terenurile.
Dar cere din partea României o completă discreţie în dezvoltarea
acestor raporturi.
5) Noul ministru al României va găsi la Varşovia cea mai caldă primire.
Domnul Beck a rugat pe domnul ministru Antonescu prin domnul
Arciszewski să fixeze data voiajului său la Varşovia, spre a lua din
vreme dispoziţiile necesare.
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383
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 928, din 10 noiembrie 1936, ora 12.50
Înreg. la nr. 62 337, din 11 noiembrie 1936
Paris
Confidenţial.
Luculescu, întâlnind în casa unui prieten comun pe Mandel, fost ministru, a
avut cu acesta o lungă conversaţie. Mandel va pronunţa la 11 noiembrie, în
circumscripţia sa, un important discurs, în care va atrage atenţia opiniei publice
asupra primejdiei unei Germanii superînarmate în faţa unei Franţe care, sub
guvernul Blum, prin ocupările de uzine şi prin călcarea dreptului de proprietate, dă
impresia unei ţări care s-a abandonat, justificând, astfel, atitudinea prietenilor care
se întorc de la ea atraşi sau impresionaţi de o Germanie puternică şi unanimă.
Redresarea Franţei este greu de înfăptuit sub un Guvern care a câştigat alegerile
promiţând prosperitatea şi pacea, iar de la începutul guvernării şi până azi,
niciodată nu a vorbit ţării de sacrificiile ce într-o zi poate fi chemată să le facă.
Mandel nu crede că Germania va ataca Rusia, ci crede că, mai curând, conflictele
sociale agravate şi excesele comuniştilor ar oferi un pretext lui Hitler de a ataca
Franţa, cu aprobarea dreptei, speriată de bolşevism.
Cu privire la discursul de la Milano, Mandel ştie că Mussolini cu o lună
înainte vorbind cu Dupuy proprietarul lui „Le Petit Parisien‖ despre revizuirea
tratatelor a spus că două ţări trebuie să plătească pagubele teritoriale aduse
Ungariei: întâi Cehoslovacia, şi apoi România, Iugoslavia rămânând neatinsă.
Interesându-se de poziţia României şi primind răspunsul că politica ţării
noastre va continua neschimbată, Mandel a replicat că, dacă aceasta e justă până în
prezent, opinia lui, ca şi a numeroşi parlamentari, este că „prezenţa mai departe a
lui Titulescu în guvern ar fi dat impresia că o eventuală modificare a politicii
româneşti ar fi cu neputinţă‖.
Cu privire la politica internă a Franţei, Mandel este convins ca guvernul
Blum mai poate dura trei luni şi chestiunea nu s-ar putea pune înainte de februarie.
Preşedintele Lebrun va aştepta să scape în orice moment de acesta, el dorind un
cabinet Chautemps. Criza ar putea izbucni mâine, dacă Herriot ar accepta să
formeze guvernul. Dar oricând va izbucni, rezolvarea va fi extrem de rapidă, căci
Chautemps va refuza şi Daladier chemat va forma într-un ceas guvernul cu
Chautemps la Externe. Noul Guvern ar fi tot de front popular, afară de cazul când
comuniştii şi numai după dorinţa Moscovei s-ar retrage din majoritate. Dacă la
căderea lui Leon Blum, s-ar produce tulburări, Mandel este convins ca garda
mobilă îşi va face datoria, şi ordinea va fi repede restabilită.
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Cesianu
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 45 (Relaţii cu Italia, 1934-1936), f. 278-280
384
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 557, din 10 noiembrie 1936, ora 16.00
Înreg. la nr. 62 339, din 11 noiembrie 1936
Roma
Înainte de a părăsi Roma, contele Ciano a declarat în cercurile diplomatice:
„vizita mea la Viena şi Budapesta se supraevaluează, cum cea de la Berlin s-a
subevaluat‖.
Cercurile autorizate italiene au început să prezinte în acest cadru mai
modest Conferinţa de la Viena şi să convină ca este un fapt normal prevăzut de
Protocoalele de la Roma, al cărui interes a fost sporit prin faptul că urmează
Acordului din 11 iulie şi vizitei contelui Ciano la Berlin. Concluziile ei vor fi
definite în documente diplomatice concrete.
Prin Protocoalele romane exportul austriac şi ungar în Italia a crescut cu 25
şi, respectiv, cu 50%. În primul rând, această funcţie a protocoalelor va fi
confirmată prin încheierea a două noi acorduri comerciale care vor ţine cont: 1) De
devalorizarea lirei. 2) De cucerirea Abisiniei, ceea ce implică recunoaşterea
Imperiului de către Ungaria.
În ce priveşte o eventuală extindere a protocoalelor la tot Bazinul
dunărean, cercurile conducătoare italiene consideră perimată ideea unei conferinţe
bazate pe procesul-verbal Mussolini-Laval din 7 ianuarie 1935. Ar fi sarcina
Conferinţei de la Viena de a căuta formule mai concrete şi directe în acest scop.
Pentru aceasta ar trebui să dispară condiţiile negative dintre aceste state. În această
expresie vagă pot intra problemele: minorităţilor, revizuirii, parităţii de drepturi,
Restauraţie. Tendinţa, la Roma, pare a fi ca aceste probleme să fie tratate cu
discreţie, afară poate de aceea a reînarmării Ungariei. În fine, toată activitatea
Conferinţei de la Viena va fi situată de italieni în cadrul acţiunii anticomuniste. Ei
văd în aceasta unul dintre mijloacele cele mai eficace pentru a disocia Mica
Înţelegere şi din ce în ce mai mult, în interpretările italiene, chiar declaraţiile
revizioniste ale Ducelui la Milano ar trebui considerate sub unghiul: manevră de
intimidare spre a face statele dunărene să înţeleagă că aliaţii Rusiei vor fi victimele
revizionismului maghiar.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 336-337
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385
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 266/A-2, din 10 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 63 145, din noiembrie 1936
Londra
Confidenţial.
Nota britanică, din 4 noiembrie, cu privire la problema locarniană
Domnule Ministru,
Am avut prilejul de a avea ieri sub ochi textul Notei ce Guvernul britanic a
trimis-o la 4 noiembrie Franţei, Italiei, Belgiei şi Germaniei cu privire la problema
locarniană, astfel cum ea rezultă, în momentul de faţă, în urma primirii la Londra a
celor patru răspunsuri la Nota britanică din 18 septembrie.
Nota din 4 noiembrie nu conţine propriu-zis nici o propunere nouă.
Guvernul britanic face doar întrânsa o operaţiune de clasare pe chestiunea
răspunsurilor primite la Nota sa din 18 septembrie. În afară de această operaţiune
de clasare, documentul nu cuprinde decât lungi citate din răspunsurile celor patru
Guverne, amintind şi, asupra fiecărui punct, atitudinea adoptată de Guvernul
britanic. Mi se spune că, luând această iniţiativă, Guvernul din Londra a ţinut astfel
să facă să reiasă în chip cât mai clar, într-un document rezumativ, punctele asupra
cărora există divergenţe şi cele asupra cărora există posibilităţi de înţelegere.
Acestea din urmă, după cum reiese din însăşi citatele reproduse, sunt în număr
destul de restrâns.
Pentru informarea Departamentului Excelenţei Voastre, rezum mai jos
cuprinsul acestei Note. Socotesc că pe lângă interesul ce documentul îl prezintă în
sine, acest rezumat va completa în chip util atât rapoartele precedente ale acestei
Legaţii, cât şi celelalte informaţii ce Excelenţa Voastră le va fi deja căpătat asupra
atitudinii celorlalte patru state în ceea ce priveşte problema locarniană.
Nota din 4 noiembrie clasează în patru categorii diversele aspecte ale
chestiunii locarniene:
1) Natura acordului.
2) Excepţiile la viitorul tratat.
3) Procedura în caz de violare a tratatului.
4) Extinderea negocierilor la chestiuni altele decât acelea pur occidentale.
Amintesc încă o dată că expunând asupra fiecărei chestiuni punctul de
vedere al diverselor Guverne, Nota britanică face lungi citări din documentele
schimbate între Guvernele interesate.
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Natura acordului
Franţa. Guvernul francez s-a declarat în favoarea unui Acord, reproducând
stipulările din vechiul tratat locarnian, şi în favoarea unui sistem conţinând
principiul reciprocităţii garanţiilor.
Marea Britanie a adoptat un punct de vedere similar celui preconizat de
Guvernul francez.
Germania a preconizat un sistem consistând în suprapunerea unor Pacte de
neagresiune între Franţa şi Belgia pe de o parte şi Germania pe de altă parte. Aceste
Pacte urmând a fi puse sub garanţia Italiei şi a Marii Britanii.
Belgia a cerut ca Acordul să îmbrace forma unui Tratat de Garanţie în care
Belgia să rămână neutră. În sprijinul cererii sale, Belgia a invocat argumentul că,
prin situaţia sa geografică, Belgia joacă rolul unui scut apărător al Franţei şi Marii
Britanii şi că, în asemenea condiţii, ar fi nedrept ca să se adauge acestei situaţii de
fapt alte angajamente contractuale. Nota belgiană a adăugat că Belgia rămâne
fidelă însă obligaţiilor rezultând pentru dânsa din Pactul Societăţii Naţiunilor.
Italia a scos în evidenţă necesitatea ca viitorul sistem locarnian să cuprindă
reciprocitatea garanţiilor. Este necesar ca garanţia italiană şi britanică sa fie strâns
legate una de cealaltă, iar nu independente. Nota italiană subliniază că
reciprocitatea garanţiilor trebuie să funcţioneze într-unul şi acelaşi sistem, iar nu în
două sisteme suprapuse în care garantaţii să aibă obligaţii de reciprocitate aparte iar
garanţii să aibă alte obligaţii de reciprocitate între ei (cum ar fi de exemplu cazul
Angliei şi Italiei, garante ale Tratatului pe de o parte şi garantate una de cealaltă pe
de altă parte).
Excepţiile la viitorul tratat
Franţa a cerut ca o condiţie fundamentală menţinerea excepţiilor din fostul
Tratat Locarno, adică legitimă apărare şi acţiunile în baza articolelor 15 şi 16 ale
Pactului Societăţii Naţiunilor.
Marea Britanie s-a arătat dispusă a păstra legătura între viitorul Tratat şi
Pactul Societăţii Naţiunilor, deci dispusă a menţine sistemul actual.
Germania a cerut în chip neted anularea oricăror excepţii, afară de cazul
legitimei apărări, la obligaţiile de non-agresiune.
Italia şi Belgia nu au tratat această chestiune în răspunsurile lor.
Procedura în caz de violare a tratatului
Franţa şi Marea Britanie au considerat împreună că:
a) în caz de violare flagrantă a Tratatului, mecanismul garanţiilor va juca
în chip automat.
b) în caz de violare contestabilă se va avea recurs la Consiliul Societăţii
Naţiunilor pentru determinarea violării.
Germania n-a acceptat recursul la Consiliu în caz de violare contestabilă.
Belgia şi Italia nu au tratat acest punct în răspunsurile lor.
Extinderea negocierilor la chestiuni altele decât cele pur occidentale
Franţa a făcut din această extindere a negocierilor o condiţie a întrunirii
conferinţei locarniene propriu-zise.
Marea Britanie aminteşte că prin Nota ei, din 18 septembrie, a propus
extinderea acestor negocieri la chestiuni altele decât cele occidentale, în termenii
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comunicatului anglo-franco-belgian, din 3 iulie, de la Londra.
Germania a comunicat că asemenea negocieri nu ar putea fi luate în
considerare decât în momentul în care Acordul Occidental va fi fost realizat.
Belgia şi Italia nu au tratat această chestiune în răspunsurile lor.
În încheiere, nota britanică anunţă că va comunica în curând celor patru
Guverne un nou memoriu, expunând vederile Guvernului Majestăţii Sale asupra
situaţiei rezultând din primirea răspunsurilor rezumate mai sus. Pentru moment,
Guvernul britanic nu a vrut decât să amintească celor patru Guverne punctele lor de
vedere respective în ceea ce priveşte diversele aspecte ale chestiunii. Nota încheie
cu întrebarea dacă Guvernele socotesc preferabil ca viitoarele negocieri pentru
încheierea Tratatului să urmeze pe cale diplomatică sau să se efectueze prin
întrunirea unei conferinţe.
În cercurile bine informate mi se spune că Guvernul britanic urmăreşte
pentru moment, printr-o acţiune fermă, clarificarea tuturor chestiunilor în discuţie.
Guvernul britanic, care îşi dă perfect seama de dificultăţile tot mai mari ce se ivesc
în calea rezolvării problemei locarniene şi care întrevede chiar posibilitatea neajungerii la vreun rezultat doreşte ca din corespondenţele schimbate să reiasă cât
mai clar asupra cui va cădea într-o zi răspunderea eşecului locarnian. Aceasta
pentru a putea, în acel moment, lămuri opinia publică britanică şi lua atitudinea ce
i-o vor impune circumstanţele noi în care se va găsi.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Laptew
AMAE, Fond 71/România, vol. 239 (Copii după rapoarte,noiembrie
1936), f. 170-177
386
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 279, din 11 noiembrie 1936, ora 13.11
Înreg. la nr. 62 580, din 12 noiembrie 1936
Londra
Din cercurile de la Foreign Office şi din cele de la Ambasada Franţei, aflu
următoarele cu privire la convorbirile dintre domnii Eden şi Beck:
1) Cu privire la Pactul de la Locarno, Beck a susţinut necesitatea
participării Poloniei la viitorul Pact bazându-se pe existenţa atât a
Tratatului franco-polonez cât şi pe a tratatului polono-german din
1934. Eden a demonstrat că o asemenea participare ar fi special de greu
de realizat, mai ales acum, când atitudinea Belgiei creează deja atâtea
dificultăţi în calea negocierilor dintre vechii semnatari ai Pactului de la
Locarno.
2) Britanicii au sondat intenţiile poloneze cu privire la un eventual acord
regional oriental. Beck a declarat că Polonia doreşte să păstreze o
atitudine de strică neutralitate între Germania şi Rusia, ceea ce o
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împiedică de a adera la orice Pact oriental. Impresia în cercurile
oficiale britanice este că, doritoare de a nu-şi asuma nici un angajament
contractual nou în Europa Orientală, Polonia încearcă a participa la
negocierile locarniene numai cu scopul de a obţine o garanţie a
puterilor occidentale împotriva Germaniei. Domnul Beck nu pare a fi
reuşit în tentativa sa.
3) Cu privire la chestiunea Danzig, Eden a sfătuit pe Beck să urmeze o
atitudine energică împotriva încălcărilor germane în oraşul liber.
Impresia căpătată de Eden este că Polonia este pe punctul de a încheia
un acord direct cu Germania în această chestiune.
4) Cu privire la relaţiile polono-cehe, Eden a sfătuit cu multă inistenţă pe
Beck să adopte o politică de destindere în această problemă care
constituie, după părerea britanică, un punct nevralgic special de pe
harta Europei. Beck a răspuns numai, după cum a repetat-o ieri seară în
declaraţiile făcute presei, că relaţiile între Polonia şi Cehoslovacia nu
au nici o „incidenţă‖ asupra problemelor europene. În cercurile oficiale
nu mi s-a ascuns decepţia ce acest răspuns a cauzat.
5) În chestiunea imigrării evreilor poloni în Palestina, Eden a explicat lui
Beck ca o hotărâre nu va putea fi luată decât ulterior depunerii
raportului de anchetă trimis în Palestina.
Cercurile competente britanice consideră în general convorbirile anglopolone ca o fericită luare de contact în care nu s-a făcut însă decât să se precizeze
atitudini anterioare şi bine cunoscute.
Laptew
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Legaţiilor de la Berlin, Varşovia; Direcţia politică; văzut
„Buletin‖. 12.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 33 (Relaţii cu Anglia, Afganistan, Austria,
Belgia..., 1921-1944), f. 122-124
387
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 674, din 11 noiembrie 1936, ora 19.45
Înreg. la nr. 62 583, din 12 noiembrie 1936
Berlin
Am avut o conversaţie cu omul de încredere al dr. Schacht, directorul
Wohlthat. Împreună cu mulţumirile guvernatorului Băncii Naţionale a României
pentru invitaţia ce i-a reînnoit domnul Schacht, i-am transmis regretul său de a nu
putea veni pentru moment la Berlin, penru motivele cunoscute. L-am asigurat, în
fine, că guvernatorul BNR va fi fericit de a da curs acestei invitaţii după ce va
răspunde la alte invitaţii anterioare, cărora n-a putut până acum a da urmare.
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Wohlthat mi-a confirmat că sâmbătă, 14 noiembrie, dr. Schacht pleacă la Ankara
unde va fi primit oficial. Apoi, de altfel, [cum] a prevăzut şi Excelenţa Voastră, m-a
lăsat a înţelege că domnul Schacht ar dispus să ia iniţiativa unei vizite la noi, mai
înainte ca domnul Mitiţă Constantinescu să fi venit la Berlin, dacă acesta i-ar
exprima dorinţa sa de a-l vedea la Bucureşti cu prilejul înapoierii sale de la Ankara.
În fine, domnul Wohlthat a insistat asupra efectelor binefăcătoare pe care le-ar avea
asupra relaţiilor comerciale dintre ambele state, creearea unei atmosfere mai bune
prin vizita domnului Schacht la Bucureşti. Domnia Sa a adăugat că munca pe care
a depus-o Schacht şi colaboratorii săi în vederea normalizării relaţiilor între
România şi Germania este suficientă ca să legitimeze o asemenea invitaţie. Îmi
permit a aminti că domnul Schacht ar fi până acum invitatul guvernatorului Banque
de France, băncilor Iugoslaviei, Ungariei, Greciei, Austriei şi că, mai ales, astfel
precum se pune chestiunea în acest moment, când iniţiativa acestei vizite porneşte
chiar din partea germană, ar fi greu să răspundem negativ fără ca atitudinea
binevoitoare cu Germania să nu se resimtă.
Este bineînţeles că această invitaţie nu ar urma să-i fie făcută din partea
guvernului român, ci din partea guvernatorului BNR, care urmează a i-o transmite
telegrafic direct şi personal.
Această invitaţie s-ar justifica în mod suficient şi prin dificultăţile
permanente ce întâmpină executarea acordurilor noastre de plăţi şi de comerţ.
Cum domnul Wohlthat m-a anunţat că domnul Schacht mă va primi mâine,
joi, rog pe Excelenţa Voastră a binevoi a-mi trimite instrucţiunile cuvenite.
Comnen
A
MAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 466-468
388
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA BERNA, ION BROŞU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 065, din 11 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 63 394, din 16 noiembrie 1936
Berna
Discursul domnului Mussolini în oglinda opiniei publice din Elveţia.
Revizionismul maghiar şi propaganda românească în străinătate
Domnule Ministru,
După vizita Majestăţii Sale Regele Carol al II-lea la Praga şi puternicele
repercusiuni avute în cercurile politice şi diplomatice din Elveţia (a se vedea
raportul meu nr. 2 024, din 5 noiembrie a.c.1), evenimentul cel mai de seamă de la
1

Vezi documentul nr. 358.
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ordinea zilei a fost, fără îndoială, recentul discurs de la Milano al Domnului
Mussolini şi răspunsul indirect din Parlamentul englez al domnului Eden, în relaţie
cu importantele probleme ce preocupă opinia publică mondială, provocând
interesante comentarii în toate organele de publicitate ale Elveţiei, fără deosebire
de culoare sau de nuanţă politică.
La Departamentul Politic Federal, pasajele din cuvântarea de la Milano
privitoare la Elveţia, au produs – cum era fireşte, de altfel, de prevăzut – cea mai
completă satisfacţie. Gestul amical al domnului Mussolini a fost înregistrat şi
cimentat cu căldură şi cu toată simpatia. Nu cred că exgerez dacă ţin să informez pe
Excelenţa Voastră că măgulitoarele cuvinte ale domnului Mussolini adresate
Confederaţiei, se pot considera ca un văđit succes personal al şefului
Departamentului Politic Federal şi a politicii sale italofile. Domnul Motta, în
nenumărate rânduri, cu o abilitate necontestată de nimeni, a înţeles să salveze
raporturile de bună vecinătate ce există azi între cele două ţări, ameninţate de nori
negri din cauze multiple, dar mai cu seamă în urma rivalităţilor primejdioase ale
marilor puteri ce-si fac jocul la Geneva, în Palatul Societăţii Naţiunilor.
Faptul că Elveţia este compusă şi din italieni, vieţuind la frontierele de sud
ale Confederaţiei, la care se mai adaugă şi un mare număr de muncitori veniţi din
Regatul Italiei, în căutare de lucru, a pus Consiliul Federal, adeseori, în situaţii
foarte dificile, cu deosebire de la venirea la putere a domnului Mussolini. Iredenta
italiană, alimentată cu mijloace de propagandă trimise dincolo de Alpi, s-a făcut în
curând resimţită şi în Elveţia. Chiar la Legaţia Italiei din Berna, de altfel, lucrează
un funcţionar special, în atribuţiile căruia intră controlul şi conducerea spirituală a
coloniei italiene de aici. Amestecul prea evident al Legaţiei Italiei din Berna într-o
afacere de propagandă iredentă a cauzat chiar transferarea ministrului Marchi din
Elveţia, după ce se făcuse dovada suficientă că fiul cunoscutului agitator Colombi,
din Tessin, se găsea în slujba misiunii diplomatice italiene, de la care primea
parale. Această afacere, care trebuia să ducă la un proces senzaţional, cu substrat
politic, a fost, după un timp, muşamalizată, în urma ameninţărilor din ce în ce mai
transparente ale Guvernului de la Roma şi a intervenţiei personale şi abile a
domnului consilier federal Motta.
Pe de altă parte, felul împăciuitor în care Departamentul Politic Federal a
înţeles să evite un grav conflict cu domnul Mussolini pe chestia jurnaliştilor
expulzaţi de la Geneva, a contribuit, de asemenea, într-o largă măsură la
ameliorarea relaţiilor, ce se găseau la un moment dat destul de încordate. Este tot
meritul personal al domnului consilier federal Motta şi ponderaţia înţeleaptă şi
perspicace ce a dovedit în toate circumstanţele grele, că dictatorul Italiei a găsit de
astă dată formula atât de norocoasă pentru a da acestei ţări cea mai completă şi
frumoasă satisfacţie morală. Mă întreb însă dacă laudele aduse de domnul
Mussolini Confederaţiei sunt şi sincere şi dacă Italia a renunţat într-adevăr la orice
expansiune teritorială către nord.
În decursul unei convorbiri avute cu o personalitate marcantă de la
Departamentul Federal, am putut vedea că pe lângă toate asigurările Ducelui, există
totuşi o nedumerire în cercurile Consiliului Federal şi anume asupra faptului că se
tolerează încă din partea Guvernului de la Roma apariţia unor articole în presa din
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nordul Italiei, cu vădite tendinţe iredentiste. Înaltul funcţionar, cu care am avut
prilejul să discut această chestiune, este de părere ca această toleranţă este a se
explica în forma că Italia ar urmări exercitarea unei presiuni asupra Guvernului
federal, ca să pună cap oricărei tendinţe de germanizare a Elveţiei italiene.
Guvernul de la Roma pare a se tema ca nu cumva marele număr de germani ce se
stabilesc în Tessin (ca o consecinţă a politicii de asigurare a fruntariilor dinspre
Italia), să înlocuiască complet pe numeroşii supuşi ai regatului fascist, stabiliţi în
acea regiune. Sub acest raport, se ştie ce importanţă deosebită atribuie Guvernul
domnului Mussolini acestor avangardişti ai expansiunii italiene în străinătate.
Discursul Ducelui de la Milano a fost, cum am amintit, comentat pe larg de
către opinia publică de aici, cu deosebire în ceea ce priveşte criticile severe aduse
Societăţii Naţiunilor şi refuzului Domniei Sale de a accepta ideea securităţii
colective, precum şi relativ la problema revizionismului maghiar şi a speranţelor ce
a trezit la Budapesta şi în masele fanatizate ale poporului maghiar.
Îmi voi permite, într-un viitor raport, să informez pe Excelenţa Voastră
asupra felului cum presa şi conducătorii politici ai acestei ţări au înţeles să
interpreteze violentele ieşiri ale Ducelui în contra Societăţii Naţiunilor şi a ideii
securităţii colective. În schimb, voi analiza, în cele ce urmează, comentariile
jurnalelor e aici în relaţie cu chestiunea „revizionismului maghiar‖ şi în felul cum
cercurile diplomatice şi politice din Berna privesc acest atac al domnului Mussolini
în contra integrităţii teritoriale a României şi Cehoslovaciei şi a unităţii de acţiune a
Micii Înţelegeri.
Din convorbirile ce am putut avea până azi cu câţiva membri ai corpului
diplomatic din Berna, ar reieşi că nici până azi nu se poate încă şti cu siguranţă
dacă înţelegerea germano-italiană vizează obiective mai precise decât s-ar fi crezut
la început sau dacă domnul Mussolini a crezut să facă acest gest numai cu intenţia
de a contrapune, în chip demonstrativ, sistemului de alianţe franco-orientale, noul
bloc, alcătuit din Italia, Germania şi Austria. În general, toate cercurile ce se
pretind bine informate consideră ieşirea domnului Mussolini ca un răspuns dat
întrevederilor recente şi semnificative de la Praga, urmărind, printr-un dublu joc,
spargerea blocului Micii Înţelegeri. Această metodăa Ducelui, urmărind desfacerea
Micii Înţelegeri, prin avansuri onctuoase ce face, în chip sistematic şi pe rând, celor
trei aliaţi, nu aduce însă nimic nou şi original în planul de luptă al Guvernului de la
Roma. Îmi reamintesc din epoca în care mă găseam detaşat cu serviciul la Legaţia
de pe lângă Sfântul Scaun, cum domnul Mussolini a publicat sub propria sa
semnătură, în jurnalul Domniei Sale personal din Milano, un articol similar, în
care, urmărind acelaşi ţel, făcea avansuri tot atât de dulci României, întocmai cum
azi găseşte oportun să întindă o mână împăciuitoare Iugoslaviei.
Îmi reamintesc precis de zgomotul produs în jurul articolului Ducelui şi
repercusiunile trezite în Cancelariile din Praga şi Belgrad, unde se înstăpânise la un
moment dat bănuiala că latinitatea noastră va triumfa, în defavoarea tratatelor de
alianţă!
Unele cercuri diplomatice de aici înclină să creadă că pasajele din discursul
de la Milano, privitoare la Iugoslavia, ar fi fost introduse abia în momentul din
urmă, la cererea expresă a Berlinului, când anumite indicii făceau să se creadă că
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statele Protocolului de la Roma se găseau pe punctul de a manifesta faţă de Mica
Înţelegere o anumită comprehensiune, în relaţiile cu punerea din nou în discuţie a
proiectului domnului Hodža.
În definitiv, toate acestea sunt combinaţii mai mult sau mai puţin fondate
care circulă de la Legaţie la Legaţie şi pe care îmi permit să le semnalez – tale
quale – atenţiei binevoitoare a Excelenţei Voastre.
Ceea ce constituie însă un fapt destul de îngrijorător pentru interesele
superioare ale României, prezentându-se ca un simptom ce trebuie remediat în
grabă, este felul cum presa elveţiană a crezut să comenteze pasajele din discursul
domnului Mussolini privitoare la revizionismul maghiar. Dar acest fapt ne
interesează mai îndeaproape, constituind oarecum barometrul de înregistrare al
simpatiilor şi antipatiilor de care se bucură România în străinătate.
Din nenorocire, atât presa germană din Elveţia, cât şi o parte din cea
romandă, fie din lipsă de informaţii precise, fie pentru alte motive, a dovedit şi de
astă dată că înclină să apere mai mult teza „revizionismului maghiar‖, decât să
manifeste o înţelegere obiectivă faţă de drepturile la viaţă independentă şi liberă a
ţărilor din blocul Micii Înţelegeri. Carenţa propagandei româneşti în străinătate
poartă, fără îndoială, o mare parte din vina că opinia publică a celor mai multe ţări
este, sub acest raport, fals informată, din surse potrivnice ţării noastre şi cu
deosebire din oficinele de la Budapesta.
Îmi permit, pentru informarea Excelenţei Voastre, să citez numai două
exemple mai caracteristice. Asfel, semioficiosul „Der Bund‖ din Berna,
înregistrând discursul Ducelui de la Milano şi criticând unele din ideile sale în
relaţie cu învinuirile aduse Societăţii Naţiunilor şi problemei securităţii colective,
afirmă că domnul Mussolini „a luat în apărare într-o formă deosebită şi după
părerea noastră (adică a jurnalului) cu totul îndreptăţit cererea de a se face dreptate
Ungariei‖. Autorul îşi exprimă însă nedumerirea asupra felului cum şeful
Guvernului Italian crede să amelioreze, în acelaşi timp, şi relaţiile Italiei cu statele
Micii Înţelegeri.
Al doilea exemplu caracteristic este un articol apărut în „Journal de
Gèneve‖, din 6 noiembrie 1936, tot în relaţie cu discursul de la Milano. Vorbind
despre Cehoslovacia, autorul afirmă, între altele, că cehii formează o minoritate
chiar în propria lor ţară.
Trecând la examinarea situaţiei României, autorul articolului o consideră
mai puţin primejdioasă decât a Cehoslovaciei. „Minoritatea maghiară este în
această ţară mai puternică (două milioane), răspândită până în centrul ţării. Se
găseşte, de asemenea, o fâşie de pământ maghiar de-a lungul frontierelor Ungariei.
Acesta este, de asemenea, un punct sensibil. România urmează de vreo doi ani o
politică de apropiere de Roma, dar aceste eforturi ale ei se găsesc compromise azi
prin conversaţiile de la Bratislava şi prin alianţa ceho-sovietică etc., etc.
Articolul domnului P.E. Briquet este în general foarte puţin favorabil
intereselor Micii Înţelegeri. Precum am fost informat, „Journal de Gèneve‖ s-ar
găsi actualmente în serviciul propagandei maghiare, care nu cruţă nici un mijloc în
vederea activării „revizionismului‖.
Dar chiar şi „Gazette de Lausanne‖ găseşte ca Ungaria merită toată
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„compătimirea‖ şi consideră „foarte bună‖ promisiunea Ducelui de a traduce într-o
formă răsunătoare sentimentele sale faţă de Ungaria. Acest jurnal nu găseşte însă
nici un cuvânt ca să aprecieze şi drepturile României asupra teritoriului ei naţional.
Mi-am permis să atrag atenţia asupra defectuozităţii cu care se găseşte
informată opinia publică a Elveţiei asupra adevăratei stări de lucruri din ţara
noastră. Răul nu poate fi îndreptat decât printr-o mai unitară, mai intensă şi mai
practică activitate a Serviciului de presă şi propagandă de pe lângă Departamentul
Externelor. Propaganda maghiară nu cruţă sub acest raport nici un sacrificiu spre a
se face prezentă şi resimţită şi în Elveţia. În acest scop, Budapesta se foloseşte de
multiple şi foarte variate mijloace: filmul, muzica ungurească răspândită prin
transmisiuni de radio de la posturile din Elveţia, societăţi corale ce dau concerte,
traduceri de lucrări de valoare din ungureşte în limba germană şi tipărirea de
broşuri, de cele mai multe ori tendenţioase, dar care ocupă în biblioteci, în
redacţiile jurnalelor şi pe mesele consilierilor federali golurile propagandei
româneşti.
Comentariile presei elveţiene în relaţie cu discursul domnului Mussolini de
la Milano, pe lângă relevarea şi a altor chestiuni, a scos în relief, fără îndoială, şi
defectele, care ar trebui reparate, ale propagandei româneşti în această ţară.
Broşu
[Note marginale:]
A se comunica Direcţiei Presei. 18.11.1936.; Direcţia politică. 17.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 8 (General, 1936), f. 351-358
389
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 384, din 12 noiembrie 1936, ora 15.12
Înreg. la nr. 62 737, din 12 noiembrie 1936
Budapesta
Aflu din sursă sigură că în cursul zilei de ieri conferinţa celor trei miniştri
ai Afacerilor Străine de la Viena1 ar fi dat dovada marilor greutăţi de care se lovesc
pentru a lua atitudine comună concretă şi utilă faţă de diferitele şi importantele
chestiuni ce s-au examinat. Rezultatul pozitiv ar fi numai recunoaşterea Imperiului
Italiei în Abisinia care, pentru Ungaria, va lua fiinţă legală în momentul vizitei
oficiale a Regentului Horthy la Roma.
S-ar fi ajuns la concluzia că nici o fruntarie nu poate fi actualmente
modificată şi că nu se poate vorbi pentru moment de eventuala Restauraţie a
Habsburgilor în Austria. Nu s-ar face nicio declaraţie solemnă cu privire la
egalitatea juridică ungară. Cei trei miniştri de Afaceri Străine ar fi însă de acord
1

Este vorba despre întâlnirea miniştrilor de Externe ai Italiei, Ungariei şi Austriei.
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pentru punerea în valoare a principiului dinamic şi pentru recunoaşterea necesităţii
de a continua în mod activ dezvoltarea seriei acordurilor economice în parte între
statele semnatare ale Pactului de la Roma în parte prin acorduri bilaterale între ele
şi alte state.
Ţin totodată a raporta Excelenţei Voastre că presa ungară de azi aproape în
unanimitate lasă a se vedea dezamăgirea faţă de slabele rezultate ale primei zile de
discuţii.
Căpităneanu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 12.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 140-141
390
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VIENA,
NICOLAE LAHOVARY, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 386, din 12 noiembrie 1936, ora 15.50
Înreg. la nr. 62 738, din 12 noiembrie 1936
Viena
Cuvântările rostite la marele banchet dat aseară în cinstea delegaţiilor
italiană şi ungară au oglindit vederile conciliante pe care Guvernul austriac le
susţine în Conferinţa actuală. Totuşi, aflu din izvor diplomatic că Ungaria a izbutit
a împiedica de fapt, pentru moment, continuarea încercărilor de apropiere între
Cehoslovacia şi blocul roman.
În convorbirea particulară după masă cu reprezentanţii Micii Înţelegeri,
Ciano a spus că trebuie făcută deosebirea între adeziunea italiană de principiu la
revizionismul ungar şi înfăptuirea practică eventuală. Se zice aici în cercurile
diplomatice că nota revizionistă foarte discretă la Conferinţa din Viena va putea fi
accentuată cu prilejul vizitei Regentului Horthy la Roma, din pricina dorinţei lui
Mussolini de a împiedica influenţa prea mare a Germaniei la Budapesta.
Mi s-a afirmat că Germania nu vrea ca revizionismul ungar să atingă
interesele Iugoslaviei şi că atitudinea amicală a Italiei faţă de această ţară este
influenţată de Berlin.
Lahovary
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 42 (Relaţii cu Germania, 1936-1938), f. 120
391
SUBSECRETARUL DE STAT DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. f. n., din 12 noiembrie 1936, ora 23.15
Înreg. la nr. 62 743, din 12 noiembrie 1936
Praga
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Însoţit de domnul ministru Emandi, am fost primit în audienţă de domnul
Beneš, astăzi, la ora 10. Audienţa a durat până la 11 şi jumătate, atmosfera [fiind]
foarte cordială.
Am început prin a arăta domnului preşedinte al Republicii Cehoslovace, ca
unul ce am urmărit lucrurile de la noi, satisfacţia deosebită pe care a produs-o
Majestăţii Sale Regele de către Cehoslovacia şi personal de către domnul Beneš, şi
impresia aşa de bună cu care Majestatea Sa Regală s-a întors din această călătorie.
Domnul Beneš mi-a vorbit lung şi în termeni foarte călduroşi de această
vizită şi mi-a făcut în legătură cu ea comunicări interesante.
1) Şi-a exprimat satisfacţia că MS Regele a putut lua contact nu numai cu
conducătorii Republicii Cehoslovace, ci şi cu ceva însăşi din structura
ţării. S-a oprit asupra aprecierilor făcute de MS Regele după
manifestările militare la care a participat, şi mi-a comunicat că a vizitat
zilele acestea lucrările de fortificaţii ce se fac la frontiera germană, şi
că ele sunt foarte avansate. Că este de acord cu Guvernul şi partidele
pentru accelerarea înarmării ţării sale şi că socoteşte că toate Guvernele
trebuie să profite de starea actuală de spirit spre a-şi completa
echiparea militară, lucru mult mai greu într-o situaţie internaţională
mai liniştită.
Excelenţa Sa mi-a spus că nu se teme de Germania, şi că are impresia
netedă că Germania, cunoscând eforturile Cehoslovaciei, nu are
intenţii agresive. A adăugat că, după unele informaţii, s-ar fi vorbit la
Berlin de temerea unui atac preventiv franco-ceho-rus contra
Germaniei. O asemenea presupunere, adaugă domnul Beneš nu are,
fireşte, nevoie de comentarii; ea poate învedera însă modul cum este
judecată pregătirea Cehoslovaciei.
Accentuând oportunitatea politică a vizitei MS Regele, preşedintele
Republicii Cehoslovace a vorbit de discursul Ducelui şi mi-a spus că
este de acord cu atitudinea liniştită adoptată de Guvernul nostru,
conform de altfel cu atitudinea Guvernului de la Praga.
Domnul Beneš a caracterizat discursul Ducelui astfel; caracterizare
care justifică, după el, această atitudine. Sunt în acest discurs două
feluri de lucruri: unele dezagreabile, declaraţia referitoare la revizuire.
Aceasta însă nu este nouă, ea a mai fost făcută în termeni aproape tot
atât de energici. De altfel, efectul ei a fost în parte atenuat prin
explicaţiile date în urmă, chiar prin presa italiană. Altele bune, şi
anume, sprijin în favoarea independenţei Austriei.
2) Apropierea iugoslavă, care nu va avea ca rezultat, cum spera Roma, o
dislocare eventual o slăbire a Micii Înţelegeri.
3) Manifestarea dorinţei de înţelegere cu Anglia. Am arătat domnului
Beneš scopul vizitei mele la Praga:
a) Chestiuni de armament
b) Discutarea Planului Hodža
c) Prilejul de informaţii reciproce asupra chestiunilor politicii
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externe la ordinea zilei.
La punctul întâi, „armament‖, i-am comunicat că sunt două
chestiuni principale:
a) Găsirea mijloacelor de transfer pentru comenzile în curs de
executare, în afară de cele 200 milioane coroane cehoslovace
prevăzute de Acordul din 14 iulie 1936, în valoare de 60-70
milioane coroane cehoslovace, pentru focoase şi altele.
b) Motorizarea programului de finanţare pentru circa trei miliarde
de lei sau 600 milioane coroane cehoslovace, reprezentând
pentru cea mai mare parte material de executat şi în
Cehoslovacia, pentru rest echiparea unor uzine în ţară.
Raportul exact se va stabili în cursul negocierilor.
La punctul a) mi-a răspuns că chestiunea a şi fost studiată în urma
intervenţiilor făcute anterior vizitei MS Regele şi că a dat dispoziţii pentru o
rezolvare favorabilă.
La punctul b) este de acord, în principiu, va da instrucţiunile necesare,
urmând ca eu să discut planul cu serviciile competente. Vă voi da prin raport
separat detaliile convorbirii asupra acestui punct.
La punctul 2, am stipulat Planul Hodža. Mi-a comunicat că este de acord
cu domnul Hodža asupra ideii generale şi mi-a cerut să discut detaliile cu domnul
Hodža, în audienţa ce voi avea la el azi, la 17.30. Vă voi da detalii într-un raport
separat. Semnalez azi numai o impresie generală; citez, textual: „Între mine şi
domnul Hodža nu este divergenţă de principii: suntem de acord, în principiu, nu
este decât o diferenţă de degré, el este mai optimist ca mine, care asist de 17 ani la
asemenea încercări‖.
Cu acest prilej, a accentuat că este, de altfel, de acord cu toată politica
domnului Hodža. Citez textual „Hodža va sta încă mult‖, „je ne lacherai pas‖.
Punctul 3. Chestiunile politice.
Potrivit instrucţiunilor primite, am expus domnului Beneš punctul de
vedere al domnului ministru Antonescu în legătură cu vizita la Varşovia în urma
convorbirilor avute de Domnia Sa cu domnul Arciszewski la Bucureşti. Am
adăugat că negocierile referitoare la armament mă vor sili, desigur, să revin la
Praga la începutul lunii decembrie, după întoarcerea domnului Victor Antonescu de
la Varşovia. Aş putea deci, fără ca voiajul meu să poată căpăta o semnificaţie
politică, să pun atunci la curent pe domnul Beneš cu impresiile culese de la
Varşovia.
Domnul Beneš a fost de acord cu propunerea domnului Antonescu şi a
adăugat: „Vom lăsa domnului Antonescu toată libertatea de apreciere în ce priveşte
demersurile ce crede că va putea face. Ştim că polonezii sunt susceptibili, nu vrem
să punem nici un obstacol în calea călătoriei sale la Varşovia.
Cu acest prilej, domnul Beneš mi-a precizat pe larg atitudinea sa faţă de
Polonia şi [faţă] de demersurile ce s-ar face pentru o apropiere ceho-polonă.
„Voiajul domnului Antonescu, a spus el, ne poate servi fără îndoială şi eu
cred că s-ar îngreuna încercările de apropiere ceho-polone dacă s-ar face intervenţii
făţişe. Polonia are nevoie de înţelegere ca şi noi, noi dorim a ajunge la ea, dacă
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Polonia nu vrea, citez textual «atât mai rău». Polonia trebuie să vadă că avem şi
alte mijloace de a ne asigura situaţia noastră. Încercările noastre de până acum nu
au găsit răspunsul ce aşteptam, textual: «la bunăvoinţa noastră s-a răspuns cu
insolenţă». Nu ne este frică de Germania. Polonia se înşeală dacă crede că noi
căutăm colaborarea ei din această cauză. Mă tem că, lucru fatal ca 2 + 2 = 4, într-o
zi Germania va unelti la Praga contra Varşoviei aşa cum altă dată a uneltit la
Varşovia contra Pragăi. Noi însă vom sta de o parte, aşa cum nu a stat Polonia la
acea epocă‖. Domnul Beneš continuă textual „vom fi totuşi recunoscători pentru tot
ce se va face pentru o înţelegere‖. Domnia Sa crede însă că va trebui să se găsească
mijlocul pentru a arăta neted că voiajul la Varşovia nu poate fi interpretat ca o
atingere oarecare la colaborarea ceho-română care urmează să rămână în cadrul
celor stabilite cu prilejul vizitei la Praga. „Situaţia dintre Varşovia şi Praga, adaugă
domnul Beneš, nu se va rezolva însă curând, chiar cu intervenţia amicală a
României. Lucrurile trebuie să se coacă‖.
Dificultatea provine din însăşi concepţia ce animă politica poloneză şi care
se rezumă astfel;
a) Suntem, spune Polonia, o mare putere.
b) Praga nu ia suficient în considerare acest lucru.
c) Praga consideră în primul rând Berlinul şi Moscova, nu Varşovia.
d) Praga a făcut un tratat cu Moscova. Atât timp cât acesta durează,
nu este nimic de făcut.
Călătoria domnului Beck la Londra nu va schimba nimic cred din această
situaţie. Între timp, Polonia are faţă de noi, Cehoslovacia, atitudini, citez textual:
„ofensante‖; de exemplu: la ultima noastră ... (lipsă în text) ... Vedeţi telegrama
dată la Bucureşti de domnul Hiott.
Germania, reia domnul Beneš, s-a purtat mai bine chiar în epoci de
tensiune. Noi, continuă domnul Beneš, nu am dat motive pentru o asemenea
atitudine.
Am făcut domnului Beck trei propuneri de tratate de amiciţie înainte de a
semna cu Rusia. Nici un răspuns precis. Am semnat, apoi s-a supărat. Am spus, de
asemenea, că subordonez aranjamentul cu Rusia, unui aranjament cu Polonia. Nu
mi s-a răspuns. În chestiunea minorităţilor polone în Cehoslovacia am propus
Poloniei a rezolva chestiunea pe baza Tratatului de arbitraj existând între noi.
Răspuns negativ. Faceţi întâi ce vă cerem şi apoi vom discuta, a spus Varşovia.
Citez textual cuvintele domnului Beneš: „Nici Anglia nu răspunde aşa Liberiei. Am
informat pe mareşalul Rydz-Śmigly că menţinem şi propunerea de tratat de
amiciţie şi propunerea de a rezolva chestiunea minorităţilor pe baza tratatului de
arbitraj şi conciliere. Cum vedeţi, sunt între noi chestiuni mai mari decât
chestiunile locale aşa cum le-a calificat domnul Beck în convorbirile avute cu
Delbos şi Eden‖.
Terminând, Beneš spune: „Am fost liniştit în faţă ameninţărilor domnului
Hitler, vom fi tot atât în faţa atitudinii domnului Beck. Suntem însă gata a răspunde
la orice efort leal ce ar face Polonia‖.
Domnul Beneš mai revine la urmă asupra chestiunii minorităţilor poloneze.
Am cerut, spune el, să se examineze în fond pentru a se vedea dacă este aşa.
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S-a refuzat fiindcă Polonia tratează minorităţile noastre aşa cum noi nu le
tratăm pe ale lor. Noi le asigurăm maxim, ei nimic.
Am relatat cât am putut întreaga convorbire după notele sumare ce am
putut lua spre a vă d impresia directă.
Adaug că nu am notat nimic decât după ce domnul Beneš şi-a luat note
după ce spuneam.
Chestiunea politică
Am comunicat convorbirile cu Gurănescu şi Kasidolatz, conform
instrucţiunilor Excelenţei Voastre. Domnul Beneš avea şi el informaţii
asemănătoare, bazate pe aceeaşi impresie ca şi domnul Antonescu.
Chestiunea politică. Sancţiunile contra Ungariei în caz de denunţare a
clauzelor militare
Discuţia a avut loc fără să se ţină seama de nota domnului Krofta către
Seba şi de răspunsul domnului Antonescu, necunoscute încă domnului Beneš şi
mie. Am expus Domniei Sale rezervele noastre aşa cum au fost formulate în nota
ce am remis domnului Antonescu marţi seară – copia este la domnul Grigorcea – şi
am insistat asupra necesităţii de a se privi chestiunea sancţiunilor sub aspectele:
a) Prestigiul Micii Înţelegeri;
b) Efectul sancţiunilor asupra Ungariei;
c) Efectul sancţiunilor asupra altor ţări, caz „caisse commune‖;
d) Repercusiunile interne în ţările Micii Înţelegeri. Domnul Beneš a
fost de acord asupra rezervelor formulate în nota noastră de marţi
seara.
Punctul său de vedere se poate rezuma astfel:
1) Denunţarea clauzelor militare nu schimbă situaţia de fapt, fiindcă
Ungaria se înarmează şi azi. Poate avea însă ca rezultat sporirea
înarmărilor ungare prin dispariţia nevoii de a o ascunde şi prin
concursul pe care l-ar da Italia şi Germania, concurs mai greu de
dat în situaţia juridică de azi.
2) În nici un caz nu trebuie să recunoaştem în drept această denunţare
unilaterală, pentru a lăsa un eventual concurs făţiş al Germaniei şi
Italiei sub apăsarea unui proceduri, apoi pentru a se păstra această
recunoaştere ca obiect de schimb în eventualele negocieri viitoare.
3) Nu trebuie să luăm sancţiuni care să păgubească propria noastră
viaţă economică.
4) Propune să examinăm tratatele şi să vedem ce obligaţii avem faţă
de Ungaria şi ce prestări face azi fiecare dintre noi unilateral faţă
de ea, să denunţăm obligaţiile şi să încetăm prestările. De exemplu:
protecţia minorităţilor, suprimarea Tribunalelor mixte, plăţile
derivând din reforma agrară, serviciul de cupon faţă de purtătorii
unguri etc.
Domnul Beneš a adăugat că regretă că Franţa nu a luat asemenea măsuri
faţă de Germania la 7 martie.
La despărţire am rugat pe domnul Beneš ca la nevoie să mă primească încă
o dată înainte de plecare spre a-l pune la curent cu negocieri şi a avea un nou
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sprijin din partea sa. A acceptat fără ezitare. Voi cere audienţă luni dimineaţă. Am
văzut astăzi pe domnul Krofta la ora 12. Convorbire scurtă. Îl voi revedea deseară.
Mi-a vorbit de notele lor în chestiunea sancţiunilor şi de răspunsul dat de domnul
ministru Seba. Nu am intrat în detalii. A rămas ca, după prânz, să văd pe domnul
Heidrich de la Secţia juridică, ca să discut cu el ambele texte.
Voi referi neîntârziat. Între timp, rog instrucţiuni în chestiunea sancţiunilor
şi eventual indicaţii pentru audienţa de luni la domnul Beneš.
Bădulescu
[Note marginale:]
MSR, Pr. Cons.; Direcţia politică. 13.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 11 (Telegrame, 1935-1936), f. 242-253
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MINISTRUL AFACERLOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA BERLIN
T. c. nr. 62 583, din 12 noiembrie1936
[Bucureşti?]
Răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 3 6741.
Suntem foarte sensibili la intenţia domnului Schacht de a veni la Bucureşti
în drumul său de întoarcere de la Ankara. Din nefericire, guvernatorul Băncii
Naţionale a României trebuie să plece, neapărat, în ziua de 22 noiembrie, la Praga,
pentru a lua parte la Conferinţa guvernatorilor Băncilor de Emisiune ale statelor
Micii Înţelegeri, conferinţă care a mai fost amânată de trei ori. O nouă amânare este
imposibilă; de altfel, domnul Constantinescu a şi acceptat o invitaţie la masă la
şeful statului cehoslovac, lucru asupra căruia nu poate, fireşte, să revină.
Guvernatorul se întoarce aici abia la sfârşitul lunii, pentru câteva zile, urmând a
pleca la Atena, la Conferinţa guvernatorilor Băncilor statelor Înţelegerii Balcanice.
Cu toată dorinţa noastră de a vedea pe domnul Schacht aici, suntem, spre
marele nostru regret, în imposibilitate materială de a-l primi acum. Vă rog însă a nu
pierde contactul, în vederea fixării unui termen ulterior.
Antonescu
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 150
393
SUBSECRETARUL DE STAT DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 897, din 13 noiembrie 1936, ora 13.00
Înreg. la nr. 62 969, din 13 noiembrie 1936
Praga
1

Vezi documentul nr. 387.
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Am avut azi, ora 17.30 cu domnul ministru Theodor Emandi, audienţă la
domnul prim-ministru Hodža. Audienţa a durat o oră şi jumătate. Atmosferă de
deplină încredere. Domnul [Hodža] a început prin a mă întreba ce se petrece în
România, părea preocupat de importanţa mişcării antirevizioniste provocată de
discursul Ducelui. I-am arătat care a fost atitudinea Guvernului şi am adăugat că
Suveranul nu a provocat manifestările nici în presă, nici altfel, dar că, bineînţeles,
nu putea opri reacţia firească şi legitimă a opiniei publice în prezenţa unor
manifestări ca acelea de la Milano.
„Nu merită atât‖, ne-a răspuns domnul Hodža, care, pare a avea aceeaşi
impresie ca domnul Beneš. Domnia Sa atribuie aceste manifestări nervozităţii
Ducelui, provocată de dificultăţile reale, pe care le are, şi socoteşte că discursul de
la Milano şi interpretările ce i s-au dat de ziare, chiar italiene, şi de declaraţiile
contelui Ciano la Viena, spre a-i atenua efectele, nu sunt de natură să sporească
prestigiul Italiei. Domnia Sa regretă situaţia creată de discurs, fiindcă o colaborare
cu Italia, in altă atmosferă, ar fi putut atenua unele dintre dificultăţile situaţiei de
azi.
Am arătat apoi domnului Hodža scopul vizitei mele:
1) Planul Hodža.
2) Chestiunea armamentului.
Planul Hodža. Domnul Hodža mi-a rezumat convorbirea sa ce a avut cu
MS Regele. Domnia Sa a avut, cu acest prilej, cuvinte foarte frumoase la adresa
MS Regele. Vorbind de discuţia cu caracter pur economic, mi-a spus, între altele,
citez textual: „nu era un limbaj regal, ci limbajul unui om în cunoştinţă de cauză‖.
Apoi mi-a făcut o lungă expunere a proiectelor sale, sugestii interesante ce pot găsi,
în parte cel puţin, o realizare practică.
Am stabilit primele demersuri ce vom avea de făcut împreună cu domnii
Christu şi Iordan. Raport detaliat urmează.
Armament. Am făcut aceeaşi expunere ca şi domnului Beneš. M-a asigurat
de tot concursul său potrivit celor stabilite cu MS Regele şi cu Domnia Voastră.
Am cerut sfatul său în ce priveşte repartizarea comenzilor între fabrici,
stabilirea materialului ce se fabrică în Cehoslovacia şi a fabricilor ce se vor instala
în ţară. A convocat imediat pe generalul Cisek, secretarul general al Consiliului
Apărării Naţionale, prezidat de domnul Hodža şi mâna sa dreaptă, în ceea ce
priveşte apărarea naţională, spre a discuta cu el. Generalul Cisek va veni apoi la
Legaţie spre a discuta cu mine.
De acord cu domnul Hodža, voi lua după aceea vineri după amiază contact
cu furnizorii.
Am pus şi chestiunea transferului pentru noi comenzi militare prin
contractele mai lungi de vânzare a benzinei de aviaţie. De acord, în principiu. Voi
discuta cu generalul Cisek.
Am cerut şi rafinărie pentru Creditul Minier. Domnul Hodža mi-a spus că
ei urmăresc o politică de stat. I-am răspuns că nu i-aş putea cere, fireşte, să renunţe
la această politică, dar că din motive şi politice şi economice rugăm să dea
Societăţii noastre un cât mai larg sprijin spre a se putea încadra cu folos în această
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politică. Mi-a promis acest sprijin şi cerut o notă. Voi face demersurile necesare
pentru întocmirea şi remiterea ei. Rog comunicaţi acest lucru Creditului Minier şi
cereţi să ia imediat contact aici în acest scop cu domnul Iordan prin reprezentantul
lor la Praga.
La ora 19.00, am avut o convorbire cu domnul Friedman şi Niederle de la
Externe, în chestiunea armamentului. Aceiaşi expunere ca şi domnilor Beneš şi
Hodža. Promisiune formală de concurs cel mai amical. Mâine vor avea prima
întrevedere cu domnii Christu şi Iordan.
N-am mai putut vedea astăzi pe domnii Krofta şi Heidrich în chestiunea
sancţiunilor, îi voi revedea vineri dimineaţă.
Tot mâine văd pe ministrul Finanţelor.
Bădulescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 13.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 11 (Telegrame, 1935-1936), f. 254-257
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 567, din 13 noiembrie 1936, ora 18.30
Înreg. la nr. 63 121, din 14 noiembrie 1936
Roma
Publicitatea organizată de italieni în jurul Conferinţei de la Viena,
informaţiile de la Palazzo Chigi şi comentariile inspirate ale presei ne dau încă de
pe acum o imagine destul de exactă a reuniunii tripartite. Conferinţa s-a desfăşurat
în cadrul Protocoalelor de la Roma, pe baza clauzei consultative din martie 1936.
Principalul ei element nou este că face bilanţul Protocoalelor într-o situaţie
schimbată în favoarea semnatarilor: după Acordul austro-german în urma
proclamării Imperiului, ulterior înţelegerii italo-germane. Acest bilanţ a fost
consemnat într-un proces-verbal scris. O viitoare conferinţă în trei la Budapesta va
continua acţiunea începută la Viena.
Rezultatele dobândite la Viena se pot rezuma sub titlurile următoare:
Raporturile dintre Italia, Austria şi Ungaria
Din punct de vedere politic, cele trei state se declară satisfăcute de
colaborarea lor pe baza protocoalelor. Precizează că nu vor constitui un bloc ostil
altor state şi constată că Protocoalele de la Roma sunt de natură a duce, cu anumite
condiţii, la reconstruirea Bazinului dunărean. Colaborarea italo-austro-ungară s-a
lărgit cu posibilităţi noi de colaborare cu Germania. Ciano a pus pe Schuschnigg şi
Kánya la curent cu conversaţiile sale cu Hitler şi Neurath şi ca concluzie s-a
constatat şi din partea austriecilor compatibilitatea dintre Acordul austro-german şi
Protocoalele de la Roma. La rândul său, cancelarul Austriei s-a declarat satisfăcut
de funcţionarea Convenţiei din 11 iulie cu Germania. Bunele raporturi cu Italia se
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manifestă concret prin recunoaşterea formală a Imperiului. Austria l-a recunoscut
implicit prin scrisorile de acreditare ale lui Berger-Waldenegg, Ungaria îşi rezervă
de a face notificarea solemnă a recunoaşterii cu prilejul vizitei Regentului Horthy,
la Roma.
Din punct de vedere economic, cu prilejul Conferinţei, s-a semnat la Roma
un nou acord comercial cu Austria şi se va semna, probabil, la Budapesta, unul cu
Ungaria, deja negociat de ministrul Nickl. Acordurile nu conced noi avantaje
importante Austriei şi Ungariei, ci sunt în principal o punere la punct din cauza
devalorizării lirei. Ca urmare a recunoaşterii Imperiului, Italia va ţine seamă de
dorinţa Austriei şi [a] Ungariei de a extinde comerţul lor la Abisinia.
Raporturile cu vecinii
Conferinţa de la Viena constată din nou ca Protocoalele de la Roma sunt un
instrument de colaborare, un centru de atracţie pentru Germania şi Mica Înţelegere.
Germania nu aderă la Protocoale şi face faţă de ele o politică independentă, dar
paralelă, politică de colaborare care vrea să evite însă o noua triplă alianţă. Metoda
ei va fi aceea a pactelor bilaterale. Cu acest titlu, Austria va încheia cu Germania
un acord comercial, care va fi semnat cu prilejul viitoarei vizite a lui Schmidt la
Berlin. Conferinţa din Viena menţine deschise şi posibilităţi de colaborare cu Mica
Înţelegere. Ea s-ar manifesta în primul rând pe teren economic. Aşa cum acordul
politic austro-german va duce la un tratat de comerţ, tot astfel, o înţelegere
economică cu statele dunărene ar putea duce la destindere politică. Dar o asemenea
înţelegere apare condiţionată din punctul de vedere procedural şi din punctul de
vedere politic. Mica Înţelegere nefiind, în concepţia Conferinţei, o trinitate politică,
eventual acordurile economice nu s-ar putea încheia decât bilateral între statele
componente şi semnatarele protocoalelor. Consultarea dintre statele Micii
Înţelegeri este o chestiune strict internă a acestora.
Dintre chestiunile de ordin politic, singură chestiunea parităţii de drepturi a
fost oficial pusă pe ordinea de zi a Conferinţei. Ea este însă situată în cadrul mai
larg al justiţiei pentru Ungaria. Cei trei participanţi au luat o decizie de principiu.
Pentru realizarea ei, cele trei Guverne se vor ţine în contact. Acesta este un
avertisment implicit dat Micii Înţelegeri, care este prevenită de exemplu că o
denunţare a Tratatului minorităţilor ar fi de natură să înăsprească din nou
raporturile dintre statele dunărene. Italienii speră de altfel că reacţiile Micii
Înţelegeri nu vor agrava situaţia şi că la acţiunea moderată a reuniunii din Viena,
statele interesate vor răspunde cu aceeaşi măsură. Problemele Restauraţiei şi
revizuirii nu s-au pus la Viena decât la marginea Conferinţei. Deşi cea dintâi este
considerată ca o chestiune internă austriacă, întrucât Germania este încă ferm opusă
Habsburgilor, oportunitatea politică a impus o completă rezervă celor trei Guverne.
Din motive identice, faţă de Mica Înţelegere, manifestarea revizionistă s-a mărginit
la un acord principial asupra reînarmării maghiare. La Roma se crede că ea va avea
mai multă amploare cu prilejul vizitei lui Ciano la Budapesta, dar că şi acolo va
avea un aspect mai mult verbal şi se va limita tot la paritatea de drepturi.
Probleme de interes general
Cele trei Guverne se declară unite pentru apărarea civilizaţiei şi solidare
contra bolşevismului. Axa anticomunistă Berlin-Roma se consolidează cu Austria
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şi Ungaria. Pe cale de consecinţă, acestea vor urma o politică identică cu Roma şi
Berlin faţă de Spania. În fine, atitudinea negativă a Italiei şi Germaniei faţă de
Societatea Naţiunilor n-a găsit un ecou complet la Viena. Ţară mică, Austria
preferă să aibă bune raporturi cu Liga şi doreşte o reformă a Pactului. Ca o
concluzie, Conferinţa de la Viena se poate considera ca o nouă consolidare a
Protocoalelor de la Roma. Este greu de spus dacă aceasta a mers până la
angajamente militare precise, [dar] dată fiind nevoia pentru Ungaria de a menaja
Reich-ul, o asemenea alianţă ar părea mai degrabă prematură. La aceeaşi încheiere
ne conduce şi aparenta moderaţie a conversaţiilor şi deciziilor de la Viena. Este
evident, pe de altă parte, că Italia şi Ungaria vor să-şi menajeze posibilităţile faţă de
unul sau mai multe din statele Micii Înţelegeri. Dar ,ca şi în trecut, şi mai mult ca în
trecut, aceste posibilităţi sunt condiţionate de elemente politice inacceptabile pentru
Mica Înţelegere şi dominate de tendinţa de a înlocui influenţa franceză cu cea
italiană în bazinul dunărean.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 493-498
395
SUBSECRETARUL DE STAT DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 907, din 13 noiembrie 1936, ora 23.30
Înreg. la nr. 62 995, din 13 noiembrie 1936
Praga
Am avut azi dimineaţă o lungă convorbire cu domnul Krofta, referitoare la
Ungaria. Domnia Sa crede, faţă de textul comunicatului de la Viena, că pericolul
declaraţiei de denunţare pare mai puţin iminent decât acum câteva zile. Socoteşte,
totuşi, că trebuie să continuăm convorbirile între noi, spre a se fixa o atitudine
comună şi a pregăti un text de declaraţie care să poată fi publicat în orice moment.
Am comunicat domnului Krofta cele cuprinse în telegrama noastră de ieri.
Este de acord. Domnia Sa însă a revenit asupra ideii conţinută în instrucţiunile date
domnului Seba referitoare la negocierile între statele Micii Înţelegeri şi Ungaria
spre a recunoaşte dreptul la înarmare al acesteia, însă, fireşte, numai în limite
precise şi în schimbul unor garanţii noi şi precise de securitate. Rog, cereţi
domnului Seba textul instrucţiunilor primite. Domnul Krofta a adăugat că această
formulă figurează şi în procesele verbale ale Consiliului Micii Înţelegeri, şi că
fusese admisă de domnul Titulescu.
Am răspuns domnului Krofta că vom studia chestiunea şi că îi voi da un
răspuns după ce voi fi primit... (lipsă în text)
Bădulescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 14.XI.1936.
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AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 57 (Probleme militare, 1932-1936), f. 324
396
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINSTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 301/A-2, din 13 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 63 674, din 17 noiembrie 1936
Anexe: 11
Londra
Domnule Ministru,
Ca urmare la telegrama mea cifrată nr. 2 2792 şi pentru completarea
informaţiilor trimise, am onoarea a vă transmite aici alăturat textul comunicatului
publicat de Foreign Office în urma convorbirilor ce domnii Eden şi Beck le-au avut
cu prilejul vizitei la Londra a ministrului Afacerilor Străine polon.
Precum Excelenţa Voastră va binevoi a vedea, acest scurt comunicat
cuprinde un singur punct asupra căruia s-a făcut o menţiune mai precisă. Este vorba
de fraza în care, vorbindu-se de viitorul Pact Occidental, se precizează că „s-a
recunoscut necesitatea de a se găsi mijloacele de a respecta interesele legitime ale
Poloniei în această chestiune‖.
Atât cercurile din Foreign Office, cât şi cercurile diplomatice de aici sunt
de acord pentru a recunoaşte că aceasta înseamnă că viitorul Pact Occidental va
trebui să ţină seama de existenţa Tratatului franco-polon. Aceleaşi cercuri sunt însă
de acord pentru a afirma că dacă ministrul polon a precizarea în comunicat a
acestei necesităţi, el nu a obţinut însă expresia unei modificări a concepţiei
britanice cu privire la forma viitorului Pact locarnian. Într-adevăr, aceste cercuri
subliniază că, atât prin Nota sa din 18 septembrie, cât şi prin Nota sa mai recentă,
din 4 noiembrie, adresate celor patru puteri locarniene, domnul Eden a precizat că
în mintea Guvernului britanic acest Pact va trebui să cuprindă şi excepţiile
existente în fostul Tratat, adică excepţiile bazate pe articolele 15 şi 16 ale Pactului
Societăţii Naţiunilor. Atitudinea guvernului britanic, conformă în acest punct cu
atitudinea Guvernului francez, tinde astfel să permită, în viitorul Pact, funcţionarea
tratatelor franco-polon, franco-ceh şi franco-sovietic, câteşitrele bazate pe
dispoziţiile Pactului Ligii. Precizările aduse prin urmare în comunicatul asupra
întrevederilor Eden-Beck nu face decât să confirme hotărârea Guvernului britanic
de a nu încheia un Pact Occidental care să despartă într-o formă definitivă
Occidentul de răsăritul Europei.
Ministrul polon al Afacerilor Străine a părăsit ieri Londra extrem de
1
2

Anexele nu au fost identificate în arhivă.
Vezi documentul nr. 386.
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mulţumit, după câte mi se spune, de primirea ce i s-a făcut şi de convorbirile ce le-a
avut. Nu am avut prilejul să văd pe domnul Beck în timpul şederii Domniei Sale la
Londra. Aceasta se datoreşte faptului că la toate mesele şi recepţiile oficiale care au
fost date fie de Guvernul britanic, fie de Ambasada Poloniei, nu a fost poftit nici un
diplomat străin. Guvernul britanic exprimase în momentul alcătuirii programului
vizitei dorinţa ca vizita domnului Beck să ia exclusiv caracterul unei manifestări
polono-britanice. Mai mult, după câte sunt informat, domnul Beck nu a văzut în
particular nici măcar pe ambasadorii Franţei şi Italiei.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Laptew
[Note marginale:]
MS Regele; domnului Pr. Cons.; domnului ministru Antonescu; domnului
subsecretar de stat; prin curier, la Legaţia de la Varşovia. 17.11.1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 33 (Relaţii cu Anglia, Afganistan, Austria,
Belgia..., 1921-1944), f. 137-139
397
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU
T. c. nr. 62 996, din 13 noiembrie 1936
[Bucureşti]
Pentru domnul ministru Victor Bădulescu. Strict personal.
Ministrul Poloniei mi-a făcut azi dimineaţă următoarea comunicare din
partea domnului Beck, în privinţa rezultatelor vizitei acestuia la Londra:
„1) Domnul Beck a obţinut de la domnul Eden asigurarea că, în cazul când
s-ar întruni Conferinţa puterilor locarniene şi [aceasta] ar da rezultat, drepturile
Poloniei ar fi salvgardate, în sensul că Anglia va împiedica realizarea planului
italian de înfiinţare a unui Directorat al celor patru mari puteri (Anglia, Franţa,
Germania şi Italia), plan împotriva căruia a protestat Polonia.
Asigurarea dată de domnul Eden a fost supusă aprobării Cabinetului
britanic şi aprobată de către domnul Baldwin, ceea ce-l pune pe domnul Beck la
adăpostul unei surprize de genul celei de acum un an, privitoare la Planul HoareLaval.
Acesta a fost sensul toastului domnului Baldwin la Guildhall. Salutând
Polonia ca cea mai tânără putere maritimă, a vrut să recunoască drepturile Poloniei
în Baltică şi, în special, la Danzig.
Franţa a dat, de asemenea, asigurări Poloniei în privinţa unei opoziţii la
înfiinţarea directoratului în patru dorit de Italia. Dar Polonia nu vrea să-şi asigure
legăturile cu Anglia prin intermediul Franţei, ci direct.
Primirea domnului Beck la Londra a avut nu numai un caracter de vizită
protocolară, ci o semnificaţie deosebită, care se reflectă în comunicatul Agenţiei
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Reuter, prin care Anglia recunoaşte rolul însemnat al Poloniei în Europa Centrală.
Personal, i-am spus lui Arciszweski că, dacă Polonia ar face să dispară
resentimentele care o despart de Cehoslovacia, am putea forma împreună un bloc
în Europa Centrală de peste 85 de milioane [de oameni], care ne-ar putea acoperi în
contra unui pericol, de oriunde ar veni.
Arciszweski a spus că sunt mulţi care cugetă la fel în Polonia, dar că
sentimentul public nu este pentru moment în acest sens. Dacă însă el ar veni
vreodată ca subsecretar de stat la Externe, la Varşovia, cum se vorbeşte, el ar activa
cu convingere în acest sens. De la Bucureşti este greu să lucreze în mod util, dar va
încerca să facă tot ce-i stă în puterea lui. Mi-a afirmat din nou că rolul României
poate să fie important în această operă de conciliere, dar fără a ne aştepta la
rezultate prea apropiate. O acţiune lentă şi discretă trebuie exercitată în acest sens
de România la Varşovia.
Antonescu
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 33 (Relaţii cu Anglia, Afganistan, Austria,
Belgia..., 1921-1944), f. 132-133
398
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 678, din 14 noiembrie 1936, ora 14.15
Înreg. la nr. 63 225, din 15 noiembrie 1936
Berlin
Binevoiţi a comunica Majestăţii Sale Regele şi domnului preşedinte al
Consiliului de Miniştri.
Ieri am avut o lungă conversaţie cu noul ataşat militar la Praga şi
Bucureşti. Cu prilejul acesta, Domnia Sa mi-a dat cuvântul său de militar că nu
există nici o înţelegere, nici politică, nici militară între Germania şi Ungaria.
Deoarece a lucrat patru ani în Minister, este în măsură a şti care sunt
relaţiile între ţara sa şi alte Puteri. Amintirile unei vechi alianţe şi a unei campanii
comune au făcut a subzista o dispoziţie de simpatie care adeseori a coincis şi cu o
comunitate de interese. Vizitele oamenilor politici şi a militarilor ce s-au schimbat
în ultimii ani între Budapesta şi Praga sunt explicabile prin tendinţa Franţei,
Cehoslovaciei şi Sovietelor de a încercui Germania, deci necesitatea acesteia de aşi crea prieteni utili în vederea oricărei împrejurări. Orice alte combinaţii născocite
de adversarii Germaniei sunt de domeniul fanteziei.
De la România, Germania nu cere decât un lucru: să nu facă jocul
Sovietelor. Atât. O asigurare deplină în acest sens ar fi suficientă pentru a crea cele
mai amicale legături între Germania şi România, fără abandonarea nici unui interes
românesc.
Zilele acestea voi vedea pe von Neurath, şi voi verifica dacă găsim, de data
aceasta şi la dânsul, aceeaşi stare de spirit, deoarece reamintesc că nu o dată unii
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oameni politici fără răspundere, mai ales militarii, ne-au făcut declaraţiile cele mai
ademenitoare, pe care conducătorii oficiali ai politicii externe germane s-au grăbit
să le atenueze, vărsând asupra lor duşuri deosebit de reci.
Comnen
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 71 (Relaţii cu Germania, 1925-1936), f. 401-402
399
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 428, din 14 noiembrie 1936, ora 21.20
Înreg. la nr. 63 220, din 15 noiembrie 1936
Budapesta
Conferinţa miniştrilor Afacerilor Străine de la Viena a produs mare
dezamăgire în Ungaria, cu tot optimismul afişat în urma strictelor dispoziţii
guvernamentale. Scot în relief, mai ales, că nici o realizare practică nu a fost decisă
pentru egalitatea de înarmare a Ungariei, care a fost numai enunţată ca un principiu
de drept şi că nici o vorbă n-a fost spusă în chestiunea revizuirii. Se speră, totuşi, că
în aceste două chestiuni vitale pentru orice Guvern ungar se vor produce anumite
manifestări, cel puţin verbale, cu ocazia vizitei oficiale a Regentului Horthy. În
cercurile guvernamentale se lasă a se înţelege ca la Viena s-ar fi semnat un protocol
confidenţial în care s-ar fi luat anumite decizii în chestiunea reformării Societăţii
Naţiunilor, recunoaşterii generalului Franco, a luptei contra Sovietelor şi a
nerecunoaşterii statu-quo. Se pare că atmosfera negocierilor de la Viena a fost mult
influenţată de schimbările operate în echilibrul marilor puteri. Austria ar fi insistat
asupra rolului ei de mediatoare între statele blocului de la Roma şi acelea ale Micii
Înţelegeri, în timp ce Italia ar dori să înceapă anumite tratative cu Anglia. Mare
influenţă ar fi avut şi gentlemen’s greement-ul anglo-polon. Cercurile
guvernamentale susţin că aluzia din comunicatul oficial privitoare la anumite
interese speciale ar însemna revizuirea pentru Ungaria şi Restaurarea Habsburgilor
pentru Austria. Ele mai susţin că cooperarea statelor semnatare ale Pactului de la
Roma cu Germania nu avansează. Von Papen ar fi fost nemulţumit de rezultatele
Conferinţei de la Viena, remarcând, totuşi, că pentru moment ceea ce contează mai
mult pentru Reich sunt chestiunile economice. Se pare că raporturile economice
italo-ungare nu ar fi fost bine definite şi se aşteaptă semnarea unui nou acord
economic pe baza tratativelor duse actualmente aici şi la Roma. Cercurile germane
bine informate susţin că Italia şi Germania n-au alcătuit planul comun danubian, ci
că numai oarecare ameliorare s-a ivit în atmosferă. Germania şi-ar fi atins însă ţinta
ce îşi propusese, deoarece interesele ei în Valea Dunării au fost recunoscute printrun document internaţional. Italia, spun acele cercuri germane, caută totuşi să-şi
întărească influenţa ei în Europa Centrală în dauna şi prin încercarea limitării
influenţei Germaniei.
Ţin, totodată, a raporta Excelenţei Voastre că la Budapesta este teamă că la
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proclamarea oficială şi legală a egalităţii juridice se va răspunde cu proclamarea
pierderii valorii stipulaţiilor privitoare la minorităţile maghiare din statele
succesoare.
Căpităneanu
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame ,septembriedecembrie 1936), f. 509-511
400
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI,
VICTOR ANTONESCU, CĂTRE SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU
T. c. nr. 63 121, din 14 noiembrie 1936
Bucureşti
Pentru domnul subsecretar de stat Victor Bădulescu.
În vederea convorbirii dumneavoastră cu domnul Beneš, vă comunic
următorul pasaj dintr-o telegramă a ministrului nostru la Roma, cu privire la
rezultatele Conferinţei tripartite de la Viena.
„Dintre chestiunile de ordin politic, singură chestiunea parităţii de drepturi
a fost oficial pusă pe ordinea de zi a Conferinţei. Ea este însă situată în cadrul mai
larg al justiţiei pentru Ungaria. Cei trei participanţi au luat o decizie de principiu.
Pentru realizarea ei, cele trei Guverne se vor ţine în contact. Acesta este un
avertisment implicit dat Micii Înţelegeri, care este prevenită de exemplu că o
denunţare a Tratatului minorităţilor ar fi de natură să înăsprească din nou
raporturile dintre statele dunărene. Italienii speră de altfel că reacţiile Micii
Înţelegeri nu vor agrava situaţia şi că la acţiunea moderată a reuniunii din Viena,
statele interesate vor răspunde cu aceeaşi măsură. Problemele Restauraţiei şi
revizuirii nu s-au pus la Viena decât la marginea Conferinţei. Deşi cea dintâi este
considerată ca o chestiune internă austriacă, întrucât Germania este încă ferm opusă
Habsburgilor, oportunitatea politică a impus o completă rezervă celor trei Guverne.
Din motive identice faţă de Mica Înţelegere, manifestarea revizionistă s-a mărginit
la un acord principial asupra reînarmării maghiare. La Roma se crede că ea va avea
mai multă amploare cu prilejul vizitei lui Ciano la Budapesta, dar că şi acolo va
avea un aspect mai mult verbal şi se va limita tot la paritatea de drepturi‖.
Antonescu
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 57 (Probleme militare, 1932-1936), f. 279
401
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI,
VICTOR ANTONESCU, CĂTRE SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU
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T. c. nr. 63 215, din 14 noiembrie 1936
Bucureşti
Pentru domnul subsecretar de stat Victor Bădulescu.
În convorbirea ce o veţi avea luni cu domnul Beneš, îi veţi arăta că socotim
că reînarmarea Ungariei se poate prezenta sub două aspecte:
1) Ungaria va proceda la fel ca Austria, la un act implicând în mod formal
repudierea clauzelor militare. Trebuie să cădem din vreme de acord
asupra dispoziţiilor de adoptat în asemenea eventualitate. De partea
noastră, propunem măsurile indicate în contra proiectului nostru din 12
noiembrie, alcătuit pe baza propunerilor cehoslovace ce ne-au fost
remise la 11 noiembrie. Aceste măsuri:
a) Dispoziţii privitoare la apărarea teritoriilor noastre (de
exemplu întărirea capului de pod de la Bratislava).
b) Suspendarea aplicării procedurii prevăzute de Tratatele
minorităţilor.
c) Suspendarea executării anumitor acorduri financiare
interesând Ungaria.
În privinţa acestor din urmă măsuri, veţi binevoi a arăta domnului Beneš că
nu înţelegem să lovim decât Ungaria, şi că nu vom lua sancţiuni care ar putea să
lezeze pe supuşii altor state.
2) Ungaria va încerca să obţină egalitatea în drepturi prin negocieri cu
noi. În acest caz ar trebui să fixăm de comun acord care sunt garanţiile
de securitate pe care i le cerem. Vă rog să arătaţi domnului Beneš că,
de partea noastră, credem că s-ar putea cere Ungariei să încheie un Pact
de neagresiune cu statele Micii Înţelegeri şi să adere în acelaşi timp la
Convenţia pentru definirea agresorului.
Antonescu
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 51 (Probleme militare), f. 171-172
402
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 696, din 15 noiembrie 1936, ora 7.20
Înreg. la nr. 63 227, din 17 noiembrie 1936
Belgrad
Astăzi, ministrul Germaniei a remis guvernului iugoslav nota care denunţă
clauzele Tratatului de la Versailles, privitoare la regimul apelor internaţionale din
Germania. Guvernul iugoslav a comunicat reprezentantului german că îşi rezervă
dreptul [de] a răspunde după ce va studia conţinutul notei. De aceea, ar dori să
cunoască punctul de vedere al guvernului român şi al guvernului cehoslovac, pe
care l-a cerut prin colegul meu de aici. În aşteptarea [răspunsului], Stoiadinović mă
însărcinează să vă transmit ideile şi observaţiile care îi vin în gând după prima
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citire a acestei note: 1) dânsul sugerează să ne retragem delegaţii din Comisia
Internaţională a Dunării spre a împiedica, astfel, şi existenţa acestei comisii, cu alte
cuvinte să renunţăm la Convenţia Statutului Dunării; 2) imitând, astfel, gestul
Germaniei, al faptului împlinit, să luăm numai asupra noastră – România şi
Iugoslavia – garanţia libertăţii pe porţiunea Dunării care curge între ambele noastre
ţări; 3) să renunţăm la plata cuponului împrumutului Porţilor de Fier şi, eliberaţi de
această obligaţie impusă nouă pe nedrept în baza Tratatului, vom putea coborâ
cuantumul taxelor actuale şi să suprimăm cheltuielile Comisiei.
Gurănescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea. 15.XI.1936; Legaţiei României
de la Praga, domnului ministru Bădulescu, spre informare; transmis prin telefon,
M. Popescu. 15.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 199
403
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, ALEXANDRU GURĂNESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 867, din 15 noiembrie 1936, ora 7.20
Înreg. la nr. 63 230, din 15 noiembrie 1936
Belgrad
Am avut azi o lungă convorbire cu preşedintele Consiliului de Miniştri,
căruia i-am adus la cunoştinţă toate indicaţiile pe care le-am primit la Bucureşti
după vizita MS Regele la Praga şi cred interesant să vă aduc la cunoştinţă cele ce
urmează:
1) Informaţia asupra întrunirii celor trei şefi de stat la Belgrad a fost
provocată de modul greşit cum ministrul Iugoslaviei de la Praga a
înţeles conversaţia avută cu Excelenţa Voastră în această chestiune.
Stoiadinović n-are nimic de obiectat ca Excelenţa Voastră să fie de faţă
cu ocazia vizitei domnului Beneš.
2) Primul ministru ţine să ştiţi că acum şapte, opt zile, ministrul
cehoslovac a venit din nou să se intereseze, din partea domnului Beneš,
cu privire la adoptarea protocolului în trei propus la Bratislava. La
rândul său, Franţa, desigur, sub influenţa de la Praga, împinge la
încheierea acordului între dânsa şi Mica Înţelegere. În această
chestiune, Stoiadinović a transmis ministrului Iugoslaviei de la
Bucureşti, prin Avakumović, toate explicaţiile necesare şi aşteaptă
răspunsul Excelenţei Voastre cu privire la vizita lui Beneš. Guvernul
iugoslav se va pune de acord cu Guvernul cehoslovac spre a i se fixa
data după înapoierea Principelui Regent din străinătate. Cred că, în
urma sugestiei primite din Bucureşti prin Kassidolatz, această vizită nu
va întârzia.
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Gurănescu
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 40 (Relaţii cu Albania, Austria..., 19201944), f. 442-443
404
SUBSECRETARUL DE STAT DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 921, din 15 noiembrie 1936, ora 14.20
Înreg. la nr. 63 235, din 15 noiembrie 1936
Praga
Am avut mai multe întrevederi vineri şi sâmbătă cu domnii Krofta, Kalfus
şi cu generalul Cisek şi generalul Netici şi cu cei trei directori ai caselor furnizoare.
Ieri dimineaţă a avut loc la Ministerul de Finanţe o întrevedere prezidată de domnul
Kalfus cu reprezentanţii tuturor serviciilor interesate. Am expus punctul nostru de
vedere în toate aceste întrevederi aşa cum am arătat în telegramele anterioare.
Impresia generală foarte bună; raport urmează detaliat.
Cu referire la programul negocierilor, am insistat asupra necesităţii
încheierii, neîntârziat, a unui protocol de finanţare, fără a [se mai] aştepta
terminarea lucrărilor tehnice militare, care vor mai cere timp. În acest scop am fixat
întrevederi imediate cu generalii Petrescu şi Negru, care sosesc luni. Vor urmări
lucrările după plecarea mea. În acelaşi timp vor lucra la Praga toate serviciile, apoi
la finanţare cu delegaţii noştri speciali ce vom trimite, la nevoie, din Bucureşti.
Aceste lucrări vor trebui să fie terminate până spre mijlocul lui decembrie. Voi
reveni apoi la Praga, pentru încheierea protocolului, în cadrul căruia se vor înscrie
apoi, succesiv, contractele militare.
Am spus mereu şi insistent, protocolul trebuie semnat înainte de Crăciun.
Spre a crea imaginea, am adăugat: „Textele protocolului semnat vor trebui să fie
agăţate ca dar la pomul de Crăciun al Majestăţii Sale Regelui şi domnului Beneš‖.
Voi insista şi pe lângă domnul Beneš, în audienţa pe care o voi avea luni
dimineaţa, ca să obţinem neapărat semnarea până la Crăciun.
Plec luni seara, Christu şi Iordan vor mai rămâne o zi sau două.
Bădulescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea. 16.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 11 (Telegrame, 1935-1936), f. 268-269
405
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 423, din 15 noiembrie 1936, ora 14.45
Înreg. la nr. 63 236, din 16 noiembrie 1936
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Moscova
Comentând rezultatele Conferinţei tripartite de la Viena, presa sovietică
vede în ea, cât şi în vizitele contelui Ciano la Viena şi Budapesta, dorinţa Romei de
a întreţine iluzia menţinerii influenţei Italiei în cele două capitale menţionate. Acest
joc de aparenţe nu poate ascunde însă că influenţa Italiei atât în Austria, cât şi în
toată regiunea dunăreană şi în Balcani este într-o perioadă de îndoielnică scădere,
cedând pretutindeni pasul influenţei Germaniei. Îndepărtarea Principelui
Starhemberg, Acordul austro-german din 11 iulie, recenta remaniere a Guvernului
din Viena sunt o dovadă în ce priveşte Austria, şi nu prin sprijinirea restaurării
Habsburgilor, prin procesele matrimoniale îşi menţine Italia poziţia, căci ea n-are
ce oferi Austriei pentru a o separa de Germania.
Acelaşi joc la Budapesta, unde se caută o consolidare de situaţie prin
afirmări de revizionism şi făgăduinţă de sprijin în repudierea clauzelor militare,
ceea ce nu va împiedica Ungaria să fie atrasă tot mai mult în orbita Germaniei. De
altfel, nici nu este sigur că Ungaria doreşte în momentul de faţă repudierea
clauzelor militare. Întâi, fiindcă de mult se găseşte înarmată, în al doilea rând de
teama ca Mica Înţelegere să nu răspundă prin denunţarea Tratatului minorităţilor. În
ce priveşte încercările Italiei de a dezmembra Mica Înţelegere, prin avansurile
făcute Iugoslaviei, efectul produs de discursul Ducelui, de la Milano, a arătat
rezultatul contrar al acestor manevre.
Ca concluzie, nici un motiv de satisfacţie pentru Italia.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (General, 1936 - mai 1937), f. 338-339
406
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 679, din 16 noiembrie 1936, ora 18.30
Înreg. la nr. 63 481, din 17 noiembrie 1936
Berlin
Răceala dintre Varşovia şi Berlin se accentuează. Presa germană a reluat
tonul din cea mai bună epocă a politicii antipoloneze a lui Stresemann. Întregul
proces al politicii poloneze, în genere, şi faţă de minorităţile germane în special se
redeschide. În conversaţii, ca şi în presă, se aude din nou vorbindu-se despre
exproprierile „brutale‖ ale germanilor din Coridor şi din Silezia Superioară, despre
colonizarea acestor regiuni cu polonezi, despre ruinarea minorităţii germane,
despre persecuţia şcolilor germane din Polonia etc. Acordul de presă încheiat
odinioară între cele două state pare a fi căzut în desuetitudine.
Apropierea anglo-polonă, ultimul comunicat publicat la Londra şi anumite
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tendinţe ce se desemnează la Varşovia în ultima vreme, şi anume de revenire la
politica pactelor colective vizitele şefilor armatei poloneză şi franceză la Paris şi
Varşovia preocupă serios Reich-ul. Evenimentele din ultima vreme de la Danzig,
culminând prin cunoscutele condamnări, de germani în Polonia şi de polonezi la
Danzig, şi întrunirea de la Gdnia, de duminica trecută, în care oratorii polonezi au
proclamat necesitatea ca „Danzigul să rămână definitiv Poloniei‖ şi s-a cerut
„expulzarea agitatorilor berlinezi‖ au exasperat opinia germană. Oficiosul
„Völkischer Beobachter‖ vorbeşte deja despre „... (lipsă în text) ... unei opere pline
de speranţă abia începută‖.
Lucru caracteristic, domnul Beck, deşi fiind rugat de Guvernul german ca
în călătoria sa în Apus să se oprească şi la Berlin, acesta a declinat invitaţia. Lucru,
de asemenea, caracteristic, omul de încredere al domnului Beck, ambasadorul
Poloniei de aici, care în timpul prelungitului tour de valse germano-polon devenise
invizibil şi permanent ermetic, reiese la iveală plin de solicitudine şi de
obsequiositate faţă de colegii săi atât de neglijaţi până ieri.
În fine, fapt destul de important, în ultimul moment aflu că alaltăieri s-a
ţinut la Berlin un consiliu de război sub preşedinţia domnului Hitler, în care, între
altele, s-au luat dispoziţii pentru a se grăbi întărirea frontierei de răsărit atât în
Pomerania cât şi în Prusia Orientală, care până în ultimele zile erau oarecum lăsate
pe planul al doilea, întreaga atenţie a Reich-ului fiind îndreptată spre grabnica
întărire a frontierei în Apus.
Fără a trage concluzii în pripă, socotim că ne găsim în faţa unei evoluţii ce
urmează a fi urmărită de aproape.
Comnen
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea. 17.XI.1936; văzut „Buletin‖.
17.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 43 (Relaţii cu Germania, 1935-1936), f. 316-318
407
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 680, din 16 noiembrie 1936, ora 18.30
Înreg. la nr. 63 485, din 17 noiembrie 1936
Berlin
Dezvoltarea exagerată şi aproape verticală a exportului turcesc în
Germania este fără îndoială motivul principal al vizitei [domnului] Schacht la
Ankara. Într-adevăr, de unde acum câţiva ani acest export nu atingea cifra de 20 de
milioane mărci germane, anul trecut, cu toate artificiile statistice care cauzau cifre
inferioare, sunt informat că acest export a atins 100-200 de milioane mărci
germane, ceea ce constituie un adevărat monopol german asupra pieţei turceşti.
Balanţa comercială fiind cu mult activă în favoarea Turciei, cu toate cumpărăturile
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masive din lunile trecute, mai ales de material de război, [care] ocupă un disponibil
pentru Turcia de peste 30 de milioane, această împrejurare a determinat Guvernul
turc pe de o parte a solicita Guvernului englez şi Guvernului francez să fie mai
înţelegătoare faţă de economia turcească, acceptând cantităţi mai importante din
produsele sale, iar pe de altă parte a solicitat Guvernului german ca mărfurile sale
să fie plătite cel puţin pentru 25% în valută forte.
Schacht declarând că nu are valută forte, negocierile s-au găsit la un punct
mort, ce reclama soluţii urgente ce numai conversaţii directe ar putea duce la un
bun rezultat.
Cu acest prilej, se vor mai discuta răscumpărarea căii ferate din Baghdad,
chestiunea datoriei otomane care este deţinută în procent de 15% de Deutsche Bank
şi, în fine, stabilirea unor preţuri mai favorabile pentru economia turcă, Guvernul
din Ankara fiind nemulţumit de preţurile actuale şi anume prea ridicate pentru
mărfurile germane şi prea scăzute pentru cele turceşti.
În acelaşi timp, se discută bazele unui nou credit de mărfuri, se vorbeşte de
200 de milioane mărci germane, pe care Germania, ca şi nouă, ar dori să-l deschidă
Turciei, plătibil în mărfuri şi pe termen lung.
Excelenţa Voastră va constata astfel că în mare parte situaţia noastră faţă de
Germania este asemănătoare celei turceşti şi ar fi folositor să urmărim cu toată
atenţia negocierile de la Ankara. Aş fi... (lipsă în text)... în această privinţă.
Comnen
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Direcţia economică. Vasile Grigorcea.
17.XI.1936; s-a comunicat la ... [indescifrabil] ; rog a-mi referi ... [indescifrabil].
24.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 49 (Relaţii cu Germania, 1923-1944), f. 72-73
408
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 944, din 16 noiembrie 1936, ora 18.25
Înreg. la nr. 63 475, din 17 noiembrie 1936
Ankara
Doctorul Schacht a sosit azi aici. Vizita, se crede, ar avea obiective
economice concrete, în legătură, pe de o parte, cu dezvoltarea schimburilor
comerciale, pe de altă parte cu participarea capitalului german la investiţiile
industriale şi miniere ale Turciei. Se vor discuta, desigur, şi raporturile între
monedele celor două ţări.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Direcţia economică. Vasile Grigorcea.
17.XI.1936.
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AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 49 (Relaţii cu Germania, 1923-1944), f. 93
409
SUBSECRETARUL DE STAT DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 932, din 16 noiembrie 1936, ora 22.15
Înreg. la nr. 63 482, din 17 noiembrie 1936
Praga
Azi foarte lungă audienţă la preşedintele Beneš cu domnul Emandi.
I-am expus rezultatul demersurilor mele şi ne-am pus de acord asupra
programului continuării negocierilor.
I-am făcut comunicările indicate de dumneavoastră, relative la vizita
Polonia şi sancţiuni (sic!) Ungaria.
Am avut [un] lung schimb de vederi asuprsa repudierii de către Germania a
regimului fluviilor internaţionale.
Domnul Christu va continua discuţia asupra ultimului punct cu domnul
Friedman.
Domnul Beneš a exprimat deosebita sa satisfacţie pentru frumoasele
cuvinte din mesaj, referitoare la vizita MS Regele, şi mi-a cerut să vă rog a exprima
MS Regele întreaga sa gratitudine.
Aduc raport detaliat. Plec astă seară [la] Halmei. Din cauza întârzierii [lui]
Christu, rog amânaţi examenul pentru 23 noiembrie.
Bădulescu
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 57 (Probleme militare, 1932-1936), f. 285
410
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA BELGRAD,
PAUL NEGULESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 695 – 2, din 16 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 65 156, din noiembrie 1936
Belgrad
Raport pe luna octombrie
Domnule Ministru,
Personalitatea domnului Stoiadinović domină din zi în zi, mai vădit,
politica internă iugoslavă. În aceste momente, în care viaţa politică este influenţată
atât de discret de contingenţele economice, nu se putea găsi un sistem de
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propagandă electorală mai nimerit decât cel întrebuinţat de preşedintele Consiliului
de Miniştri, care vizitează pe rând toate localităţile importante din ţară,
interesându-se direct de nevoile locale şi luând imediat măsuri pentru îndreptarea
lor. Spre deosebire de tehnica regimurilor anterioare, care guvernau numai din
Belgrad provocând astfel nemulţumiri nu numai în provinciile alipite, dar chiar
printre sârbi, fiindcă se dădea astfel o importanţă prea mare elementului politic în
dauna nevoilor materiale ale populaţiei, Guvernul domnului Stoiadinović, sub
directa supraveghere a preşedintelui Consiliului şi inspirat de activitatea acestuia,
controlează pe loc problemele şi ajunge la grabnice realizări. Orice observator
imparţial trebuie să constate că în întreaga ţară se desfăşoară o mare activitate
constructivă, care provoacă emulaţie nu numai între banovine, dar şi între
prefecturi şi oraşe. Efortul domnului Stoiadinović de a mări exportul iugoslav şi de
a înzestra ţara cu mijloace de comunicare care să dea posibilitatea unor transporturi
mai puţin oneroase, interesul pe care îl arată ameliorării vieţii din oraşe şi situaţiei
financiare a ţăranilor, au creat un sentiment general de încredere.
Dacă în urma morţii Regelui Alexandru se rămăsese cu impresia că
regimul parlamentar nu mai corespunde ritmului grabnic de azi şi se ajunsese sub
regimul domnului Jevtić la convingerea că singură prelungirea guvernării autoritare
poate da rezultate bune, domnul Stoiadinović a reuşit să arate, cu toate dificultăţile
avute la început cu corpurile legiuitoare, că un Guvern activ şi realist poate învinge
toate obstacolele, rămânând în limitele democraţiei. Această formulă era singura
binevenită în Iugoslavia, în care orice regim autoritar n-ar putea provoca decât
agravarea relaţiilor dintre sârbi şi croaţi, centralizarea neputându-se face decât la
Belgrad, cu elemente sârbeşti, spre nemulţumirea restului populaţiei.
Dispariţia Regelui Alexandru provocase în întreaga ţară o mare îngrijorare
fiindcă nu se vedea nici un om politic cu autoritatea necesară spre a înlătura
pericolul forţelor centrifuge din Iugoslavia. Regimul domnului Jevtić făcuse
greşeala să confunde violenţa cu autoritatea, şi provocase la croaţi reacţii de
ostilitate vădită împotriva Belgradului.
Domnul Stoiadinović, înţelegând acest proces psihologic şi dându-şi seama
că unitatea opoziţiei extra-parlamentare nu rezulta decât din teama reducerii
libertăţilor, a îmbrăţişat o politică de tratament egal a tuturor elementelor etnice din
ţară. Rezultatele s-au văzut îndată. Coeziunea opoziţiei extra-parlamentare a
dispărut, iar limbajul liderului croat Macek a evoluat de la intransigenţă către
compromis.
În privinţa opoziţiei parlamentare, timpul a lucrat pentru preşedintele
Consiliului. Desemnarea generalului Jivković ca preşedinte al Partidului Naţional
Iugoslav provocase o primă sciziune în acea grupare. Acum, în urmă, primirea
domnului Jevtić în rândurile ei a dat naştere la mai mari nemulţumiri, iar fostul
prim-ministru Uzunović, care rămăsese preşedinte de onoare al Partidului Naţional
Iugoslav, a renunţat în semn de protest, la această demnitate. Pentru domnul Jevtić,
intrarea sa în Partidul Naţional Iugoslav a avut efectul ca foştii lui partizani să-l
socotească lipsit de caracter, deoarece sacrifică principiile intereselor sale
personale.
De altfel, rezultatele parţiale ale alegerilor comunale, care sunt încă în curs,
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arată că singurele forţe politice de azi sunt Uniunea Radicală Iugoslavă şi partidul
croat sub conducerea lui Macek.
Problema internă gravă pe care trebuie să o mai soluţioneze domnul
Stoiadinović este să scoată pe liderul croat din atitudinea de ostilitate pasivă de
până acum. Reuşita nu va fi însă uşoară. Felul cum a fost tratat Macek sub
regimurile anterioare a provocat la dânsul o mare neîncredere faţă de oamenii
politici sârbi, şi toate manifestările făcute azi de Uniunea Radicală Iugoslavă,
pentru o sinceră apropiere cu croaţii, pe picior de egalitate, nu izbutesc să
limpezească orizontul politic; ministrul Spaho, lider al musulmanilor şi unul dintre
conducătorii Uniunii Radicale Iugoslave, şi-a manifestat chiar îngrijorarea faţă de
această stare de lucruri într-un discurs electoral.
Este evident că o nouă guvernare fără sprijinul lui Macek sau alegeri în
urma cărora deputaţii croaţi să se abţină, ca azi, de la viaţa parlamentară, ar arăta că
„experienţa Stoiadinović‖ a dat greş. Din această cauză, preşedintele Consiliului,
care a reuşit să-şi creeze un partid puternic şi să capete o mare autoritate personală,
face acum toate eforturile ca să şteargă trecutul şi elementele croate să colaboreze
cu toată încrederea la guvernare.
***
Continuând politica sa externă de echilibru, domnul Stoiadinović a profitat
de intrarea în vigoare a Tratatului de comerţ italiano-iugoslav, ca să arate că
îmbunătăţirea relaţiilor cu Italia ar fi în folosul ambelor ţări. Această declaraţie, cu
toate că pleca de la considerente economice, a lăsat să se spere şi într-o
îmbunătăţire pe tărâmul politic. Presa iugoslavă a dat loc de frunte acestui punct de
vedere şi a reprodus toate articolele din presa italiană, devenite, ca prin farmec,
elogioase la adresa Iugoslaviei şi a preşedintelui ei de Consiliu.
În schimb, în anumite cercuri, s-a manifestat nemulţumire împotriva
Vaticanului, care ar duce şi aici o acţiune înfeudată politicii imperialiste italiene.
Manifestările de simpatie făcute Iugoslaviei la Paris, cu prilejul inaugurării
monumentului Regilor Petru şi Alexandru, au avut ecoul cel mai favorabil, datorat
mai cu seamă discursului preşedintelui Republicii Franceze, al cărui conţinut
emoţionant ieşea din cadrul unei simple manifestări oficiale.
Importanţa Iugoslaviei în politica externă a sud-estului Europei a fost încă
o dată confirmată de importantele vizite făcute la Belgrad în cursul acestei luni de
domnii Kiosseivanov, preşedintele Consiliului şi ministru al Afacerilor Străine
bulgar, Rüstü Aras, ministrul Afacerilor Străine turc, şi Tătărescu, preşedintele
Consiliului nostru de Miniştri.
Relaţiile dintre Iugoslavia şi România, după cum scrie oficiosul
Guvernului iugoslav „Novosti‖, din 11 octombrie, „au dat un caracter extrem de
important conferinţelor recente care au confirmat încă o dată marea solidaritate a
intereselor celor două ţări, care va fi mărită prin podul peste Dunăre. Mica
Înţelegere începe să dobândească cadrele puternice ale unei organizaţii politicomilitare-economice, cu organe care funcţionează regulat şi prepară o dezvoltare cât
mai omogenă a acestei organizaţii internaţionale‖.
Raporturile cordiale, precum şi întărirea colaborării dintre România şi
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Iugoslavia au asigurat atât Excelenţei Voastre cât şi domnului preşedinte al
Consiliului Tătărescu o primire dintre cele mai călduroase în Iugoslavia. Cred
interesant a vă aduce la cunoştinţă că profitând de marele dineu dat Excelenţei
Voastre, domnul Stoiadinović a făcut un gest de mărinimie politică inuzitată până
acum, invitând mai mulţi reprezentanţi ai opoziţiei parlamentare.
Preşedintele Consiliului bulgar, consecvent politicii sale de apropiere cu
Iugoslavia, n-a pierdut ocazia de a dovedi încă o dată sentimentele sale prieteneşti
faţă de ţara vecină cu prilejul vizitei sale la Belgrad, unde a fost primit atât de
Principele Regent, cât şi de preşedintele Consiliului. Este evident că Iugoslavia are
tot interesul de a sprijini şi consolida prin toate mijloacele, făcând chiar sacrificii
economice, Guvernul Kiosseivanov, care a lucrat perseverent la apropierea
bulgaro-iugoslavă. Graba cu care domnul Stoiadinović a înapoiat vizita
preşedintelui Consiliului bulgar, când s-a reîntors de la Ankara, a avut ca scop să
arate că orice iniţiativă bulgară de apropiere este primită cu căldură la Belgrad.
Călătoria domnului Stoiadinović la Ankara a arătat încă o dată cordialitatea
relaţiilor turco-iugoslave. Felul cum a fost primit preşedintele Consiliului a produs
aici un sentiment de mândrie pe care domnul Stoiadinović a ştiut să-l întrebuinţeze
la reîntoarcerea sa, arătând importanţa câştigată de Iugoslavia, în ultimul timp, pe
terenul naţional.
Concomitenţa acestei călătorii cu aceea a Majestăţii Sale Regele la Praga, a
dat loc la comentarii elogioase la adresa factorilor conducători care nu pierd nici un
prilej ca să dovedească solidaritatea Micii Înţelegeri cu Înţelegerea Balcanică,
organisme care completează în mod fericit sistemul de securitate în această parte a
Europei.
***
În luna octombrie s-au produs în Iugoslavia o întreagă serie de evenimente:
unele cu caracter economic, altele de ordin financiar. Vom menţiona pe cele mai
importante, ocupându-ne astfel de repercusiunile avute de devalorizarea altor
monede în Iugoslavia şi de măsurile luate de Guvern pentru apărarea economiei
naţionale; vom sublinia tratativele comerciale purtate cu Germania, Turcia, Italia şi
Franţa, făcând menţiune în acelaşi timp de acordurile încheiate şi arătând
contingentele obţinute şi comenzile făcute; în sfârşit, vom reda rezultatele
activităţii comerţului exterior iugoslav pe primele trei trimestre cât şi soldarea
raporturilor economice româno-iugoslave, în acelaşi interval.
Devalorizarea şi efectele ei: măsurile luate de Guvern
Odată cu devalorizarea francului, s-a pus în Iugoslavia chestiunea de a se
şti care sunt beneficiile şi pierderile pe care le poate avea economia naţională.
În general, pierderile le-au avut de suferit cei care au dispus în momentul
devalorizării de franci francezi efectivi sau de devize în franci francezi. În
Iugoslavia, conform prescripţiilor legii devizelor, dispune de valută forte efectivă
numai Banca Naţională. Anume, în ziua devalorizării dispunea de suma de 18,9
milioane dinari echivalentă în franci francezi sau în devize. Or, raportând această
sumă la aurul disponibil – 1 531,3 milioane de dinari – constatăm că pierderile
Băncii Naţionale au fost minime. Să vedem însă dacă aceeaşi situaţie se prezintă şi
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pentru exportatorii şi importatorii angajaţi în legături comerciale cu Franţa şi
Elveţia.
Pierderile simţitoare le-au avut de suportat exportatorii, cărora le-au fost
făcute comenzi fixate la preţul monedei nedevalorizate şi care, după reformă,
urmau să fie plătite cu preţuri devalorizate, deoarece calculul fost încheiat pe baza
francului nedevalorizat. Pierderea suferită de această categorie de comercianţi
însumă 30%. În schimb, profită cei ce au făcut comenzi înainte de devalorizare şi
care, în felul acesta, plătind după, au de beneficiat.
În scopul de a normaliza, pe cât posibil, această stare, în care o parte din
comercianţi sunt păgubiţi, iar altă parte favorizaţi, s-a hotărât ca, prin vărsămintele
care trebuie făcute de importatorii mărfurilor de provenienţă franceză sau elveţiană,
la cursul anterior celui din 28 septembrie a.c. – şi din care vor rezulta anumite
excedente – să se creeze un fond special la Banca Naţională, din care să fie
indemnizaţi exportatorii.
Pierderile suferite în urma devalorizării lirei italiene şi noul regim de plăţi
Menţionam mai sus că Banca Naţională a Iugoslaviei a avut de suferit
pierderi nu prea însemnate în urma devalorizării francului. Nu acelaşi lucru s-a
întâmplat după devalorizarea lirei, pentru că Institutul de Emisiune, pentru a veni în
ajutorul exportatorilor care au avut credite imobilizate în Italia, a cumpărat
creanţele exportatorilor, în valoare de 31 500 000 de lire, la cursul de 3,15 dinari
lira. Or, după devalorizare, Banca Naţională a pierdut prin cumpărarea acestor
credite suma de 30 milioane de dinari.
Pentru compensarea pierderilor provenite din devalorizarea lirei, Guvernul
italian, în urma stăruinţelor celui iugoslav, a decis să mărească cu 45%
contingentele de produse iugoslave. Se ştie că, conform aranjamentului provizoriu
de şase luni, exportul iugoslav în Italia, între 1 octombrie şi 31 martie 1937 trebuia
să ajungă la o valoare de 62 500 000 de lire. În urma majorării acordate, valoarea
exportului iugoslav în perioada specificată va fi de 90 600 000 lire italiene.
În urma devalorizării s-a stabilit între Iugoslavia şi Italia un nou regim de
plăţi, atât pentru noile tranzacţii comerciale, cât şi pentru vechile credite, care nu au
fost lichidate.
Negocierile comerciale purtate de Iugoslavia cu Germania, Franţa şi Turcia
şi rezultatele lor
În partea a doua a raportului economic, ne vom ocupa de negocierile
comerciale ale Iugoslaviei cu diferitele state, avute în cursul lunii curente.
Comisia economică germano-iugoslavă, întrunită prima dată la München,
la 1 mai 1934, iar a doua oară în aprilie a.c., la Zagreb, a ţinut cea de-a treia şedinţă
între 10 şi 20 octombrie, la Dresda. Negocierile purtate între cele două delegaţii au
ajuns la acceptarea, din partea Germaniei, a sporirii contingentelor de produse
iugoslave. Astfel, contingentele de animale şi produse de crescătorie pe care
Iugoslavia le exportă în Germania au crescut sensibil. S-a acordat până la sfârşitul
anului un contingent de 40 000 de porci, iar pentru anul viitor un contingent total
de 80 000 de porci. Iugoslavia a mai obţinut un contingent de 10 000 de chintale
grăsime şi seu; 10 000 bovine şi 25 000 pentru anul 1937. Pentru păsări şi ouă,
Germania a consimţit majorarea contingentelor în felul următor: păsări tăiate, 30
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000 chintale, păsări vii, 25 000; gâşte vii, 4 800; gâşte tăiate, 5 500, şi ouă, 10 000
chintale. În privinţa ouălor, Germania a aprobat ridicarea preţului de la 83 la 90
mărci cutia de ouă.
În afară de acest export, Iugoslavia a reuşit în cursul tratativelor de la
Dresda să obţină două contingente de 5 000 de vagoane de grâu şi porumb şi un
contingent suplimentar tot de 5 000 vagoane la alegere. S-a obţinut şi creşterea
contingentelor de fructe, admiţându-se un contingent de 60 000 chintale prune în
saci de 25 000 de chintale prune în lăzi şi alt contingent de 30 000 pruni pentru
nevoile industriei germane. În sfârşit, contingentul de marmeladă a fost mărit de la
10 000 la 20 000 de chintale; cel de fasole a crescut de la 5 000 la 20 000, iar cel de
zahăr de trestie a sporit de la 25 000 la 40 000 de chintale.
În cursul negocierilor, delegaţii celor două ţări au stabilit în principiu ca
Germania să libereze importatorilor ei licenţe de import iar Iugoslavia să dea
licenţe exportatorilor iugoslavi. În acelaşi timp s-a mai hotărât ca, exporturile în
Germania să se facă prin intermediul unui Oficiu pentru animale (excepţie fac
păsările care pot fi exportate fără licenţă).
Nu fără semnificaţie e şi faptul că, Direcţia Generală a Căilor Ferate
Iugoslave este pe cale a cumpăra din Germania materiale tehnice în valoare de 400
de milioane dinari. Se duc tratative pentru procurarea de material pentru căi ferate,
maşini pentru atelierele de construcţii de poduri, material electric, vagoane de
călători, vagoane speciale pentru transporturi de carne proaspătă, vagoane pentru
exportul de fructe şi vagoane pentru încărcătură de mare tonaj.
Putem sublinia că aceste comenzi vor avea darul să contribuie la buna
funcţionare a regimului de plăţi, deoarece contravaloarea comenzilor făcute în
Germania depăşeşte soldul activ al clearingului şi, în consecinţă, pentru viitor,
exportatorii iugoslavi nu vor mai avea de aşteptat timp îndelungat până la încasarea
creanţelor.
Contingentele acordate de Franţa
Nu tot atât de importante sunt contingentele pe care Franţa le-a acordat
Iugoslaviei. Cu titlu informativ vom înşira pe cele acordate pe cel de-al patrulea
trimestru al acestui an. Astfel, s-a acordat: 5 400 de oi; 12,5 chintale carne afumată;
10 chintale mezeluri; 100 chintale păsări tăiate; 800 chintale ouă; 180 chintale
carne proaspătă de berbec; 50 000 chintale de porumb şi alt contingent de 12 500
chintale porumb (licenţă provizorie); 4 350 chintale fasole; 2 400 chintale mere şi
pere; 165 chintale fructe; 200 chintale brânză şi un alt contingent special de 1 800
capete de oi.
Tratativele comerciale cu Turcia şi rezultatul lor
În cursul lunii octombrie a.c., s-au pus bazele şi unui nou acord comercial
cu Turcia, ce rămâne a fi ratificat până la 5 noiembrie, dată la care acordul cel
vechi expiră. Noul acord reglementează trei chestiuni diferite, şi anume:
schimburile de bunuri, turismul şi navigaţia maritimă, având la baza principiul
clauzei naţiunii celei mai favorizate. În rezumat, putem constata că acordul prevede
trei liste de articole: 1) lista A, conţinând articolele pentru care importul în Turcia
este nelimitat; 2) lista B, cu articolele contingentate, şi lista C, din care fac parte
articolele al căror import este nemărginit, dar pentru care Guvernul îşi rezervă
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dreptul de a le supune unui alt regim. Tot în acordul comercial se orânduieşte şi
regimul de plăţi. Se menţine clearingul, dar în loc de a reglementa plăţile relative la
schimburi – cum era până acum – i se măresc atribuţiile, în sensul că se întinde la
toate poziţiile balanţei de plăţi, devenind astfel, dintr-un simplu clearing, un
clearing al balanţei de plăţi.
Rezultatul comerţului exterior iugoslav şi al raporturilor economice
româno-iugoslave
În partea finală a acestui raport vom arăta în mod succint rezultatele
comerţului exterior iugoslav la sfârşitul celor trei trimestre scurse până acum, în
raport cu aceleaşi rezultate din perioada corespunzătoare a anului trecut, cât şi
soldul legăturilor comerciale româno-iugoslave.
Comerţul de export a înregistrat valoarea de 2 837 916 853 dinari faţă de 2
775 391 357 dinari în anul 1935, iar importul a acuzat suma de 2 940 833 867
dinari, faţă de 2 611 059 536 dinari, din 1935. Cu alte cuvinte, balanţa comercială
iugoslavă redă la finalul primelor nouă luni un sold pasiv de 101 917 014 dinari.
Raporturile economice româno-iugoslave prezintă următorul aspect:
exportul iugoslav în România a însumat 23 730 263 dinari, iar importul de produse
româneşti a acuzat suma de 55 080 147 dinari. De aici rezultă că balanţa
comercială cu România este în defavoarea Iugoslaviei cu 31 349 884 dinari, sau 94
milioane lei.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Negulescu
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 26 (Politică internă, 1936), f. 278-290
411
SUBSECRETARUL DE STAT DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR ANTONESCU
R. f. n., din 16 noiembrie 1936
Praga
Extras din raportul domnului subsecretar de stat Victor Bădulescu, privitor la
convorbirea Domniei Sale, din 16 noiembrie 1936, cu domnul preşedinte Beneš
[...] Sancţiunile contra Ungariei, în caz de denunţare a clauzelor militare ale
Tratatului de la Trianon
Am arătat domnului Beneš punctul de vedere al Guvernului român în cele
două ipoteze prevăzute de telegrama dumneavoastră nr. 63 215, din 15 noiembrie
1935 (Anexa IV)1, şi i-am reamintit cele discutate cu Domnia Sa cu prilejul primei
mele audienţe.
Părerea domnului Beneš, aşa cum reiese din această discuţie, se poate
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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rezuma astfel:
1) Ipoteza denunţării unilaterale, intempestive. Statele Micii Înţelegeri
vor lua sancţiuni de felul celor arătate în telegrama noastră din 12
noiembrie crt., ţinând seama de următoarele norme:
a) Nici o măsură care să vătăme drepturile altor state sau
resortanţilor lor: „ce serait extrêmement maladroit‖, a spus
domnul Beneš.
b) Denunţarea anumitor clauze din Tratate în favoarea Ungariei sar face chiar dacă din punct de vedere practic efectele
denunţării ar fi, în unele cazuri, destul de reduse.
Domnul Beneš insistă asupra nevoii de a reacţiona şi de arăta cât de greşită
a fost politica marilor puteri [faţă] de violările succesive ale Tratatelor, comise de
Germania.
Domnul Beneš a caracterizat această politică în termeni foarte tari, textual:
„pour montrer combien a été idiote la politique des Grandes Puissances. Il est
incroyable qu‘elles n‘aient rien fait pour réagir. C‘est à la foi un manque
d‘imagination et de connaissance des problèmes, puisqu‘elles avaient des armes
pour réagir‖.
Referindu-se la precedentul Austria, domnul Beneš ne arată că
Cehoslovacia a renunţat la sancţiunile ce ar fi dorit să le ia, sub presiunea Franţei şi
Marii Britanii, care considerau că Austria se înarmează spre a se putea mai uşor
apăra contra Germaniei. „Et si après elle se met avec l‘Allemagne contre nous‖
adaugă domnul Beneš.
Revenind la cazul Ungariei şi la principiul arătat mai sus – sub a) – domnul
Beneš, referindu-se la suspendarea aplicării Tratatului pentru protecţia
minorităţilor, insistă asupra necesităţii ca această măsură să fie îndreptată numai
asupra minoritaţii maghiare.
Denunţarea erga omnes, spune domnul Beneš, ne-ar lipsi în ce priveşte
Cehoslovacia, de o armă contra Germaniei: „qui serait enchantée si je denonçais,
puisque cela leur permettrait de se mêler directement dans nos affaires avec les
minorités allemandes. Mr. Beck doit penser comme moi‖. Şi adaugă râzând: „je
dois bien défendre mes frères polonais‖.
Discuţia a fost mult mai scurtă asupra ipotezei a doua din telegrama
Domniei Voastre, citată mai sus: denunţarea clauzelor militare pe cale de negociere.
Domnul Beneš este în întregime de acord cu dumneavoastră:
1) necesitatea de a se obţine angajamente concrete: a) suprimarea
dispoziţiilor art. 151 din Tratatul de la Trianon (interdicţia fortificării
capului de pod de la Bratislava); b) suprimarea tribunalelor mixte; c)
pact de neagresiune, recunoaşterea definiţiei agresorului.
Aceasta înseamnă recunoaşterea implicită a integrităţii teritoriale şi a
frontierelor actuale, am observat noi. „Ce sera difficile‖, a răspuns domnul Beneš.
În sfârşit, referindu-se la discuţia avută cu domnul Beneš în prima noastră
audienţă asupra rolului ce pot juca Germania şi Italia în înarmarea Ungariei, s-a
ridicat o a treia ipoteză: violarea clauzelor militare, fără declaraţie formală de
denunţare a Tratatului de la Trianon, printr-un fapt ostentativ: acceptarea unor
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escadrile de aviaţie, de pildă, oferite de Italia.
Domnul Beneš crede că trebuie să fim pregătiţi şi pentru această
eventualitate.
Domnia Sa socoteşte că în acest caz ar trebui să punem chestiunea dacă
suntem sau nu în prezenţa unei violări a Tratatului.
Dacă ni se răspunde nu, să cerem avizul Curţii de la Haga.
Dacă se răspunde da, să luăm sancţiuni, nu însă în bloc ci una sau alta,
după împrejurări.
[Bădulescu]
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 51 (Probleme militare), f. 188-190
412
AIDE-MÉMOIRE AL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE
AL ROMÂNIEI ASUPRA TENDINŢELOR
\POLITICII EXTERNE POLONEZE
16 noiembrie 1936
[Bucureşti?]
Strict confidenţial.
Trei sunt mai cu seamă cauzele care fac ca tendinţele politicii externe
poloneze să se deosebească, pe unele puncte, de cele ale politicii externe româneşti.
Ele sunt: poziţia geografică a Poloniei, dorinţa ei de a-şi crea zone de influenţă, în
fine, tendinţele sale expansioniste.
Faptul că Polonia are ca vecine la răsărit şi la apus cele două ţări mai
populate din Europa şi că ce mai mare parte a frontierelor sale este lipsită de
bariere naturale, îi paralizează oarecum mişcările şi o împiedică de a juca rolul
internaţional la care, în gândul cetăţenilor săi, puterea ei – luată în mod abstract –
ar îndreptăţi-o. De aici ar proveni, în politica sa externă, această extremă supleţe,
care a putut deseori provoca, la aliaţii săi, sentimente de nedumerire şi chiar
îngrijorare.
Polonia nu vrea însă să renunţe la ideea de a se comporta ca mare putere şi
caută, în acest scop, să-şi creeze o clientelă. Privirile ei se îndreaptă mai cu seamă
spre nord şi spre sud, dorinţa ei fiind de a exercita o influenţă, pe de o parte, în
zona ţărilor baltice, pe de alta, în regiunea bazinului dunărean. În plus, aici îşi mai
face drum ideea – ca rezultat al unei propagande susţinute a Guvernului – că
Polonia va trebui să devină o putere maritimă şi colonială.
În al treilea rând, poate chiar ca o consecinţă a situaţiei sale geografice,
Polonia nu consideră – deşi nu o spune expres – actualele sale frontiere ca
definitive. Dacă excludem frontiera înspre Germania şi mica frontieră românopolonă, se poate zice că există aici convingerea că celelalte hotare ar putea fi
împinse mai departe. Argumentele istorice nu lipsesc: unele provincii care au făcut
parte odinioară din Polonia nu sunt cuprinse azi în teritoriul ei. La aceasta se mai
adaugă un sentiment – despre care însă nu se vorbeşte – că unele câştiguri într-o
direcţie ar putea avea destinaţia de a compensa unele pierderi eventuale într-alta.
600

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

În mod oficial, principiul călăuzitor al politicii ministrului Afacerilor
Străine polon ar fi un aşa-zis „realism‖, adică evitarea luării de angajamente prea
comprehensive şi participarea, în consecinţă, numai la acorduri „bilaterale‖ (care
sunt în număr de patru: Tratatele de alianţă cu Franţa şi cu România, Pactele de
neagresiune cu Germania şi URSS).
De fapt, precum s-a arătat mai sus, acest „realism‖ ar putea fi botezat şi
supleţe, iar limitarea angajamentelor Poloniei numai la acorduri bilaterale nu
constituie o regulă absolută. Astfel, Polonia admite colaborarea internaţională în
cadrul Societăţii Naţiunilor (cu ocazia recentei sale vizite la Londra, domnul Beck
a trebuit să dea asigurări în această privinţă), şi ar dori să obţină o nouă garantare a
frontierei sale înspre Germania, prin participarea ei la un pact de securitate
occidental.
Axa naturală a politicii externe polone o constituie fără îndoială alianţa sa
cu Franţa. Ultimul schimb de vizite între şefii militari ai celor două ţări nu a
constituit, deci, decât o manifestare intrând în cadrul relaţiilor normale între cele
două state. Dacă li s-au dat aşa o mare semnificaţie politică, aceasta se datorează
faptului că au trecut printr-o perioadă dificilă, perioadă care, în mod parţial,
dăinuieşte încă. Cauzele acestor dificultăţi par a fi următoarele:
1) Un element de ordin personal. Se zice că ministrul Afacerilor Străine
polon, domnul Beck, este, din motive personale, ostil Franţei. Unii
pretind că a nutrit întotdeauna sentimente de ostilitate în contra acestei
ţări; alţii că datează din timpurile când a fost ajutor de ataşat militar
polonez la Paris.
2) Un element de ordin politic. Actuala politica externă a Poloniei în
Europa Centrală este, în mare parte, bazată pe relaţii de prietenie cu
Germania. Modul cum domnul Beck a înţelessă execute această
politică nu a putut fi pe placul Parisului. Recenta vizită a Domniei Sale
acolo nu trebuie interpretată neapărat ca o schimbare de politică, ci ca
izvorând mai ales din dorinţa de a împiedica monopolizarea relaţiilor
polono-franceze de către militari.
3) În ultimul timp a mai intrat în joc un al treilea element, în legătură cu
doctrinele de politică internă. Într-adevăr, actualul Guvern al Frontului
Popular din Franţa nu este agreat de guvernanţii poloni, care au idei
politice cu totul opuse.
Trebuie adăugat că relaţiile dintre armatele celor două ţări n-au cunoscut
niciodată zile atât de dificile precum relaţiile între cele două Ministere de Externe.
În momentul de faţă, colaborarea între cele două armate se face pe bază de
încredere reciprocă.
Relaţiile polono-germane au făcut, şi fac încă, obiectul speculaţiilor presei
şi cancelariilor din toate ţările. E foarte posibil ca să nu fi fost niciodată atât de
strânse pe cât ar fi putut lăsa să se creadă unele fapte. Ambele Guverne însă au tot
interesul de a menţine aceste relaţii cât se poate de bune şi fac tot posibilul în acest
sens. Neavând nici o pretenţie teritorială în contra Germaniei, Polonia nu poate să
fie decât satisfăcută de armistiţiul de zece ani ce i-a fost recunoscut prin declaraţia
de neagresiune din ianuarie 1934. Germania, pe de altă parte, ţine pe cât posibil să
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aibă Polonia ca partener în Europa Centrală. S-ar putea zice că Polonia a avut rolul
de a introduce Germania hitleristă în concertul european. Recenta apropiere
germano-italiană însă face să scadă pentru Germania valoarea prieteniei polone.
Chestiunea Danzigului, cum e şi natural, preocupă foarte mult cercurile
guvernamentale polone. Ele nu vor, nici să se certe cu Germania din cauza acestei
chestiuni, dar nici să renunţe la avantajele ce le posedă la gurile Vistulei. Guvernul
polon s-a arătat dispus să sacrifice controlul exercitat de Societatea Naţiunilor, în
speranţa de a păstra intacte avantajele sale economice şi drepturile minorităţii
poloneze şi ale polonezilor de la Danzig. Rămâne de văzut dacă Germania pune
destul preţ pe prietenia Poloniei ca să accepte un compromis, constituind o
înfrânare a mişcării iredentismului hitlerist de la Danzig.
Relaţiile cu Sovietele sunt foarte reci, Polonia:
1) este opusă actualului regim din Rusia,
2) urăşte Rusia ca ţară semi-asiatică care a cotropit-o,
3) dorind să complacă Germaniei, care pentru dânsa prezintă un pericol
militar mai mare, nu face nici un efort spre a ameliora aceste relaţii.
Din contră.
Deşi în toate expunerile oficiale ale politicii externe polone se insistă că –
în afară de tratatele de alianţă ale Poloniei – bazele acestei politici sunt Pactele de
neagresiune cu URSS, din 1932 şi cu Germania, din 1934, în realitate, precum am
arătat mai sus, cu toate că aceste acte internaţionale sunt asemănătoare, modul cum
sunt aplicate diferă considerabil.
Domnul Beck a spus-o de altfel unui ambasador străin sub această formă:
„Dorim să păstrăm o atitudine de neutralitate faţă de conflictul latent germanosovietic. Dacă însă vom fi puşi în situaţia e a fi obligaţi de a ieşi din această
neutralitate, alegerea noastră se va purta fără ezitare asupra Germaniei‖. De fapt,
ministrul Afacerilor Străine al Poloniei a facut toate pregătirile pentru o astfel de
eventualitate, ducând în Europa Centrală o politică pe placul Berlinului.
Bineînţeles că Polonia se gândeşte şi la necesitatea luării unor măsuri de
contra-asigurare în contra Germaniei. Acestea sunt: alianţa cu Franţa1, garanţiile
internaţionale decurgând din Pactul Societăţii Naţiunilor, încheierea unui nou
Locarno, la care Polonia ar fi părtaşă, sau care ar garanta frontierele sale, un pact
consultativ în cinci sau şase, în fine, strângerea relaţiilor politice cu Anglia.
Polonia ar dori să aibă relaţii cât se poate de bune cu Anglia. Recenta vizită
la Londra a domnului Beck şi marea importanţă ce i s-a dat aici o probează
îndestul. Guvernul polon nu pierde ocazia pentru a arăta că există o mare
similitudine între metodele politice ale celor două ţări, care vor să evite pe cât
posibil luarea de prea multe angajamente internaţionale şi sunt opuse împărţirii
Europei în două tabere inamice. Nu se ia însă în consideraţie faptul că poziţiile
1

Întrebat de ambasadorul Germaniei asupra rostului – date fiind relaţiile de prietenie dintre Polonia şi
Germania – ultimului schimb polono-francez de vizite militare, domnul Beck ar fi răspuns: „Ele nu
sunt îndreptate în contra Germaniei hitleriste. În politică, trebuie însă luate precauţii şi pentru
ipotezele cele mai neverosimile, în cazul de faţă, spre exemplu, venirea la cârmă în Germania a unui
nou regim care ar avea sentimente agresive faţă de Polonia‖ (n. a.).
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geografice ale celor două ţări diferă considerabil. Pe de altă parte, aceste metode
politice ale Poloniei sunt contra-balansate de tendinţele Poloniei, care reies din ce
în ce mai mult la suprafaţă, de a simpatiza cu ţările cu imperii coloniale mici în
raport cu populaţia lor sau chiar inexistente, şi de a face un paralelism între
necesităţile acelor ţări şi propriile sale necesităţi.
Tensiunea polono-cehoslovacă constituie un adaus nenorocit la
numeroasele dificultăţi, mai naturale, din Europa Centrală. Aici se explică astfel
originile actualei stări de lucruri:
1) Cehii, de câte ori au putut să o facă, au asuprit pe polonezi. Astfel, ca
funcţionari ai Monarhiei austro-ungare, au avut întotdeauna o atitudine
ostilă faţă de polonezii din Galiţia.
2) În 1920, au împiedicat trecerea prin teritoriul lor a muniţiilor destinate
Poloniei invadate de armatele bolşevice.
3) Mai mult, au profitat atunci în mod puţin elegant de faptul că armatele
sovietice ajunseseră la porţile Varşoviei, pentru a smulge polonezilor
un aranjament „inechitabil‖, în chestiunea frontierei din regiunea
Cieşinului.
4) Conform atitudinii lor din trecut, cehii au asuprit minoritatea poloneză
din regiunea „smulsă‖ în 1920.
Trebuie remarcat că, pe cât se poate, nu se vorbeşte aici de cehoslovaci, ci
de cehi şi slovaci şi se arată că există un real antagonism între aceste două popoare.
Guvernul polon încearcă să se arate binevoitor faţă de slovaci, „care ar fi şi ei
asupriţi de cehi‖, şi tinde să probeze că, atât din punctul de vedere al rasei, cât şi al
limbii şi al religiei, slovacii ar fi mai apropiaţi de polonezi decât de cehi. La
Legaţia Cehoslovaciei se pretinde că, cu ocazia expulzărilor de cetăţeni
cehoslovaci din Polonia, ar fi fost menajaţi cei de origine slovacă.
Acestea sunt explicaţiile destinate marelui public. Cercurile Ministerului
de Afaceri Străine adaugă un alt motiv – de ordin politic – care trebuie considerat
ca fiind mai important ca toate celelalte la un loc. E vorba de relaţiile cehoslovacosovietice, de Pactul de asistenţă mutuală dintre Praga şi Moscova. Acele cercuri
consideră că pactul în chestiune transformă Cehoslovacia într-o anexă a Rusiei
Sovietice, dând astfel posibilitatea Moscovei, marele inamic al Poloniei – de a o
lovi în spate. Ele merg până la a încerca să arate că acel pact constituie pentru
Polonia un pericol asemănător, mutatis mutandis, celui pe care-l prezintă Pactul de
la Rapallo.
Aceste explicaţii oficiale trebuie completate şi prin altele, atât de ordin
psihologic, cât şi de ordin pur politic.
De ordin psihologic. Există, în Polonia faţă de Cehoslovacia, în clasa
conducătoare polonă faţă de cea cehoslovacă, în fine, la domnul Beck faţă de
preşedintele Beneš, un puternic sentiment de ură datorat faptului că, mai bine de 15
ani, acea ţară, acea clasă conducătoare, domnul Beneš, au putut juca, graţie
conjuncturii internaţionale, un rol considerat aici ca disproporţionat puterii acelei
ţări, pregătirii acelei clase, şi persoanei domnului Beneš.
De ordin politic, cercurile guvernamentale polone se gândesc desigur la
posibilitatea unei dezagregări a Cehoslovaciei. Cred, menţinându-se o stare de
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tensiune polono-cehoslovacă, Polonia va avea mai mulţi sorţi ca, într-o asemenea
ipoteză, să tragă profituri mai ample. Pe de altă parte, dacă în momentul facerii
declaraţiei de neagresiune cu Germania, Guvernul polon nu s-a angajat formal să
facă, în ceea ce priveşte Cehoslovacia, o politică pe placul Berlinului, cel puţin,
spre a completa renunţarea, pentru o perioadă de zece ani, a pretenţiilor germane
asupra Coridorului, Poznaniei şi Sileziei poloneze, ţine să îndrepte cât mai mult
tendinţele expansioniste ale Germaniei într-o altă direcţie. În fine, în momentul de
faţă, se pare că guvernul polon caută, faţă de strângerea relaţiilor dintre Polonia şi
Franţa, alte domenii în care să facă acte pe placul Berlinului. Un asemenea
domeniu ar fi tocmai acel al relaţiilor polono-cehoslovace.
Polonia nu a ratificat nici Tratatul de la Trianon, nici pe cel de la Neuilly. A
dorit să păstreze o completă libertate de acţiune faţă de Ungaria şi Bulgaria. Există,
bineînţeles, o gradare între relaţiile cu fiecare din aceste ţări. De câte ori se
vorbeşte aici de Ungaria, se face aluzie la „amiciţia milenară care a existat între
cele două state, precum şi la atitudinea Ungariei, în momentele invaziei bolşevice
din 1920. În afară de partea sentimentală care leagă pentru aceste motive Polonia
de Ungaria şi de sentimentul de protecţie al Poloniei pentru, „le parent pauvre
slave‖, Bulgaria, există şi motive de ordin politic care fac ca Polonia să dorească a
menţine legături strânse cu aceste două ţări, legături care se manifestă prin continue
manifestaţii de prietenie (schimburi de vizite, încheieri de convenţii culturale, de
turism etc.). Într-adevăr, ostilitatea Poloniei contra Cehoslovaciei, pe de o parte, în
contra Micii Înţelegeri, ca bloc politic compact, pe de alta, o îndeamnă să cultive
amiciţia acestor două ţări. Modul cum o face merge câteodată destul de departe.
Astfel, de curând, a furnizat Bulgariei 24 de avioane.
României aliate, Polonia explică această atitudine prin interesul ce îl are de
a-i acoperi astfel spatele în cazul unui conflict cu URSS, căci, pretind cercurile
guvernamentale de aici, într-o asemenea ipoteză, apartenenţa ţării noastre la Mica
Înţelegere şi la Înţelegerea Balcanică nu se va dovedi de mare folos.
Polonia este ostilă Micii Înţelegeri, ca bloc politic cu tendinţa de a-şi spune
cuvântul în toate chestiunile internaţionale. Cauzele acestei ostilităţi sunt de o parte
de ordin general, de altă parte de ordin special.
De ordin general: existenţa Micii Înţelegeri îngreunează consacrarea drept
mare putere a Poloniei, deoarece, constituind ea însăşi o mare putere, ar face
necesară admiterea simultană nu de una, ci de două puteri la masa mare a
aeropagului european. Aceasta ar fi întâi mai dificil de acceptat de către marile
puteri, iar, dacă s-ar împlini, ar lua Poloniei dreptul de a vorbi şi în numele altora.
De ordin special: datorită puterii sale şi bazată pe alianţa ei cu România şi
pe prietenia ei cu Ungaria, Polonia ar dori să joace un rol în Bazinul dunărean,
lucru de la care o exclude existenţa Micii Înţelegeri.
Relaţiile polono-iugoslave sunt bune. De fapt, Polonia şi Iugoslavia nu au
nimic de împărţit, dar nici nu au interese comune speciale. Atitudinea antisovietică
a Belgradului este bine văzută aici, de asemenea, şi bunăvoinţa arătată acolo pentru
menţinerea de relaţii cordiale cu Germania.
Deşi aparţin la două regiuni diferite ale Europei, există o oarecare
similitudine de conduită între Polonia şi Italia, ambele ţări dorind pe cât se poate să
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facă o politică externă „independentă‖. Se pare că în ultimele luni Guvernul italian
a încercat să ajungă să provoace o mai strânsă colaborare pe terenul internaţional
între cele două ţări. Polonia nu a dat urmare acestor oferte, spre a nu displace
Franţei, de la care spera să obţină credite pentru armament. Roma s-a adresat atunci
Berlinului1
În ultimul timp, Polonia a păstrat un contact politic destul de strâns cu
Belgia. S-a căutat aici de a se proba Bruxelles-ului că cele două ţări se găsesc în
situaţii asemănătoare şi au ambele tot interesul, faţă de puterea crescândă a
Germanie, să nu se identifice în mod integral cu politica blocului antigerman (din
care, de altfel, făceau de jure parte). Recenta modificare intervenită în politica
externă belgiană, a fost considerată aici drept un succes al politicii poloneze. Dar,
drept consecinţă a acestui eveniment, se consideră că, prin „neutralizarea‖ Belgiei,
valoarea Poloniei a crescut ca factor de apărare a frontierei renane, deci şi „sa
valeur marchande‖ pentru Cabinetul din Paris, dar şi pentru cel din Londra.
Polonia ar fi dorit să-şi creeze în micile state baltice o zonă de influenţă
care să-i permită de a juca un rol în Marea Baltică. Nu a reuşit să o facă deoarece:
1) nu are relaţii diplomatice cu Lituania;
2) politica ei rusească nu e pe placul Letoniei.
De fapt, nu întreţine relaţii excelente decât cu cel mai mic dintre statele
baltice, Estonia, de care nu o desparte, ca în cazul Letoniei, faptul existenţei pe
teritoriul ei a unei minorităţi poloneze.
Dacă nu a promis-o expres Germaniei în momentul facerii Declaraţiei din
27 ianuarie 1934, atitudinea Guvernului polonez faţă de Austria este, în orice caz,
una de completă neutralitate, în ce priveşte schimbările care ar putea avea loc în
soarta acelei ţări (Restaurare, Anschluss). Această atitudine şi-o bazează, în ultimul
timp, pe adagiul a cărui paternitate şi-o atribuie domnul Beck: „Nu se poate lua
nicio decizie privitoare la un stat fără participarea acelui stat‖.
Tot astfel îşi explică atitudinea de completă neutralitate în războiul civil din
Spania. Simpatiile cercurilor diriguitoare şi a majorităţii opiniei publice sunt de
partea naţionaliştilor, mai cu seamă de când URSS a început să ajute în mod făţiş
Guvernul din Madrid (aflat azi la Valencia).
Faţă de Societatea Naţiunilor, Polonia are, la Varşovia şi în diferitele
capitale europene, o atitudine de scepticism şi, deseori, frondă. De fapt însă, îşi
execută îndatoririle sale de membru.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 6 (General, septembrie 1936 – mai 1944), f. 31-41

1

În ajunul Conferinţei de la Stresa, Italia a încercat să provoace invitarea Poloniei, spre a o îndepărta
de Germania (n. a.).
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413
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE GHEORGHE BRĂTIANU
ŞI CANCELARUL GERMANIEI, ADOLF HITLER1
16 noiembrie 1936, ora 12.00
Berlin
Am început prin a arăta Führer-ului că, înainte de a se începe o dezbatere
în Parlamentul român asupra politicii noastre externe, am ţinut să culeg unele
informaţii absolut necesare. Ne aflăm într-o fază hotărâtoare a politicii româneşti.
În fruntea partidului pe care îl conduc, am luptat de un an de zile împotriva
Pactului sovietic, a cărui primejdie pare înlăturată. Desigur, urmările vechii politici
mai dăinuiesc încă, dar s-a ajuns la relaţii mai strânse cu Polonia şi Iugoslavia, ceea
ce asigură politicii noastre un echilibru mai sănătos. În ce priveşte problemele
externe, politica noastră se poate rezuma în următoarele puncte, care corespund
unei tendinţe tot mai accentuate în opinia publică:
1) Barieră împotriva comunismului. România trebuie să-şi reia, ca mai
înainte, misiunea la Nistru şi la Marea Neagră.
2) Nu voim să fim drum de trecere, nici câmp de bătălie. De aceea,
exemplul Belgiei a avut la noi un răsunet puternic. Nu se poate folosi
termenul de „neutralitate‖, care e impropriu, dar fondul problemei este
acesta. De fapt, chiar în cazul unui război germano-rus, o Românie
neutră e mai importantă pentru Germania decât una aliată, care ar
prezenta greutăţi de prelungire a frontului. Această poziţie nu întrerupe
legăturile noastre cu Franţa, cu care avem, de altfel, un tratat de
consultare şi de amiciţie, dar arată că nu voim să ne subordonăm unui
pact sovietic, fie francez, fie ceh.
3) Raporturi economice mai strânse cu Germania, în care vedem
posibilităţile de dezvoltare normală a economiei româneşti.
Dar pentru a aduce la îndeplinire această politică şi a putea opune o barieră
expansiunii comuniste, trebuie să ne simţim spatele asigurat. Între timp, a intervenit
discursul de la Milano.
Führer-ul, care ascultase până atunci fără a întrerupe, a intervenit în
discuţie cu aceste cuvinte: „Natürlich kann man keinem Volk, keinem Staat, keiner
Partei verlangen, auf ein Gebiet zu verzichten”2. Mi-a semnalat articolul lui
Rosenberg, scris după indicaţiile lui, care arăta atitudinea Germaniei faţă de
1

Documentul a fost editat pentru prima dată în vol. Români la Hitler, ed. Ion Calafeteanu, Bucureşti,
Ed. Univers Enciclopedic, 1999, p. 13-16.
2
Evident, nu se poate cere niciunui popor, niciunui partid, niciunui stat să renunţe la o regiune
(teritoriu) (lb. germană).
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problemele revizioniste.
Ce-mi va spune nu este destinat publicităţii, şi mă roagă să ţin seama de
această dorinţă.
Problema capitală, care domină totul, este lupta împotriva bolşevismului,
ceea ce nu s-a înţeles îndeajuns în Apus, în Franţa şi în Anglia.
Suntem acuzaţi că pregătim războiul, dar tot programul meu social şi
economic este un program de pace, ca şi planul economic pe patru ani. Germania
face o politică de apărare, a ei şi a Europei. În ce priveşte pacea, a făcut de atâtea
ori declaraţii categorice şi Belgiei şi Franţei. După Saar, chestiunile cu Franţa sunt
lichidate, alsacienii, care sunt răi francezi, ar fi tot atat de rai germani. Ceea ce
interesează Germania este problema colonială, ca o completare a dezvoltării ei, nu
ca o revendicare teritorială, dar ca participare a economiei germane la exploatarea
domeniului colonial francez.
A oferit pace şi cehilor. Dar în chestiunea bolşevică, cehii au făcut o
politică nebună (eine tolle Politik). Au respins mâna ce le-a fost oferită nu o dată,
de mai multe ori. Situaţia minorităţii germane a devenit imposibilă în
Cehoslovacia, mai ales că e chiar la graniţa Reich-ului. Trebuia să li se facă condiţii
posibile de existenţă. De altă parte, cehii au devenit o poartă de intrare (Einfallstor)
pentru bolşevici în Europa Centrală. Dar ei tot nu vor pătrunde în Europa, căci şi în
cazul acesta îi vom opri.
În ce priveşte problema revizionismului, trebuie considerate realităţile.
Desigur, ungurii au revendicări care se îndreaptă – mai puţin împotriva Iugoslaviei
şi României, deci împotriva Cehoslovaciei. Dar viaţa e deasupra teoriei, aceasta a
fost şi pentru noi o experienţă dureroasă, Germania a ştiut, în interesul superior al
păcii şi al Europei, să-şi impună sacrificii mari. A renunţat la revendicări înspre
Franţa, înspre Polonia. Cu Polonia este chestiunea Coridorului. Vor fi locuind
germani acolo, dar nu se poate contesta unui popor de 35 de milioane ieşirea la
mare. Şi pe urmă, este o problemă de ordin general: dacă Germania s-ar apuca să
declare că vrea să reia pe germanii din Polonia, Cehoslovacia, Franţa sau EupenMalmedy, ce viaţă ar mai fi în Europa?
Să admitem chiar că într-un război noi am relua un teritoriu, pe care ar
putea locui 300 000 de germani, dar pe care l-am plătit cu două milioane de morţi.
Ce socoteală ar fi aceasta?
Toată lumea poate avea alianţele care îi convin. Nu avem nimic împotriva
alianţei franceze, a Poloniei sau a Iugoslaviei.
În ce priveşte sprijinul de care are nevoie România, ea trebuie să îl caute la
statele care fac aceeaşi politică de stăvilire a comunismului, în principal Germania.
Desigur, noi spunem întotdeauna că pentru această acţiune şi Italia e necesară, mai
ales în urma evenimentelor din Spania. Dar dacă România s-ar elibera de tendinţele
influenţei bolşevice şi ar avea cu Germania relaţii economice mai bune, aşa cum a
făcut Iugoslavia, cu care am realizat în această privinţă mari progrese, cu riscul de
a creea în viitor un stat de concurenţă industrială, atunci interesul Germaniei ar
spori, în a vedea în acest colţ al Europei o Românie independentă şi puternică.
Intervin atunci din nou, precizând că nu am calitate oficială şi că n-am nici
o intenţie de a da ceva publicităţii, dar că chestiunea îmi pare destul de însemnată
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pentru a o comunica, la întoarcerea mea, Regelui şi factorilor de răspundere.
„Dacă am înţeles bine gândul dumneavoastră, domnule cancelar, am
încheiat, ar fi deci posibil dacă politica României se desface de influenţa sovietică
şi dacă se realizează mai bune legături economice cu Germania, să găsim acelaşi
sprijin, pe care Iugoslavia l-a căpătat, împotriva revendicărilor revizioniste
ungureşti?‖.
„Da – îmi răspunde Führer-ul cu un accent foarte categoric – acelaşi lucru
se poate face şi pentru România. Aş merge în cazul acesta foarte departe, şi aş
spune-o în mod public şi oficial, la Roma şi la Budapesta, şi, mai cu seamă, la
Budapesta.
Când Germania a făcut sacrificiile pe care şi le-a impus, şi alte ţări trebuie
să înţeleagă această situaţie, în interesul general european care o stăpâneşte‖. Mă
autoriză să comunic Regelui şi tuturor oamenilor de răspundere ceea ce mi-a spus.
La această convorbire s-au luat note de către domnul secretar de stat la
preşedinţie, Meissner, care a asistat.
[Note marginale:]
Problema a 4-a la Arhiva blindată, vol. 1, Relaţii româno-germane.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 157-160
414
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 435, din 17 noiembrie 1936, ora 15.10
Înreg. la nr. 63 730, din 17 noiembrie 1936
Budapesta
Întrevederile şi discuţiile ce au avut loc la Budapesta în timpul primelor
două zile ale vizitei contelui Ciano, lasă a ieşi mai mult la iveală impresia
nemulţumirii Ungariei şi Germaniei în urma rezultatelor Conferinţei de la Viena.
Germania este nemulţumită deoarece la întrunirea de la Viena nu a avut loc nicio
luare de poziţie netă în favoarea unei politici externe ideologice. Apoi, deşi i s-au
recunoscut interese economice în Bazinul dunărean, Germania a precizat că,
Conferinţa celor trei miniştri ai Afacerilor Străine nu serveşte decât a întări şi mai
mult influenţa italiană în Austria şi, mai ales, Ungaria. Ungaria, la rândul său, este
nemulţumită, cu tot optimismul de comandă afişat în cercurile guvernamentale. La
Budapesta s-a accentuat intenţia de a lua decizii cu privire la chestiunile
economice.
Problemele în raport cu devalorizarea sunt aproape rezolvate, celelalte
chestiuni economice, mai ales preţul grâului şi al vitelor, sunt discutate cu îndârjire
la Roma, de delegaţia ungară. În ceea ce priveşte partea politică, Ungaria, care a
aşteptat cu aceeaşi neputinţă de înţelegere precisă a evenimentelor, prea mult după
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discursul Ducelui, îşi dă seama că rezultatele Conferinţei de la Viena nu... (lipsă în
text) aproape nimic. Căci recunoaşterea oficială a dreptului la înarmare nu o va face
să aibă o situaţie mai bună faţă de starea anterioară. Toţi maghiarii cu o naivitate
fără margini aşteaptă fapte concrete, iar nu numai simple vorbe, fie chiar trecute
într-un comunicat oficial. Singura speranţă pe care o mai are actualmente Ungaria
este că, cu ocazia călătoriei Regentului Horthy, care traversează Iugoslavia, i se vor
dărui câteva zeci de avioane, ceea ce ar însemna despăgubire pentru pierderile
suferite în urma devalorizării lirei, şi un regim de favoare în portul Fiume.
Comunic, totodată, Excelenţei Voastre cele ce am aflat din conversaţiile
avute de diferiţi şefi de misiuni diplomatice la Budapesta, cu miniştrii Afacerilor
Străine ai Italiei şi Ungariei. Ciano a declarat: „1) La Roma nu vor mai avea loc
alte declaraţii revizioniste; 2) Discursul domnului Mussolini nu era de fel îndreptat
contra Iugoslaviei cu care Italia vrea să trăiască în cele mai bune relaţii; 3) Ungaria
se mulţumeşte cu cele cuprinse în comunicatul de la Viena şi nu poate spera acum
la punerea în aplicare a rezoluţiei privitoare la reînarmare‖.
Ministrul de Externe ungar a spus că: 1) Este mulţumit de rezoluţia prin
care se recunoaşte, în fine, oficial, dreptul Ungariei de a se reînarma; 2) Ungaria nu
va face actualmente în această chestiune nici un pas înainte, deoarece nu voieşte să
intre în niciun fel de tratative cu Mica Înţelegere; 3) În orice caz, Ungaria nu crede
posibil să tranşeze această chestiune printr-un apel la Societatea Naţiunilor.
Căpităneanu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Legaţiilor de la Roma şi Berlin, spre informare.
Vasile Grigorcea.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 147-149
415
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 593, din 17 noiembrie 1936, ora 16.45
Înreg. la nr. 63 770, din 17 noiembrie 1936
Roma
Până la întoarcerea contelui Ciano, nu vom putea avea informaţii autorizate
despre rezultatele vizitei sale la Budapesta. Sunt interesante, totuşi, de semnalat
unele constatări şi impresii ale cercurilor politice şi ziaristice italiene şi ale
cercurilor diplomatice. Comunicatul oficial publicat la terminarea vizitei, care
constată că s-au examinat aprofundat şi amical toate chestiunile interesând Ungaria
şi Italia şi că s-a constatat asupra lor un acord deplin, a produs deziluzie în cercurile
maghiare din Roma. A impresionat faptul că nu s-au semnat încă acordurile pentru
adaptarea raporturilor comerciale la devalorizare şi contractele pentru grâu.
Din punct de vedere politic, problema parităţii de drepturi n-a depăşit, la
Budapesta, faza principială. Teza susţinută din acest punct de vedere de cercurile
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politice şi presă se poate rezuma astfel: Ungaria a arătat moderaţie în chestiunea
reînarmării. N-a urmat exemplul Germaniei şi Austriei. Este timpul ca Europa să-i
acorde o justă reparaţie. Mica Înţelegere trebuie să examineze problema cu ochi
realişti, căci, ca şi Germania, Ungaria nu poate admite ca paritatea să fie
condiţionată. Dar odată realizată totalitatea ei de drepturi, Ungaria va fi în măsură
să-şi revadă poziţiile cu vecinii. Comunicatul Micii Înţelegeri nu este comentat de
presă, dar moderaţia lui este apreciată în cercurile politice. El este pus în paralel cu
comentariile maghiare, care susţin că paritatea nu poate fi condiţionată de un regim
de securitate colectiv.
Moderaţia Micii Înţelegeri este atribuită faptului că Italia sprijină interesele
maghiare. Italienii continuă a crede că „nimic dramatic nu se va întâmpla pe
Dunăre‖ dacă de la fraza principială care este numai „un prim pas‖, reînarmarea
Ungariei va trece la ceva concret, poate cu prilejul vizitei Regentului Horthy la
Roma.
Este de observat că, în timpul şederii contelui Ciano la Budapesta, presa
italiană a păstrat tăcere completă asupra Restauraţiei. O parte din ziare au vorbit în
mod energic despre revizuire, dar jurnalele oficioase s-au abţinut.
De asemenea, este de remarcat că nu s-a polemizat cu Mica Înţelegere.
Dimpotrivă, declaraţiile lui Krofta şi comunicatul de la Bucureşti au fost
considerate moderate. Tonul polemic a fost folosit mai degrabă faţă de presa
franceză, care a căutat a reduce la adevărata ei valoare acţiunea contelui Ciano în
Europa Centrală.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 541-543
416
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 319/A-2, din 17 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 64 897, din 23 noiembrie 1936
Londra
Raporturile anglo-italiene
Domnule Ministru,
Ca urmare la raportul meu nr. 2 257/A-2, din 7 noiembrie a.c.1, cu privire
la relaţiile anglo-italiene, am onoarea a vă informa că, în ultimele zece zile, aceste
relaţii au evoluat în chip fericit spre o destindere plină de promisiuni. Într-adevăr,
după ce Marea Britanie şi Italia îşi fixaseră poziţiile prin discursurile de la Milano
1

Vezi documentul nr. 373.
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şi din Camera Comunelor a intervenit interviul acordat de domnul Mussolini
ziaristului britanic Ward Price. În acest interviu, care a apărut aici ca un nou pas
făcut de Duce spre apropierea franco-britanica, domnul Mussolini a confirmat ceea
ce domnul Eden afirmase în Camera Comunelor, dar lipsise din discursul de la
Milano: anume că Marea Britanie şi Italia au interese identice în Mediterană.
Această foarte importantă punere la punct a poziţiei italiene faţă de problema
mediteraneană a fost de natură să dea satisfacţie cercurilor opiniei publice de aici,
pe care discursul de la Milano o nemulţumise într-o oarecare măsură. Pe de altă
parte, explicaţia dată de domnul Mussolini domnului Ward Price, anume că
Domnia Sa ar dori ca un gentleman’s agreement să intervină între Anglia şi Italia pe
chestiunea Mediteranei a satisfăcut, de asemenea, cercurile politice britanice, care
văd într-o lumină mai favorabilă încheierea unei înţelegeri care s-ar prezenta sub
formă mai vagă şi mai nedefinită a unei declaraţii comune (forma pe care, probabil,
o va lua-o acest gentleman’s agreement), decât aceea care ar îmbrăca forma mai
solemnă şi mai rigidă a unui Tratat. Se poate astfel spune că în mai multe puncte de
vedere, interviul domnului Mussolini a uşurat Angliei posibilitatea înţelegerii sale
cu Italia.
Vineri, 13 noiembrie, domnul Eden a avut la Foreign Office o lungă
convorbire cu domnul Grandi, în care mulţi au văzut preludiul convorbirilor pentru
negocierea declaraţiei viitoare. După informaţiile pe care le am, această interpretare
este oarecum exagerată; adevărul asupra acestei întrevederi este că domnul Grandi
pleacă la sfârşitul acestei săptămâni în Italia, pentru a lua parte la Întrunirea
Marelui Consiliu Fascist, şi nu se va întoarce decât, probabil, pentru sărbătorile
Crăciunului. Ministrul britanic a ţinut însă ca în momentul în care ambasadorul
Grandi va lua contact cu domnul Mussolini, să fie pe deplin informat şi lămurit
asupra poziţiei adoptate de Anglia în ce priveşte chestiunea Mediteraneană. Pe de
alta parte, mi se spune că domnul Grandi a profitat de această întrevedere pentru a
defini şi explica şi dânsul poziţia italiană. Se pare că întrevederea a fost extrem de
cordială, dar că pentru moment ne aflăm încă mai mult în stadiul „explicaţiilor‖
decât în acela al începuturilor unor negocieri.
Cât priveşte evoluţia acestei chestiuni, în unele cercuri mi se afirmă că,
deşi dispusă să încheie cu Italia un gentleman’s agreement pentru Mediterană,
Marea Britanie preferă să aştepte lămurirea problemei locarniene. În alte cercuri
însă mi se afirmă că dacă până la Crăciun nu intervine o lămurire promiţătoare în
chestiunea Pactului de Vest, n-ar fi exclus ca la începutul anului viitor Marea
Britanie şi Italia să cadă de acord pentru încheierea unei declaraţii comune ca aceea
pomenită mai sus.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Laptew
[Note marginale:]
MS Regele; domnului ministru Victor Antonescu; domnului subsecretar de stat,
Bădulescu; Direcţia politică. 23.XI.1936; văzut („Buletin‖) 25.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 54 (Relaţiile cu Albania şi Anglia), f. 230-233
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SUBSECRETARUL DE STAT DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. f. n., din 17 noiembrie 1936
Rapidul Praga-Bucureşti
Urmare la telegrama noastră cifrată de ieri1, am onoarea a vă confirma prin
aceasta că ieri, la ora 11.30, am fost primit în audienţă, împreună cu domnul
Theodor Emandi, ministrul nostru la Praga, de domnul Edvard Beneš, preşedintele
Republicii Cehoslovace. Audienţa a durat o oră şi jumătate.
Am mulţumit domnului Edvard Beneš pentru interesul deosebit faţă de
negocierile noastre de care dă dovadă acordându-mi o a doua audienţă, apoi i-am
rezumat astfel obiectul acestei audienţe.
I. Dare de seamă asupra rezultatelor vizitei mele la Praga.
A. Armament.
1) Contractul cu Zemska Banka, referitor la
împrumutul de 95 000 000 Kc, prevăzute de
Protocolul din 14 iulie 1936.
2) Mijloace de transfer pentru ultimele două comenzi
„Skoda‖, 70 000 000 kc.
3) Finanţarea programului de motorizare, 600 000 000
Kc.
B. Plan Hodža.
II. Schimb de vederi asupra chestiunilor internaţionale la ordinea zilei.
1) Vizita domnului Beck, ministrul polonez al
Afacerilor Străine, la Londra.
2) Vizita domnului Ciano, ministrul italian al
Afacerilor Străine, la Viena.
3) Sancţiunile contra Ungariei în caz de denunţare a
clauzelor militare ale Tratatului de la Trianon.
4) Atitudinea Micii Înţelegeri faţă de denunţarea de
către Germania a clauzelor Tratatului de la
Versailles, referitoare la regimul fluviilor
internaţionale.
III. Măsuri pentru a întări din punct de vedere juridic, politic şi moral
legăturile existente între statele Micii Înţelegeri.
1) Întărirea legală a Pactului Micii Înţelegeri.
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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2) Timbrul poştal al Micii Înţelegeri.
Am făcut domnului Edvard Beneš o expunere asupra tuturor acestor
chestiuni. Domnia Sa mi-a răspuns apoi pe baza însemnărilor ce şi-a făcut în timpul
expunerii mele. În cursul răspunsului său, unele puncte au fost discutate în
contradictoriu.
Pentru a face mai uşoară citirea acestui raport, vom relata convorbirea pe
care am avut-o pe chestiuni, după planul indicat mai sus.
I.
Dare de seamă asupra rezultatelor vizitei mele la Praga
A. Armament.
1) Contractul cu Zemska Banka referitor la împrumutul de 95 000
000 Kc prevăzute de Protocolul din 14 iulie 1936.
Am arătat domnului Beneš că:
În executarea Protocolului din 14 iulie 1936 s-au ivit oarecare
dificultăţi şi că, pentru înlăturarea lor, ni s-a cerut un spor de
dobândă şi modificarea unor termene;
În dorinţa de a contribui la înlăturarea acelor dificultăţi, am
acceptat un sacrificiu, cu condiţia să ni se dea garanţiile necesare
pentru prompta executare a dispoziţiilor cuprinse în protocol;
Negocierile erau pe cale bună, parafarea textelor urmând să se
producă în cursul zilei.
În această situaţie, domnul Edvard Beneš nu a avut nimic de
răspuns.
2) Mijloace de transfer pentru ultimele două comenzi „Skoda‖, 70
000 000 kc.
Am comunicat domnului Edvard Beneš că intenţia noastră era să
obţinem
aceste
mijloace
prin
modificarea
afectării
disponibilităţilor în clearing. Nu am ajuns însă la un rezultat din
cauza dificultăţilor ce îi semnalam la prima mea audienţă:
„dezacordul ce s-a ivit în ultimii ani între furnizorii de material de
război şi ceilalţi exportatori cehoslovaci, cei din urmă protestând
contra celor dintâi, fiindcă o parte importantă din valoarea
exporturilor făcute de România în Cehoslovacia este absorbită de
exportul de armament, în dauna exportului de alte mărfuri‖.
Am arătat domnului Beneš că faţă de aceste dificultăţi, ne-am pus
de acord să adăugăm, în ce priveşte transferul, suma de 70 000 000
kc la cele 600 000 000 kc, noul program de motorizare şi să le
facem să intre în planul de finanţare ce se va stabili pentru cele din
urmă.
În ce ne priveşte, soluţia este mulţumitoare, cele două contracte noi
„Skoda‖ sunt în curs de executare, s-au făcut chiar livrări – focoase
– întârzierea găsirii mijloacelor de transfer nu aduce nicio
stânjenire executării programului nostru de înarmare.
Domnul Edvard Beneš s-a declarat de acord cu noi în această
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chestiune.
3) Finanţarea programului de motorizare, 600 000 000 kc.
Am povestit domnului Beneš, foarte pe scurt, toate demersurile
făcute. Dată fiind importanţa sumelor în joc, nu s-a putut, fireşte,
obţine un rezultat concret, toate serviciile competente cehoslovace
civile şi militare şi furnizorii cunosc însă acum problema şi punctul
de vedere al Guvernului român. Ele au primit însărcinarea să
prezinte propuneri concrete, fiecare în ce-l priveşte, în termenul cel
mai scurt.
Programul de lucru pentru viitor s-ar înfăţişa astfel:
Studierea propunerilor de făcut, în colaborare cu serviciile noastre
militare şi economice, până în primele zile ale lunii decembrie, şi
pregătirea unui protocol de finanţare, în cadrul căruia se vor
înscrie, apoi, contractele ce se vor încheia individual, cu fiecare
dintre firmele furnizoare, până spre mijlocul lunii decembrie.
Discuţia acestui protocol între 12-23 decembrie.
Am insistat asupra necesităţii de a termina neapărat până la
Crăciun şi am adăugat că textul noului Protocol trebuie să fie
„adus ca dar la pomul de Crăciun al MS Regele şi domnului
preşedinte Edvard Beneš‖.
Domnul Edvard Beneš a reţinut imaginea, mi-a declarat că este de
acord cu programul şi că avem tot sprijinul său spre a obţine
executarea lui în termenele arătate.
Mi-a cerut numai ca delegatul nostru să urmărească acest lucru la
Praga, pentru ca serviciile sale, prinse de alte griji, să nu piardă din
vedere, fără rea voinţă, fireşte, necesitatea grabnică a rezolvării
chestiunii ce ne preocupă.
Înainte de a părăsi problema armamentului, am socotit necesar să
semnalez domnului Beneš ideea domnului Kalfus, ministrul
Finanţelor, de a profita de punerea în execuţie a programului
nostru de motorizare, spre a obţine, în parte cel puţin,
raţionalizarea industriei de automobile din Cehoslovacia, şi i-am
arătat că rezultatele acestei încercări pot fi folositoare pentru noi,
dar că ne temem că această încercare ar putea întârzia rezolvarea
problemei de finanţare.
Domnul Edvard Beneš mi-a spus că împărtăşeşte punctul de
vedere al domnului Kalfuss şi că este şi el preocupat de risipa de
material şi muncă naţională datorată numărului prea mare de
fabrici şi de tipuri de maşini, că executarea comenzilor noastre este
„une occasion tactique dont il faut profiter pour essayer de
redresser la situation‖, dar m-a asigurat formal că încercările ce vor
face nu vor provoca, în niciun caz, o întârziere în înfăptuirea
programului nostru1.
1

Vezi asupra acestei chestiuni Raportul special asupra negocierilor de la Praga referitoare la
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B. Planul Hodža.
Am expus pe scurt domnului Beneš convorbirea pe care am avut-o în ziua
de 12 curent cu domnul M. Hodža şi am arătat că domnul I. Christu., directorul
Diviziei Economice din Ministerul Afacerilor Străine, va mai continua a discuta
chestiunea cu colaboratorii domnului Hodža.
Am ţinut să semnalez însă domnului Beneš intenţia ce cred că am simţit la
domnul M. Hodža şi în unele cercuri de acolo, de a spori protecţia rafinăriilor de
petrol sau de a încuraja dezvoltarea lor, şi i-am arătat dificultăţile ce o asemenea
politică ar produce în relaţiile noastre economice cu Cehoslovacia, deci, în însăşi
aşezarea Micii Înţelegeri. Am arătat, de asemenea, dificultăţile întâmpinate în
Franţa din cauza unei politici identice, şi am insistat asupra inconvenientelor
importului de petrol brut în loc de produse albe, din punct de vedere al apărării
naţionale.
Eram, credem, în largul nostru, spre a discuta cu domnul Edvard Beneš
această chestiune, dat fiind că în prima noastră audienţă, de la 12 noiembrie,
domnul Edvard Beneš a scos în evidenţă faptul că posibilitatea dezvoltării relaţiilor
noastre economice în viitor depinde, cel puţin în parte, de măsura în care, în
evoluţia fiecăruia, vom fi reuşit să fim „economii complementare‖. Dezvoltarea
rafinăriilor de petrol în Cehoslovacia este în dezacord vădit cu acest principiu.
Domnul Beneš mi-a răspuns că cunoaşte chestiunea şi că a reflectat la ea
cu preocuparea necesităţii diviziunii muncii între ţările noastre: „J‘accepte
entièrement votre raisonnement – a spus Domnia Sa – et je suis d‘avis que la
Tchécoslovaquie se réserve le stricte nécéssaire mais ne doit pas le dépasser‖.
Domnul Beneš reaminteşte condiţiile istorice ale formării acestor rafinării
„heritage desagreable de l‘Autriche‖, arată sforţările făcute pentru naţionalizarea
lor – poloneze şi germane la origine – şi nevoia de a respecta aceste sforţări, şi
încheie spunând: „Il faut faire attention pour ne pas croiser les intérêts de la
Roumanie. Si nous voulons qu‘elle achete du travail chez nous, il faut lui laisser la
possibilité d‘en vendre aussi‖.
Dată fiind importanţa acestei probleme pentru noi, credem că ea ar trebui
urmărită de îndeaproape de secţia română din cadrul Consiliului Economic al Micii
Înţelegeri, utilizând, la nevoie, bunele intenţii ce am constatat la domnul Beneš.
Pentru o mai completă şi amănunţită documentare asupra negocierilor de la
Praga, referitoare la armament şi Planul Hodža, am întocmit rapoarte speciale
asupra acestor chestiuni.
II.
Schimb de vederi asupra chestiunilor internaţionale la ordinea zilei
A. Vizita domnului Beck, ministrul polonez al Afacerilor Străine, la Londra
Am comunicat domnului Edvard Beneš primele două puncte din cuprinsul
telegramei dumneavoastră nr. 62 966, din 14 noiembrie curent1.
armament, din 12-16 noiembrie 1936.
1
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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Domnul Beneš mi-a arătat că are ştiri amănunţite asupra acestei vizite, care
confirmă asigurarea ce s-a dat domnului Beck, referitor la negocierile reînnoirii
Pactului de la Locarno.
Ideea „directoratului‖ adaugă domnul Beneš, care ar aşeza necontenit
Franţa şi Anglia în faţa blocului Mussolini-Hitler nu se mai poate pune azi.
Domnul Beck – continuă domnul Beneš – primind cu satisfacţie această
asigurare „se range dans notre front en s‘occupant de securité collective: tant
mieux‖.
Examinând, în legătură cu punctul 2 din telegrama citată mai sus,
rezultatele vizitei domnului Beck la Londra, în general, domnul Beneš spune:
„Pour le reste les résultats sont assez maigres, bien que presentés sous une forme
gonflée‖. Apoi adaugă: „Mr. Eden lui aurait fait comprendre qu‘il doit chercher
cette sécurité – securitatea colectivă de care a vorbit mai sus – chez certains de ses
voisins, la Tchécoslovaquie en premier lieu‖.
În ce priveşte opinia publică, domnul Beneš spune că, după informaţiile
sale, Foreign Office ar fi cerut presei să nu comenteze vizita: „«Le Times» seul,
probablement a fait un papier vague‖ referitor la vizită.
După voiaj, continuă Domnia Sa, „Daily Telegraph‖ a scris un articol
asupra raporturilor Poloniei cu Cehoslovacia şi Lituania, în care Polonia este „prise
à corps‖ din cauza acestor propuneri.
Ar fi locul, credem noi, ca serviciile noastre de presă să cerceteze
îndeaproape atitudinea presei britanice cu prilejul vizitei domnului Beck, în
legătură cu aprecierile de mai sus ale domnului Beneš.
„S-a mai spus domnului Beck – reia domnul Beneš – că nu se va face un
front antibolşevic. Declarând că nu este pentru o politică de bloc contra bloc,
domnul Beck – conchide domnul Beneš – se apropie de politica noastră, definită
ultima oară la Bratislava. „Cela est très bien‖.
În sfârşit, după informaţiile domnului Beneš, domnul Beck ar fi pus şi
chestiunea unui împrumut pe piaţa Londrei şi aceea a chestiunii evreieşti în
Palestina. În ambele chestiuni nici un rezultat concret.
Revenind asupra impresiei produse de vizita domnului Beck la Londra,
domnul Beneš mai spune: „La presse, l‘opinion correcte, froide, protocolaire sans
plus‖.
Cu titlu de exemplu, citează faptul că la dejunul dat de Lord Mayor la
Guild Hall a luat parte şi domnul Ribbentrop şi ministrul Argentinei, iar în toastul
ţinut, domnul Baldwin s-a adresat acestor doi, înainte de a se adresa domnului
Beck.
Domnul Beneš termină spunând textual: „Je ne veux pas minimiser,
diminuer l‘importance de cette visite – l‘Angleterre n‘a pas d‘interrêt à repousser
Pologne, la Tchécoslovaquie non-plus, mais je veux seulement préciser son
importance réelle‖.
Deşi această idee a revenit de două ori în convorbirea noastră, aveam
impresia foarte netedă că aprecierea domnului Beneš asupra vizitei domnului Beck
la Londra şi interpretarea Domniei Sale asupra manifestărilor ce s-au produs acolo
nu este obiectivă, ea e înrăurită – poate involuntar – de sentimentele ce se desprind
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din expunerea asupra relaţiilor ceho-poloneze, ce ne-a făcut cu prilejul primei
noastre audienţe şi pe care v-am comunicat-o cu telegrama noastră nr. 1 895/c, din
12 curent1.
În aceste condiţii, fără răspuns la telegrama noastră din 14 noiembrie
(anexa 2)2, am socotit preferabil să nu comunic domnului Beneš punctul 3 din
convorbirea dumneavoastră cu domnul Arciszewski.
Chestiunea se va putea relua uşor, credem, şi poate în condiţii mai bune,
după vizita dumneavoastră de la Varşovia.
B. Vizita domnului Ciano, ministrul italian al Afacerilor Străine, la Viena
Am comunicat domnului Beneš cuprinsul telegramei dumneavoastră nr. 63
121, din 15 crt. (anexa III)3.
Domnul Ciano, mi-a răspuns domnul Beneš, a spus domnului F. Veverka,
ministrul Cehoslovaciei la Viena: „Il faut faire la différence entre les annonciations
de principe et la politique réelle. M. Kánya – a continuat domnul Beneš – serait
parti très deçu. Il se sentait entrainé trop loin. Mr. Ciano et Mr. Schuschnigg
semblent avoir voulu marquer que le bloc Allemagne-Pays du Pacte de Rome ne se
faisait pas‖. Berlinul nu ar fi nici el mulţumit de cele petrecute la Viena, încheie
domnul Beneš, „l‘Italie a tiré la couverture sur elle‖.
C. Sancţiunile contra Ungariei în caz de denunţare a clauzelor militare ale
Tratatului de la Trianon
Am arătat domnului Edvard Beneš punctul de vedere al Guvernului român
în cele două ipoteze prevăzute de telegrama dumneavoastră nr. 63 216, din 15
noiembrie 1936 (anexa IV)4 şi i-am reamintit cele discutate cu Domnia Sa cu
prilejul primei mele audienţe.
Părerea domnului Beneš, aşa cum reiese din această discuţie se poate
rezuma astfel:
1) Ipoteza denunţării unilaterale, intempestive.
Statele Micii Înţelegeri vor lua sancţiuni, de felul celor arătate în telegrama
noastră din 12 noiembrie crt., ţinând seama de următoarele norme: a) nicio măsură
care să vatăme drepturile altor state sau resortisanţilor lor: „ ce serait extrêmement
maladroit‖, a spus domnul Beneš; b) Denunţarea anumitor clauze din Tratate în
favoarea Ungariei s-ar face chiar dacă din punct de vedere practic efectele
denunţării ar fi, în unele cazuri, destul de reduse.
Domnul Beneš insistă asupra nevoii de a reacţiona şi de arăta cât de greşită
a fost politica marilor puteri faţă de violările succesive ale Tratatelor, comise de
Germania.
Domnul Beneš a caracterizat această politică în termeni foarte tari, textual:
„pour montrer combien a été idiote la politique des Grandes Puissances. Il est
incroyable qu‘elles n‘aient rien fait pour réagir. C‘est à la foi un manque
d‘imagination et de connaissance des problèmes, puisqu‘elles avaient des armes
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
3
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
4
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
2
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pour réagir‖.
Referindu-se la precedentul Austria, domnul Beneš ne arată că
Cehoslovacia a renunţat la sancţiunile ce ar fi dorit să ia sub presiunea Franţei şi
Marii Britanii, care considerau că Austria se înarmează spre a se putea mai uşor
apăra contra Germaniei. „Et si après elle se met avec l‘Allemagne contre nous‖,
adaugă domnul Beneš.
Revenind la cazul Ungariei şi la principiul arătat mai sus – sub a) – domnul
Beneš, referindu-se la suspendarea aplicării Tratatului pentru protecţia
minorităţilor, insistă asupra necesităţii ca această măsură să fie îndreptată numai
asupra minoritaţii maghiare.
Denunţarea erga omnes, spune domnul Beneš, ne-ar lipsi, în ce priveşte
Cehoslovacia, de o armă contra Germaniei: „qui serait enchantée si je denonçais,
puisque cela leur permettrait de se mêler directement dans nos affaires avec les
minorités allemandes. Mr. Beck doit penser comme moi‖. Şi adaugă râzând: „je
dois bien défendre mes frères polonais‖.
Discuţia a fost mult mai scurtă asupra ipotezei a doua din
telegrama Domniei Voastre citată mai sus: denunţarea clauzelor militare pe cale de
negociere.
Domnul Beneš este în întregime de acord cu dumneavoastră:
1) necesitatea de a se obţine angajamente concrete.
2) suprimarea dispoziţiilor art. 151 din Tratatul de la Trianon (interdicţia
fortificării capului de pod de la Bratislava).
3) suprimarea Tribunalelor mixte.
4) pact de neagresiune, recunoaşterea definiţiei agresorului.
Aceasta înseamnă recunoaşterea implicită a integrităţii teritoriale şi a
frontierelor actuale, am observat noi.
„Ce sera difficile‖, a răspuns domnul Beneš.
În sfârşit, referindu-ne la discuţia avută cu domnul Beneš în prima noastră
audienţă, asupra rolului ce pot juca Germania şi Italia în înarmarea Ungariei, s-a
ridicat o a treia ipoteză: violarea clauzelor militare, fără declaraţie formală de
denunţare a Tratatului de la Trianon, printr-un fapt ostentativ: acceptarea unor
escadrile de aviaţie, de pildă, oferite de Italia.
Domnul Beneš crede că trebuie să fim pregătiţi şi pentru această
eventualitate. Domnia Sa socoteşte că în acest caz ar trebui să punem chestiunea
dacă suntem sau nu în prezenţa unei violări a Tratatului. Dacă ni se răspunde nu, să
cerem avizul Curţii de la Haga. Dacă se răspunde da, să luăm sancţiuni, nu însă în
bloc ci una sau alta, după împrejurări.
D. Atitudinea Micii Înţelegeri faţă de denunţarea de către Germania a
clauzelor Tratatului de la Versailles, referitoare la regimul fluviilor
internaţionale
Impresia generală:
Domnul Beneš nu pare impresionat de această măsură. Domnia Sa ne-a
spus că se aştepta la această denunţare, că a fost vorba de ea la 7 martie 1936, şi că
atunci Germania a comunicat Cehoslovaciei că nu va face, pentru moment, acest
lucru.
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În 1921, spune domnul Beneš, bănuind că Germania va denunţa clauzele
Tratatului fluviilor internaţionale şi fiind sceptic în ceea ce priveşte sancţiunile ce
s-ar lua contra ei de către statele neriverane reprezentate în comisiile internaţionale,
care nu sunt interesate decât ca membri ai acestor comisii, a încheiat un acord cu
Germania asupra regimului de la Hamburg, în afară de clauzele Tratatului.
În ceea ce priveşte regimul Elbei, am urmărit realizarea unei înţelegeri tot
în afară de tratat.
Atitudinea de azi a Germaniei nu schimbă, deci, nimic în situaţia de fapt a
Cehoslovaciei şi nici în situaţia de drept.
În ce priveşte atitudinea de adoptat faţă de Germania, domnul Beneš nu
pare a fi fixat în această privinţă. Serviciile sale mai studiază chestiunea. Domnia
Sa crede, totuşi, că trebuie să reacţionăm, chiar dacă manifestarea noastră ar fi pur
platonică. Ea are însă avantajul de a constitui, din punct de vedere moral, o
manifestare a conştiinţei internaţionale în faţa unui nou precedent supărător.
Domnul Beneš crede că Franţa, de pildă, ar putea duce chestiunea în faţa
Consiliului Societăţii Naţiunilor.
Am comunicat domnului Beneš, cu titlu de simplă informaţie, pentru
orientarea Domniei Sale, prima reacţie a domnului Stoiadinović, pe baza
telegramei nr. 63 227, din 15 noiembrie, primită din Bucureşti.
Domnul Beneš mi-a răspuns că nu crede că, în chestiunea Dunării, Mica
Înţelegere trebuie să ia iniţiativa unei mari bătălii – „dont elle serait seule a faire
peut-être, finalement les frais‖ –, celelalte state neavând în această chestiune decât
interese mai mici, în afară de acelea de a fi membri în comisie.
Chestiunea este mai complicată în ce priveşte Rinul, unde Franţa şi Elveţia
sunt riverani, iar Olanda este direct interesată.
Adevărata soluţie ar fi un protest al tuturor semnatarilor. Domnul Beneš se
îndoieşte însă de atitudinea blocului de la Roma şi a Marii Britanii.
În rezumat, punctul de vedere exprimat de domnul Beneš se poate formula
astfel:
1) Schimb de vederi cu celelalte puteri şi participarea la un protest
colectiv;
2) Atitudine favorabilă, dacă Franţa vrea sa ducă chestiunea în faţa
Consiliului Societăţii Naţiunilor;
3) Protest din partea statelor Micii Înţelegeri dacă nu se produce o acţiune
colectivă;
4) În ce priveşte prezenţa delegaţilor noştri la diferitele comisii ale
fluviilor internaţionale, chestiunea se va examina de la caz la caz,
pentru a se lua o decizie conformă cu interesele fiecăruia.
Am arătat că aceasta este cu deosebire oportun în ce ne priveşte, dat fiind
că avem motive serioase pentru a cere modificarea Statutului Dunării şi că s-au şi
făcut, încă de astă vară, demersuri în acest scop.
O orientare exactă în chestiunea fluviilor internaţionale nu este posibilă
decât după cercetarea situaţiei speciale a fiecărui fluviu, deci a fiecărei ţări. Cum,
pe de o parte, nu am putut face această cercetare înaintea audienţei mele la domnul
Beneš, [iar] pe de altă [parte] punctul de vedere precis al Guvernului nostru în
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chestiunea Dunării nu-mi era încă cunoscut, am socotit că este preferabil să nu
adâncesc discuţia cu domnul Beneš, deşi comunicările ce s-au făcut nu luminează,
după părerea noastră, suficient chestiunea.
Am avut, după audienţa la domnul Beneš, o convorbire cu domnul Kamil
Krofta, ministrul Afacerilor Străine. Nici Domnia Sa, în aşteptarea rapoartelor
serviciilor sale, nu era complet lămurit asupra acestei chestiuni. De la domnul
Krofta am aflat că au fost în ultimul timp negocieri pentru a stabili, în afară de
tratate, un regim contractual bilateral pe Elba, negocieri în care Cehoslovacia
făcuse concesii importante. Acest acord urma să fie semnat peste câteva zile.
Nu se ştie încă, fireşte, care va fi soarta lui. Domnul Krofta a adăugat că
este totuşi mulţumit că negocierile au avut loc şi că s-a ajuns la un proiect de
convenţie cu concesii importante din partea Cehoslovaciei, pentru că astfel, faţă de
sacrificiile făcute de Cehoslovacia pentru a ajunge la o înţelegere, Germania nu va
putea spune că denunţarea a fost impusă de imposibilitatea de a se înţelege cu
statele interesate.
Dat fiind interesul nostru de a fi exact lămuriţi asupra situaţiei de fapt şi de
drept a Cehoslovaciei, am rugat pe domnul I. Christu, care a mai rămas o zi la
Praga, să lămurească chestiunea cu domnul ministru Friedman, şeful Diviziei
Economice din Ministerul Afacerilor Străine, spre a ne putea referi precis, la
întoarcerea Domniei Sale în ţară, spre finele acestei săptămâni.
III.
Măsuri pentru a întări din punct de vedere juridic, politic şi moral legăturile
existente între statele Micii Înţelegeri
La plecarea mea de la Praga, domnul Gheorghe Tătărescu, preşedintele
Consiliului de Miniştri, mi-a comunicat convorbirile ce au avut loc, cu prilejul
vizitei MS Regele la Praga, pentru a se găsi mijlocul de a da legăturii dintre statele
Micii Înţelegeri o formă juridică sau politică mai temeinică, din care să rezulte o
aşezare mai trainică a acestor legături, şi mi-a cerut să întreb pe domnul Beneš ce
soluţie i-ar sugera pentru a ajunge la acest rezultat.
Domnul Beneš mi-a răspuns că nu are încă o soluţie definitivă, că o va
pune pe hârtie şi ne-o va comunica îndată ce o va fi stabilit. Că, deci, nu poate face
azi decât sugestii, exprimând un punct de vedere preliminar.
Domnul Beneš înţelege să se completeze Statutul Micii Înţelegeri în ceasul
unificării frontului diplomatic şi economic. Acest Statut, care a fost investit până
acum cu ratificarea şefilor de stat, ar urma să fie întărit printr-o ratificare
parlamentară, care ar aduce astfel chestiunea în faţa Parlamentului şi a opiniei
publice, textual: „Tratatul ar intra astfel în legiuirea internă a fiecărei ţări. Şefii
partidelor politice ar avea prilejul să ia poziţie, ceea ce, fireşte, ar constitui un
element foarte important pentru trăinicia alianţei noastre. În ce mă priveşte – a
adăugat domnul Beneš – sunt dispus să dau acestui statut un caracter constituţional.
Lucrul este destul de uşor în Cehoslovacia, dat fiind că, potrivit Constituţiei
Cehoslovaciei (art. 33), Camera şi Senatul, alese după procedura ordinară, sunt
competente să voteze texte constituţionale, cu singura condiţie ca acest vot să se
620

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

facă cu o majoritate de 3/5 a fiecărei dintre cele două Camere, în loc de majoritatea
simplă cerută pentru legi ordinare‖.
Am arătat domnului Beneš că, după legiuirea noastră, un text cu caracter
constituţional nu poate fi votat decât de o Adunare Constituantă convocată după o
procedură specială, după dizolvarea Corpurilor Legiuitoare ordinare care au votat
în prealabil necesitatea revizuirii şi chestiunile ce urmează să fie supuse Adunării
Constituante (art. 129 şi 135 ale Constituţiei din 29 martie 1923).
Am adăugat că, în ce mă priveşte, nu cred că s-ar putea pune în mişcare o
asemenea procedură. Va trebui, deci, să ne mulţumim cu un text de lege ordinar. Un
asemenea text poate fi, fireşte, modificat.
În sfârşit, posibilitatea eventuală a trecerii unui asemenea text prin
Parlament este legată de prerogativele regale în materie de ratificare a tratatelor
politice. Orice soluţie s-ar adopta, trebuie, deci, să ţină seama de aceste
prerogative.
Am spus domnului Beneš că vom face o notă asupra modului cum se pune
chestiunea la noi, din punct de vedere constituţional, şi că îi vom comunica această
notă pentru orientarea Domniei Sale personală.
Domnul Beneš mai accentuează ideea sa, pe care a manifestat-o în mai
multe rânduri, că întărirea legăturilor între statele Micii Înţelegeri trebuie să se facă
prin etape succesive. Prima etapă a fost constituirea Consiliului politic. Ea a fost
urmată de aceea a constituirii Consiliului economic. Hotărârea recentă de a se face
anual întruniri ale şefilor statelor Micii Înţelegeri, constituie o nouă întărire a
legăturilor existente. Toate aceste manifestări, însă, se menţin în cadrul de acţiune
al puterii executive.
A doua etapă ar fi – socoteşte domnul Beneš – colaborarea parlamentară,
intervenţia puterii legislative ca mijloc de solidarizare a naţiunii într-o operă care
trebuie să depăşească vremelnicia Guvernelor.
Timbrul poştal al Micii Înţelegeri. Chestiunea a făcut obiectul dezbaterilor
Consiliului Economic al Micii Înţelegeri, în ultima sa sesiune, de la Bucureşti,
octombrie 1936. Dat fiind că ziarele din Praga au anunţat acum câteva zile că acest
timbru va fi pus în circulaţie pe teritoriul celor trei state la 1 noiembrie 1937, am
socotit nimerit să cer părerea domnului Beneš asupra acestei chestiuni.
Domnul Beneš mi-a spus că este de acord cu această idee şi că nu vede nici
o dificultate pentru realizarea ei.
În ce priveşte România, chestiunea este cunoscută de serviciile noastre.
Realizarea proiectului este legată de acordul Iugoslaviei şi de hotărârea ce urmează
să se ia pentru un timbru identic al Înţelegerii Balcanice.
În orice caz, înaintea oricărei hotărâri, va trebui să cunoaştem părerea MS
Regele, în această chestiune.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea sentimentelor mele de înaltă
consideraţie.
Bădulescu
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 40 (Relaţii cu România, 1931-1936),
f. 299-311
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 453, din 18 noiembrie 1936, ora 14.25
Înreg. la nr. 63 939, din 18 noiembrie 1936
Moscova
Editorialul de azi al „Journal de Moscou‖ se ocupă de ultimele manifestări
politice din Londra. Aprobă în linii generale declaraţiile cuprinse în ultimul discurs
al domnului Eden în faţa Camerei Comunelor, dar le găseşte prea vagi şi, mai ales,
nu destul de consistente în partea constructivă a politicii britanice. Declaraţiile lui
Sir Austen Chamberlain se bucură, în schimb, de o primire mai călduroasă.
Atingând în pasajul final chestiunea vizitei colonelului Beck la Londra ziarul se
întreabă ce poate însemna „comunitatea de vederi‖ exprimată în comunicatul
oficial, afară doar de un termen protocolar. Domnul Beck, care a ales pentru ţara sa
rolul puţin glorios de satelit al politicii germane, micşorând considerabil autoritatea
politică a ţării sale, nu poate dintr-un moment în altul juca un rol decisiv în
afacerile europene. Deci accentul trebuie să cadă pe celălalt interlocutor, domnul
Eden. Ce a găsit Domnia Sa comun cu domnul Beck? Concepţia despre Liga
Naţiunilor, organizarea securităţii colective, pactele regionale de asistenţă mutuală,
chestiuni în care, din februarie 1934, Polonia urmează orbeşte Germania? A
presupune aceasta înseamnă a constata o flagrantă contradicţie cu ce a declarat
Eden în Camera Comunelor.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (General, 1936 - mai 1937), f. 343 344
419
DIRECTORUL DIRECŢIEI ECONOMICE DIN MINISTERUL
AFACERILOR STRĂINE, ION CHRISTU, CĂTRE
SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU
T. nr. 1 944, din 18 noiembrie 1936, ora 14.46
Înreg. la nr. 63 976, din 19 noiembrie 1936
Praga
Pentru domnul ministru Bădulescu.
Am văzut pe Vavreka apoi, împreună cu el şi Friedman, am avut o lungă
convorbire cu Hodža. I-am spus lui Hodža că socotesc gândul său de a pune în
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studiu problema uniunii vamale ca o manifestare împotriva tendinţelor de a
zdruncina unitatea Micii Înţelegeri. Mi-a dat dreptate. Nu vrea însă publicitate.
Crede necesare lucrări prealabile discrete asupra modalităţii de înfăptuire.
Domnia Sa socoteşte Uniunea Vamală ca realizabilă într-un timp relativ
scurt.
El doreşte ca Guvernele iugoslav şi român să se pronunţe grabnic asupra
oportunităţii accelerării eforturilor de apropiere economică ce trebuie să culmineze
prin Uniunea Vamală şi să înceapă imediat studiile tehnice necesare în prealabil.
După aceea, se va putea vedea dacă intenţia de a ajunge la Uniune Vamală
trebuie mărturisită şi în ce formă.
Ideea Domniei Sale este următoarea:
Tarif vamal unic; eforturi continue pentru unificarea legislaţiei muncii şi
impozitare; tarife compensatoare între cele trei ţări, fixate pe baza unor criterii ce
urmează a se stabili.
Sosesc vineri seara, voi referi verbal, detaliat.
Christu
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat ; Cabinet; Vasile Grigorcea. 19XI.1936.
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 11 (Telegrame, 1935-1936), f. 273-274
420
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 682, din 18 noiembrie 1936, ora 17.30
Înreg. la nr. 63 965, din 19 noiembrie 1936
Berlin
Rog a se comunica MS Regele şi domnului preşedinte al Consiliului de
Miniştri.
În audienţa avută ieri la von Neurath despre care voi raporta în mod
amănunţit, ulterior, împărtăşindu-i penibila impresie produsă la noi de discursul
domnului Mussolini, şi aceasta tocmai în momentul când se desemnau cele mai
bune intenţii în toate capitalele Micii Înţelegeri, Domnia Sa mi-a răspuns
următoarele: „Am fost tot atât de penibil surprins ca şi dumneavoastră, dar socotesc
că aceste declaraţii nu trebuie dramatizate. Pot, de asemenea, afirma că cei ce bat în
retragere plictisiţi sunt membrii Guvernului ungar, care şi-au dat seama că iluziile
falacioase pe care domnul Mussolini le face să se nască în sufletul poporului ungar,
nu numai că nu servesc nici intereselor Ungariei, nici cauzei păcii, dar crează
Guvernului din Budapesta dificultăţi serioase şi inutile‖.
Deşi domnul von Neurath nu era încă informat de cele ce am raportat
Excelenţei Voastre cu telegrama cifrată nr. 3 680 de azi1, deoarece nu a luat
1

Vezi documentul nr. 407.
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cunoştinţă de ele decât ulterior audienţei mele, mi-a confirmat că a dat, cu prilejul
călătoriei la Budapesta, sfaturi de moderaţie.
Vorbind despre reînarmarea Ungariei, am atras atenţia domnului von
Neurath asupra urmărilor grave pe care le-ar avea un act unilateral ca acesta.
Domnia Sa mi-a răspuns că are convingerea că Guvernul din Budapesta nu va
comite nicio imprudenţă, şi m-a asigurat că nu numai că a dat sfaturi în acest sens,
dar că va continua să întrebuinţeze toată influenţa sa pentru a evita un gest ce ar
putea complica situaţia mondială, deja destul de ameninţată.
Comnen
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. Vasile Grigorcea. 19.XI.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 556-557
421
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 683, din 18 noiembrie 1936, ora 19.15
Înreg. la nr. 63 968, din 19 noiembrie 1936
Berlin
Pentru a evita orice eroare, am fost azi la secretarul de stat Meissner şi, sub
cuvânt că vin să-l rog a transmite domnului Hitler expresia gratitudinii mele, pentru
orice distincţie onorifică ce mi-a acordat, am căutat să verific punct cu punct, toate
cele ce mi-a spus ieri seară.
Domnia Sa mi le-a confirmat în totul, adăugând următoarele precizări:
1) Domnia Sa nu numai că a redactat protocolul cuprinzând declaraţiile
cancelarului pe opt pagini, dar a şi asistat la conversaţia domnilor
Hitler şi Gh. Brătianu.
2) Domnul Hitler a mai declarat că a dat sfaturi de moderaţie Guvernului
ungar, în diferite rânduri prin ministrul la Budapesta, Mackensen.
3) Urmând raţionamentul său, că Ungaria, ca şi Germania, ar trebui să
renunţe la revendicările sale teritoriale, domnul Hitler a întrebat că la
ce ar folosi Germaniei redobândirea Alsaciei, pe care ar plăti-o cu
[viaţa a] milioane de germani pur-sânge, pentru a dobândi două
milioane de jumătăţi de germani turbulenţi şi răi patrioţi.
4) Vorbind despre articolul din ziarul oficios, semnalat în telegrama
cifrată nr. 3 6811, cancelarul a declarat categoric că a fost în întregime
inspirat de Domnia Sa.
Comnen
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. Vasile Grigorcea. 19.XI.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 558-559
422
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 684, din 18 noiembrie 1936, ora 21.15
Înreg. la nr. 63 974, din19 noiembrie 1936
Berlin
După cum Excelenţa Voastră ştie, marţi, 17 noiembrie am avut o lungă
audienţă la domnul von Neurath1, cu care am făcut un tur de orizont. La întrebările
mele, Domnia Sa a dat preţioase lămuriri asupra următoarelor chestiuni:
I. Reînnoirea Tratatului de la Locarno.
Germania este dispusă a încheia un nou tratat de neagresiune cu Franţa,
similiar celui de la 1925, garantat de Italia şi de Marea Britanie. Aceasta
însă numai pe picior de egalitate, adică cu excluderea rezervelor cuprinse
în vechiul tratat stipulate în favoarea Franţei.
Deoarece ştiam de la colegul meu polonez că Guvernul ar fi dat asigurări
domnului Beck, că ar fi dispus a accepta din nou vechile rezerve franceze
cu privire la alianţa franco-poloneză, am cerut precizări domnului von
Neurath asupra acestui punct.
Domnia Sa a mărturisit că, pentru a da o nouă dovadă de bunăvoinţă,
Germania ar fi, poate, „dispusă a face o nouă concesie‖. În ceea ce priveşte
Cehoslovacia, o asemenea concesie nu ar fi posibilă decât dacă aceasta va
renunţa la tratatul său cu Sovietele. Aceeaşi atitudine ireductibilă în ceea ce
priveşte Tratatul franco-sovietic.
Exprimându-mi părerea că nu văd în ce condiţii s-ar putea astfel ajunge la
un compromis, von Neurath a recunoscut că pare a fi ajuns la un punct
mort.
II. Vizita domnului Ciano la Paris.
Din capul locului, von Neurath s-a socotit dator a-mi da asigurări formale
că nu s-a încheiat niciun pact, că nu s-a semnat niciun instrument şi, mai
ales, că nici un moment nu a trecut prin mintea cuiva de a inaugura o
politică de blocuri. Fiecare parte îşi păstrează deplina libertate de acţiune.
În cursul conversaţiilor, fiecare ministru al Afacerilor Străine şi-a precizat
punctul de vedere asupra fiecărei chestiuni, celălalt luând notă după
declaraţiile sale. A doua zi, după verificare, s-a procedat la schimbul
reciproc al notelor redactate în ajun. Nu poate fi vorba, prin urmare, de
1

Vezi documentul nr. 420.
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vreun protocol, ci numai de o serie de note destinate a cristaliza teza
ambelor Guverne asupra chestiunilor discutate şi să evite pe viitor orice
eroare posibilă. Chestiunile examinate au fost următoarele:
1) Locarno. S-a constatat identitatea de idei în sensul expus de
domnul von Neurath la punctul cel de mai sus. Ambele părţi au
recunoscut în acelaşi timp că viitorul instrument trebuie scos cu
orice preţ de sub jurisdicţia de la Geneva. La întrebarea mea: „Dar
cine va stabili cine este agresorul?‖, ministrul a recunoscut că
asupra acestui punct există dificultate, dar că, în definitiv,
judecătorii agresiunii ar rămâne puterile garante, care ar putea,
eventual, lua ca criteriu definiţia agresorului aşa cum a fost dată ea
la Londra. Ultimele formule engleze şi franceze de proiecte de
asistenţă mutuală sau de alianţe triunghiulare au fost recunoscute
drept inacceptabile şi de către Guvernul german şi de către cel
italian.
2) Liga Naţiunilor. Identitate de vederi. Atât instituţia de la Geneva,
ca organizaţie, cât şi Pactul Societăţii Naţiunilor urmează a fi
radical modificat. Nu s-a intrat în amănunte. S-a recunoscut însă că
în special art. 16 trebuie abrogat.
Liga ori va deveni universală, prin dispariţia art. 16 şi
transformarea ei într-un organism de conciliere şi colaborare
internaţională, ori va conserva art. 16 în forma sa actuală şi se va
transforma într-un bloc de aliaţi împotriva căruia nu va întârzia să
se formeze, în mod fatal, alt bloc de aliaţi.
3) Bazinul dunărean. Ambele părţi s-au felicitat pentru rezultatele
realizate prin Pactul de la Roma de o parte şi prin Acordul
germano-austriac de la 11 iunie, pe de altă parte. S-au declarat apoi
de acord a continua politica începută pe aceleaşi baze, căutând a-şi
armonica interesele şi atitudinea prin consultări frecvente. Această
comprehensiune mutuală urmează a se manifesta îndeosebi pe
teren economic, fiecare parte căutând a se evita concurenţa pe
pieţele dunărene a produselor principale ale celeilalte părţi.
4) Poziţie identică în lupta împotriva bolşevismului.
5) Recunoaşterea Imperiului italian al Abisiniei.
Acestea sunt singurele puncte asupra cărora mi-a vorbit domnul von
Neurath. Într-un raport ulterior voi arăta Excelenţei Voastre că sunt informat că şi
alte chestiuni de o deosebită importanţă au fost examinate de Ciano şi domnii
Hitler şi von Neurath cu prilejul întrevederilor lor.
Întrebând pe domnul Neurath care este poziţia actuală a Germaniei faţă de
problema Habsburgilor, ministrul Reich-ului mi-a răspuns categoric că ea nu a
variat şi că Germania păstrează aceeaşi atitudine ireductibilă ca şi în trecut. Poziţia
Reich-ului este perfect de bine cunoscută şi la Viena, şi la Budapesta şi Domnia Sa
nu va lipsi de a o preciza din nou cu prilejul conversaţiilor ce vor avea loc cu
ministrul austriac Schmit, care soseşte la Berlin mâine, 19 noiembrie. De
altminteri, von Neurath este încredinţat că Restauraţia nu este dorită nici de
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Austria, nici de Ungaria. La observaţia mea că ar fi indicat aceste lucruri să fie
repetate şi la Roma, Domnia Sa mi-a afirmat că a făcut-o chiar săptămâna trecută şi
că a primit depline asigurări de la domnul Mussolini, care a dezminţit şi declaraţiile
publicate în presă de şeful legitimiştilor austrieci, Wiesner.
Faţă de România, von Neurath a manifestat o solicitudine neobişnuită,
declarându-se extrem de satisfăcut de cele raportate de ministrul Germaniei la
Bucureşti. Domnia Sa nădăjduieşte că fără a-şi părăsi prietenii, România va
constata că este momentul a-şi revizui politica externă, dându-şi seama de
primejdia pe care bolşevismul o constituie la poarta sa.
După ce a făcut apoi declaraţiile ce am raportat în telegrama cifrată nr. 3
1
682 , Domnia Sa a insistat asupra dorinţei Reich-ului de a intensifica relaţiile
comerciale cu România.
La declaraţiile mele, că Guvernul român are cele mai bune dispoziţii faţă
de Germania şi că ar fi fericit dacă i s-ar da putinţa de a ajuta cu ceva la
ameliorarea raporturilor dintre aceasta şi Cehoslovacia, ministrul Afacerilor Străine
mi-a declarat că o apropiere între Cehoslovacia şi ţara sa nu ar fi cu putinţă atâta
vreme cât Praga nu renunţă la alianţa cu Sovietele şi va continua politica sa de
distrugere a minorităţii germane.
Am rugat pe von Neurath să-mi spună în ce constă această politică de
distrugere. Domnia Sa mi-a răspuns că-mi ţine la dispoziţie întreaga documentare,
care reprezintă un voluminos dosar. În orice caz, Germania nu refuză nicio
încercare de ameliorare.
Dacă Excelenţa Voastră doreşte alte precizări, rog instrucţiuni telegrafice,
urmând a avea săptămâna aceasta o întrevedere cu secretarul de stat, Dieckhoff, a
cărui importanţă este bine cunoscută Excelenţei Voastre.
Comnen
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. A se face un extras în „Buletinul politic‖. Vasile
Grigorcea. 19.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 5 (General), f. 376-382
423
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUNENOS AIRES,
ALEXANDRU BUZDUGAN, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 973, din 18 noiembrie 1936
Buenos Aires
Confidenţial.
Propuneri de măsuri contra propagandei revizioniste ungare

1

Vezi documentul nr. 420.
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Domnule Ministru,
Drept urmare a rapoartelor acestei Legaţii nr. 1 470/935, nr. 560/1936, a
telegramei nr. 1 400/1935, şi, în ultim loc, a raportului nr. 1 294, din 25 iulie 19361,
am onoarea a ruga pe Excelenţa Voastră să binevoiască a aproba propunerile pe
care le-am făcut în scopul creării unui front contra propagandei revizioniste
maghiare în Argentina şi Uruguay.
Din rapoartele şi telegrama mai sus menţionată, se pot observa
următoarele:
1) Presa în Argentina nu este reunită într-o asociaţie generală, ca în cele
mai multe state europene. Între jurnalele cu tiraj de peste 2 000 000
(două milioane) foi pe zi se află ziarele „La Prensa‖ şi „La Nacion‖,
fiecare din ele cu mijloace financiare proprii, foarte puternice. Din
această ultimă cauză, colaborările cu aceste gazete nu se pot face decât
pe relaţii de prietenie cu cei care au cuvânt hotărâtor in conducerea lor.
Tocmai pentru acest motiv am făcut propunerea de numire a unui ataşat
comercial onorific, în persoana domnului George Oster, numire care nu
costă nimic pe Guvernul român şi este menită a ne aduce mari
avantaje, după cum am arătat atât în telegrama nr. 1 400/935, cât şi în
raportul 1 470/1935 şi nr. 1 294/19362.
2) Crearea unui fond de propagandă de minimum 5000 (cinci mii) franci
francezi lunar, pe baza căruia să întreţinem relaţii cu gazetele de
categoria a doua.
3) Trimiterea a cât mai multe publicaţii în limba franceză şi în limba
engleză în legătură cu drepturile noastre asupra provinciilor de peste
munţi. Legaţia noastră a scos din diverse publicaţii, ce ne-am procurat
direct, o serie de articole scrise chiar de autori austrieci şi unguri,
publicate înainte de război, şi din care se putea deduce toată temeinicia
drepturilor noastre. Credem însă că Serviciul de presă şi propagandă
trebuie să aibă o documentare mult mai mare şi mai completă, şi am fi
recunoscători să ne trimită toate publicaţiile ce are în această direcţie,
între care şi ultima carte a domnului Evans, profesor la Cambridge,
intitulată The Blue Danube.
Cu acest program, pentru a cărui înfăptuire am făcut, pe lângă rapoartele de
mai sus, şi o serie de scrisori personale, [adresate] atât domnului Titulescu, cât şi
[domnului] Savel Rădulescu, şi a cărui soluţionare o supunem din nou aprecierii şi
aprobării Excelenţei Voastre, am putea să formăm un curent favorabil cauzei
românismului, curent cu atât mai important cu cât ar avea o influenţă foarte mare la
Societatea Naţiunilor, unde se va pune în prim loc, probabil, chestiunea revizuirii.
Vă rog a primi, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Buzdugan
AMAE, Fond 71/România, vol. 239 (Copii după rapoarte, noiembrie
1
2

Documentele menţionate nu au fost identificate în arhivă.
Documentele nu au fost identificate în arhivă.
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1936), f. 288-289
424
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 956, din 19 noiembrie 1936, ora 15.30
Înreg. la nr. 64 164, din 20 noiembrie 1936
Ankara
Guvernul turc a remis azi la Paris a doua notă în chestiunea Alexandretta.
După informaţiile date mie de secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine
turc, nota combate argumentele din răspunsul francez şi persistă în a cere negocieri
cu Franţa pe principiul creării unui stat independent de Siria. Nota arată că prin
nerecunoaşterea punctului de vedere turc, ar deveni caduc Acordul franco-turc din
1921.
Secretarul general mi-a explicat că punctul de vedere turc nu are niciun
caracter revizionist deoarece el reclamă tocmai respectarea unor angajamente pe
care Franţa le-ar nesocoti acum, încorporând Alexandretta la statul sirian. Turcia ar
fi deci în drept să considere inexistent întregul acord menţionat, inclusiv stabilirea
frontierei. Aceasta nu înseamnă, a adăugat secretarul general, că Turcia nu ar
continua să respecte în fapt, până la alte dispoziţii, frontiera ce şi-ar pierde baza de
drept.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică este rugată a studia chestiunea în mod amănunţit,
pentru ca să ne seama daca procesul Turciei nu crează un precedent pentru
revizuirea teritorială. Rog a se referi în scris. Vasile Grigorcea. 20.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Siria, vol. 2 (Diferendul franco-turc în problema
Sandjacului, Alexandrettei şi Antiohiei, 8 septembrie-31 decembrie 1936), f. 56
425
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 685, din 19 noiembrie 1936, ora 16.55
Înreg. la nr. 64 175, din 20 noiembrie 1936
Berlin
Ca urmare la telegrama mea nr. 3 6841.
În afară de cele ce mi-au fost comunicate de von Neurath, sunt informat că
contele Ciano a declarat atât domnului Hitler, cât şi domnului von Neurath că Italia
1

Vezi documentul nr. 422.
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va sprijini fără rezerve revendicările coloniale ale Germaniei. Acest lucru a fost
confirmat şi fostului ministru francez Paul Reynaud, la Roma, cu care am luat masa
alaltăieri, de porte parole-ul obişnuit al domnului Mussolini, cunoscutului ziarist
italian Gayda. În ceea ce priveşte colaborarea antibolşevică, contele Ciano a
declarat atât la Berchtesgaden, cât şi la Berlin că Italia îşi mărgineşte politica sa, în
mod exclusiv, la o acţiune de „Abwehr‖. Faţă de afacerile spaniole, ambele părţi au
declarat că sunt deopotrivă de interesate la menţinerea integrităţii Spaniei şi că vor
recunoaşte Guvernul Franco, îndată ce acesta va fi ocupat Madridul. Este bine
înţeles că aceste declaraţii pot duce departe, întrucât ele sunt prevestitorare ale
recunoaşterii Guvernului Franco şi vor servi ca justificare a unei ajutorări intensive
dată naţionaliştilor, ceea ce va forma izvorul unor noi şi primejdioase complicaţii.
În fine, aceasta este partea cea mai importantă a informaţiilor mele,
vorbind despre Ungaria şi Mica Înţelegere cu contele Ciano, von Neurath şi, mai
ales, Hitler ar fi insistat asupra necesităţii ca Ungaria să înţeleagă că este cu
neputinţă a continua politica sa dezordonată de revendicări integrale, mărginindu-şi
revendicările la cele ce ar avea mai mulţi sorţi de realizare, anume, asupra
Cehoslovaciei, abandonând revendicările sale, cel puţin în mod tacit, împotriva
Iugoslaviei şi României.
Domnul Ciano pare a fi împărtăşit punctul de vedere german relativ la
Iugoslavia, dar ar fi avut oarecare rezerve în ceea ce priveşte ... (lipsă în text)...1
Informaţia de mai sus mi-a confirmat-o în parte şi ambasadorul Poloniei, care mi-a
declarat că, cu prilejul ultimei călătorii a domnului Beck la Berlin, domnul Göring
a susţinut aceeaşi teză, că Ungaria ar trebui să fie convinsă a renunţa la
revendicările sale faţă de Iugoslavia şi România, îndreptându-şi întreaga sa acţiune
revizionistă împotriva Cehoslovaciei.
Comnen
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; spre informare, Legaţiilor de la Londra, al. 1,
Roma, alineatele 1 şi 2, şi Budapesta, numai [alineatul] 2. Vasile Grigorcea.
20.11.1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol.5 (General), f. 383-385
426
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 952, din 20 noiembrie 1936, ora 18.45
Înreg. la nr. 64 408, din 21 noiembrie 1936
Paris
Confidenţial.
Reîntors la începutul săptămânii de la Praga, colegul meu cehoslovac,
1

Suprascris <România>.
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descriindu-mi ieri cu entuziasm cum a decurs vizita MS Regele: „primire cum n-a
fost alta până azi în Cehoslovacia‖, căci s-a asociat oficialităţii, cu o căldură
excepţională tot poporul cehoslovac, vede în a întări reţeaua raporturilor românocehoslovace o chezăşie pentru viitor şi un avertisment pentru aceia care ar căuta a
ne tulbura pacea. Pe de altă parte, şi Domnia Sa este nedumerit de atitudinea
ciudată a Iugoslaviei a cărei rezervă, în urma discursului lui Mussolini la Milano şi
a mutismului ce ea păstra în chestiunea internaţionalizării fluviilor, nu a trecut
nebăgată în seamă. Singur, Krofta, îmi spunea colegul meu, la arătările
neliniştitoare şi la obiecţiile ce-i făceam bazate pe fapte, îmi opunea declaraţiile şi
comunicatele de la Bratislava, pe care le socoteşte doveditoare ale perfectei
armonii şi a coeziunii indiscutabile a Micii Înţelegeri. Dar, adaugă colegul meu,
preşedintele Beneš nu este tot atât de convins. Raporturile ceho-polone, dat fiind că
n-au mai avut loc incidente la frontieră, Domnia Sa le califică corecte. Bine că este
şi aşa adăstarea clipei, care va veni când ministrul Afacerilor Străine polon se va
convinge sau faptele îl vor convinge, că duşmanul de frunte şi singurul de temut
este Germania.
Cesianu
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 36 (Relaţii cu Cehoslovacia, 1936-1943), f. 84-85
427
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 604, din 20 noiembrie 1936, ora 19.55
Înreg. la nr. 64 410, din 21 noiembrie 1936
Roma
Asigurările date de Palazzo Chigi, că Italia şi Germania vor rămâne
credincioase politicii de neintervenţie, au liniştit în parte alarma provocată de
recunoaşterea Guvernului din Burgos. Italienii justifică această recunoaştere
precipitată cu:
1) consideraţii de ordin umanitar şi de justiţie;
2) motive practice: Spania nu mai avea reprezentanţe diplomatice, ceea ce
făcea imposibile raporturile ei cu străinătatea;
3) hotărârea Guvernului Cabalero de a considera zonă de război toate
porturile spaniole, degajându-se de orice răspundere pentru incidentele
[care vor surveni] până la terminarea războiului civil.
Italienii socotesc o asemenea măsură neîntemeiată: în fapt, deoarece
Guvernul Cabalero nu mai stăpâneşte decât o parte din porturi; în drept, fiindcă o
blocadă trebuie să fie efectivă, ceea ce Guvernul Cabalero este incapabil a realiza,
şi fiindcă trebuie aplicată unui beligerant, calitate pe care Madridul i-a refuzat-o
totdeauna lui Franco.
Măsura guvernamentalilor este gravă pentru navigaţia italiană. Singurul
mijloc practic spre a remedia o asemenea situaţie a fost a se grăbi recunoaşterea
Guvernului din Burgos. Prin decizia italo-germană, rebelii devin Guvernul legal,
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guvernamentalii transformându-se în rebeli. În urma acestei răsturnări a situaţiei,
obiectivele imediate ale politicii italiene şi germane par a fi, pentru moment:
1) A da un sprijin moral generalului Franco a cărui acţiune înceată
începuse a provoca nelinişte;
2) A da aparenţă legalităţii blocării coastelor spaniole de către Franco.
Dacă vapoarele sovietice vor fi scufundate, aceasta nu va fi decât
rezultatul acţiunii lui Franco. Italienii scapă însă din vedere că
obiecţiile ce fac legitimităţii unui blocus al lui Cabalero se aplică în
aceeaşi măsură Guvernului din Burgos.
3) Să arunce asupra Sovietelor răspunderea unor eventuale complicaţii
internaţionale provocate de aprovizionarea guvernamentalilor de către
vapoarele URSS. Se speră, de altfel, că Moscova, intimidată, nu-şi va
asuma riscul să continue sprijinul dat lui Cabalero şi că, în consecinţă,
italienii şi germanii vor putea aproviziona în fapt Guvernul, legal
pentru ei, al lui Franco.
Situaţia creată de recunoaşterea lui Franco continuă a fi considerată
serioasă, în special în cercurile diplomatice franceze. Eric Drummond pare însă
liniştit şi consideră că rămânerea Germaniei şi Italiei în Comitetul de neintervenţie
este de natură a evita complicaţii grave.
Lugoşianu
Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; Vasile Grigorcea. 21.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 357-359
428
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 615, din [20 noiembrie 1936]
Înreg. la nr. 64 899, din 23 noiembrie 1936
Roma
Domnule Ministru,
Am onoarea a vă trimite alăturatul raport lunar, referitor la politica internă,
viaţa economică şi politica externă a Italiei, pe intervalul de timp de la 20
octombrie până la 20 noiembrie 1936.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea cele mai înalte consideraţii.
Lugoşianu
[...] Politica externă. Ultima lună a fost pentru diplomaţia italiană un prilej
de continue şi zgomotoase manifestaţii, în legătură îndeosebi cu Europa Centrală.
Discursul domnului Mussolini la Milano, la 1 noiembrie, vizita contelui Ciano la
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Berlin şi Berchtesgaden, în ultima jumătate a lui octombrie, Conferinţa tripartită de
la Viena şi vizita ministrului de Externe italian la Budapesta, între 9 şi 17
noiembrie, au pus însă toate problemele internaţionale care interesează, în
momentul de faţă, Italia. Analiza discursului domnului Mussolini şi examinarea
rezultatelor acţiunii diplomatice a contelui Ciano ne va da ocazia să examinăm
succesiv stadiul actual al principalelor chestiuni ale politicii externe italiene.
Înainte de a păşi la această expunere, mai multe observaţii preliminare se
impun asupra directivelor dominante ale politicii italiene în momentul de faţă.
În primul rând, în concepţia romană, Italia a devenit o putere imperială. Cu
acest titlu, situaţia ei s-a modificat profund pe continent, în Mediterana, în Africa.
Proclamarea Imperiului a influenţat şi sensibilitatea şi concepţiile politice ale
cercurilor conducătoare. În bună parte, reacţiile italiene faţă de Ligă, de celelalte
mari puteri, de ţările mijlocii sau mici vor fi în funcţie de noua mentalitate
imperială şi de faptul recunoaşterii sau nerecunoaşterii Imperiului.
În al doilea rând, războiul din Spania a pus în mod concret o problemă
latentă: aceea a luptei dintre ideologia comunistă şi regimurile de autoritate
antibolşevice. Acest conflict nu e numai de natură să primejduiască echilbrul moral
şi social al continentului şi să ameninţe regimurile interne ale ţărilor anticomuniste.
El ar putea, printr-o izbândă sau rezistenţă prelungită a roşilor în Spania, să
modifice şi echilibrul militar şi politic al continentului şi al Mediteranei.
Cu acest titlu, lichidarea războiului civil spaniol într-un sens favorabil
naţionaliştilor, este o necesitate vitală pentru Italia. Soarta conferinţei locarniene,
evoluţia politicii italiene faţă de Anglia, raporturile Romei cu Parisul şi Berlinul,
relativa moderaţie arătată la Conferinţa tripartită de la Viena, sunt în bună parte în
funcţie de desfăşurarea războiului civil din Spania. Pentru acelaşi motiv, Italia
părăseşte azi vechea tactică de luptă a fascismului, care considera comunismul
numai ca un inamic intern, se asociază la cruciada naţional-socialistă contra
Moscovei şi face din antibolşevism un element al politicii sale internaţionale.
În al treilea rând, preocupările de siguranţă mediteraneană ale Italiei joacă
un rol esenţial în noua orientare – aparentă sau reală, durabilă sau trecătoare – a
politicii externe italiene. Aceasta se desfăşoară sub îndoita obsesie a primejdiei
engleze în Mediterana şi a celei germane în Europa Centrală şi Dunăreană.
Trebuind să aleagă între ele, Ducele a încercat să-şi caute la Berlin un aliat contra
Londrei, dar, neizbutind în străduinţele sale, se asociază la politica de apropiere cu
Marea Britanie sau cel puţin de neutralizare a Marii Britanii, al cărei rezultat final
ar trebui să fie izolarea Franţei.
În fine, situaţia economică şi financiară a Italiei nu rămâne nici ea fără
influenţă asupra evoluţiei politicii externe italiene. Pentru punerea în valoare a
Etiopiei, Italia are nevoie de pace şi de bani. Pentru a susţine o concurenţă navală
cu Anglia, are nevoie de resurse imense şi trebuie să ia în considerare şi riscurile
unui conflict. Posibilităţile precare ale Italiei şi refuzul Angliei de a-şi garanta
securitatea mediteraneană altfel decât prin propriile ei forţe, nu lăsau Italiei altă
alegere decât normalizarea raporturilor ei cu Marea Britanie, pe baza vederilor
engleze, spre a-şi putea consacra Imperiului puţinele rezerve disponibile.
În lumina acestor consideraţii, acţiunea diplomatică a contelui Ciano şi
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declaraţiile domnului Mussolini la Milano vor putea apărea mai clare în motivele
lor determinante şi în finalitatea lor.
Discursul domnului Mussolini la Milano (1 noiembrie 1936). Cuvântarea
Ducelui în Piaţa Domului din Milano a fost precedată şi urmată de o serie de vizite
şi discursuri făcute în diferite centre ale Italiei: Imola, Bologna, Pavia etc. Acestea
fac parte din acea activitate sistematică de propagandă a şefului Guvernului italian,
destinată periodic să imprime marelui public câteva directive esenţiale şi să-i
sugereze câteva teme politice simple, spre a-i explica evoluţia, progresele,
tendinţele fascismului.
La Bologna, spre pildă, la 25 octombrie, într-un discurs care a avut [un]
răsunet internaţional, Ducele a arătat poporului italian cele trei rezultate esenţiale
dobândite de fascism: de la 1926 la 1929, pacea cu Biserica, realizată prin
Concordatul din 11 februarie 1929; de la 1929 la 1934, construcţia statului
corporatist; de la 1934 la 1936, cucerirea Imperiului. Aceste rezultate, şi în special
Imperiul, trebuie apărate contra „fanaticilor laici‖ de pe malurile Lemanului, care,
interpretând litera, vor sa ucidă spiritul şi să împiedice avântul vital al popoarelor.
Italia doreşte pacea. De aceea, Ducele „înalţă o ramură de măslin, la sfârşitul anului
al 14-lea şi la începutul anului al 15-lea al erei fasciste‖. Dar, „această ramură de
măslin se înalţă dintr-o pădure de baionete, bine ascuţie, mânuite de inimi tinere şi
viteze‖.
Discursul de la Bologna era destinat îndeosebi consumaţiei interne.
Simbolica ramură de măslin, înălţându-se din pădurea celor opt milioane de
baionete, a produs reacţii la Londra, unde cercurile conducătoare au intensificat
politica de înarmare, şi la Paris, unde guvernul a hotărât imediat să afecteze cinci
miliarde de franci flotei aeriene. Lumea politică italiană, în orice caz, a interpretat
în acest sens limbajul britanic şi gestul francez.
Dacă discursul din Bologna era destinat îndeosebi publicului italian, cel de
la Milano era adresat opiniei internaţionale şi cancelariilor europene.
După ce a pus premisa că „fiecare dintre cuvintele sale este meditat‖,
domnul Mussolini a făcut bilanţul iluziilor, locurilor comune şi minciunilor
convenţionale ale politicii internaţionale, şi a analizat raporturile Italiei cu marile
puteri şi cu vecinii săi, într-un discurs al cărui text este prea bine cunoscut pentru a
fi reamintit, şi pe care-l vom lua numai ca punct de plecare spre a arăta stadiul
actual al problemelor internaţionale puse de şeful guvernului italian.
Dezarmarea şi pacea indivizibilă. Dezarmarea este prima dintre iluziile
denunţate de domnul Mussolini. „Nimeni nu vrea să se dezarmeze cel dintâi, şi a
dezarma cu toţii, împreună, este imposibil şi absurd. Nimic nou în această
constatare. E de multă vreme fondul concepţiei domnului Mussolini, care în 1933
şi în 1934 a preconizat paritatea de drepturi a Germaniei, realizată pe cale de
negociere, ceea ce – trebuie recunoscut – ar fi evitat sau întârziat înarmarea
unilaterală a Reich-ului; care, în aprilie 1935, a inspirat punctul 6 al Rezoluţiei de
la Stresa, relativ la înarmarea Austriei şi Ungariei, pe cale de acorduri cu statele
interesate, contra unor condiţii generale de securitate; care, în 1935, a încurajat
introducerea serviciului militar obligatoriu în Austria; care, în 1936, la Conferinţa
de la Viena, a sprijinit revendicarea maghiară a egalităţii de drepturi; care, în fine,
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de atâţia ani a făcut o dogmă din transformarea Italiei într-o naţiune armată. Logica
evenimentelor a justificat acest punct de vedere pesimist.
A doua iluzie condamnată de domnul Mussolini este siguranţa colectivă,
care „n-a existat niciodată, nu există şi nu va exista niciodată‖. „Un popor viril îşi
realizează în hotarele sale siguranţa colectivă şi refuză să-şi încredinţeze destinul în
mâinile nesigure ale terţilor‖.
Pe cale de consecinţă, Ducele se declară contra păcii indivizibile, care nu
înseamnă decât războiul indivizibil. „Popoarele refuză, cu drept cuvânt, să se bată
pentru interese care nu le privesc‖.
Principalele obiective politice ale Societăţii Naţiunilor sunt, astfel, pe rând,
repudiate de domnul Mussolini. Pentru Domnia Sa, dilema este clară: Liga trebuie
să se reînnoiască sau să piară. Dinspre partea italienilor, întrucât „este deosebit de
greu ca să se reînnoiască, poate pieri liniştită‖.
Niciodată şeful Guvernului nu a avut o atitudine mai dispreţuitoare şi mai
categorică faţă de Ligă, care a aplicat sancţiuni Italiei.
Din punct de vedere logic, nimic n-ar împiedica Italia să părăsească
Geneva, căci Ducele respinge toate principiile esenţiale ale Pactului: siguranţa
colectivă, egalitatea statelor etc.
Încă din 1934, şeful guvernului italian are de la Marele Consiliu Fascist
mandatul să părăsească Societatea Naţiunilor, când va crede de cuviinţă. Dacă n-a
făcut-o în timpul sancţiunilor, în ciuda ameninţărilor sale repetate, este pentru că
aceasta, desigur, i-ar fi îngreunat situaţia, căci o prelungire de câteva luni a
sancţiunilor ar fi dus, cu siguranţă, Italia la ruină.
Va face astăzi Ducele ceea ce n-a făcut în cursul ultimului an? Părerile sunt
împărţite în această privinţă. Unii cred că retragerea Italiei din Ligă ar putea deveni
curând o decizie concretă. Majoritatea cercurilor competente socoteşte însă că
Italia are interes să-şi păstreze poziţia în Societatea Naţiunilor: aceasta rămâne o
tribună cu mare răsunet, rămâne un teren de contacte internaţionale şi reprezintă o
posibilitate de înţelegere cu Anglia şi Franţa; rămâne o instituţie graţie căreia Italia
şi-ar putea vedea regularizată situaţia în Etiopia. În plus, Italia şi-ar putea constitui
la Geneva o clientelă compusă din actualii ei prieteni europeni şi state sudamericane, care i-ar da reale posibilităţi internaţionale.
Niciodată politica italiană nu respinge eventualitatea unor beneficii
concrete pentru satisfacerea unui principiu.
Totuşi, atitudinea complet negativă a domnului Mussolini faţă de Ligă şi de
principiile Pactului este fecundă în urmări supărătoare pentru politica
internaţională. Este evident că dacă Italia va lua parte la discuţiile pentru reforma
Pactului, ea va fi categoric opusă principiului egalităţii statelor şi ideilor de
siguranţă colectivă şi asistenţă mutuală. Diplomaţia italiană va contesta
legitimitatea pactelor de ajutor mutual, pe care se bazează politica Franţei,
Sovietelor, Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice, pacte recunoscute până acum
câteva săptămâni de doctrina oficială a Palatului Chigi.
Urmarea declaraţiilor domnului Mussolini va fi că Italia se va situa pe
acelaşi plan cu Germania, în ce priveşte aşa-zisa organizare a păcii: ierarhia
statelor, localizarea conflictelor, organizarea siguranţei prin mijloace proprii, adică
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înarmare intensivă, pacte bilaterale, care în practică vor fi valabile atât timp cât
partea cea mai puternică va avea interes să le respecte.
Din acest punct de vedere, politica italiană faţă de Ligă intră într-o fază
nouă, complet negativă, şi sporeşte astfel elementele de confuzie şi dezordine ale
actualei situaţii internaţionale.
Italia şi Franţa. În 1936, în luna ianuarie, constată domnul Mussolini, sa
realizau cu Franţa acorduri, care puteau şi trebuiau să deschidă o eră nouă de relaţii
într-adevăr amicale între cele două ţări. Sancţiunile aplicate de Franţa, cu o rigoare
meticuloasă, au împiedicat aceste acorduri să-şi dea roadele. Şi domnul Mussolini
constată că, atâta timp cât Guvernul francez va avea faţă de Italia „o atitudine de
aşteptare rezervată‖, aceasta nu va putea răspunde decât cu aceeaşi măsură.
Gratitudinea nu face parte dintre metodele politice italiene, şi Ducele trece
complet cu vederea sprijinul preţios al domnului Laval, care i-a înlesnit dobândirea
Imperiului, cu toată „rigoarea meticuloasă‖ a sancţiunilor aplicate de Franţa.
Mai mult decât recriminările privitoare la trecut, ceea ce separă astăzi
Franţa de Italia este deosebirea de regimuri, divergenţa de interese în Spania,
legăturile ideologice şi politice ale actualului Guvern francez cu Sovietele, tendinţa
abia deghizată de a izola Franţa, de a-i slăbi poziţiile în Mediterana occidentală şi
de a se substitui influenţei ei politice în Europa Dunăreană. Spre a realiza o
asemenea politică, domnul Mussolini şi-a asumat riscul unei asocieri cu Germania,
care reprezintă pentru Italia o posibilitate unică, atâta timp cât Roma nu va ajunge
la o înţelegere cu Londra şi cât menţinerea Frontului Popular în Franţa va accentua
diferenţele dintre cele două ţări. E constatarea, pe care înainte de a părăsi Roma,
mi-o făcea cu amărăciune fostul ambasador al Franţei, contele de Chambrun.
Refuzul Franţei de a recunoaşte Imperiul a accentuat încă răceala italienilor
şi a micşorat posibilităţile diplomatice ale Franţei la Roma. Palatul Farnese, condus
de un consilier, Însărcinat cu Afaceri, a încetat a mai juca la Roma rolul important
pe care l-a avut în ultimii trei ani.
Relaţiile Italiei cu vecinii. Faţa de Elveţia, domnul Mussolini a făcut la
Milano declaraţia rituală de prietenie tradiţională.
În ce priveşte Austria, Ducele se mărgineşte a menţiona elementul nou al
politicii austriece: Acordul din 11 iulie 1936, care „a consolidat structura acestui
stat şi i-a garantat în mai mare măsură independenţa‖. Şi aici, domnul Mussolini
ţine să ia act că sus-numitul acord era cunoscut de Domnia Sa, încă de la 5 iunie,
data ultimei sale întâlniri cu cancelarul Schuschnigg la Rocca della Caminate. Am
analizat prea amănunţit altă dată Acordul din 11 iulie, ca să mai fie nevoie să
comentăm afirmaţia de mai sus (raportul lunar din 20 iulie 19361).
Faţă de Ungaria, Mussolini dace o declaraţie revizionistă cu atât mai
supărătoare, şi pentru opinia italiană, şi pentru cercurile diplomatice, cu cât acestea
ştiau din cele mai autorizate izvoare că Palatul Chigi, sub noua conducere a
contelui Ciano, vede cu ochi buni şi urmăreşte o apropiere cu statele Micii
Înţelegeri.
Până când nu se va face dreptate Ungariei, spune Ducele, nu va putea
1

Vezi documentul nr. 74.
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exista o sistematizare definitivă a intereselor în Bazinul dunărean. Ungaria este,
într-adevăr, marea mutilată: patru milioane de maghiari trăiesc în afară de hotarele
ei actuale.
Sentimentele poporului italian către poporul maghiar sunt pătrunse de o
sinceră recunoaştere, care de altfel este reciprocă, a calităţilor sale militare, a
curajului său, a spiritului său de sacrificiu.
Vom avea, poate curând, o ocazie solemnă în care aceste sentimente ale
poporului italian vor găsi o publică şi zgomotoasă manifestare‖.
De la 18 martie 1934, cu prilejul Adunării quinquenală a regimului,
domnul Mussolini nu mai făcuse în public o manifestaţie revizionistă aşa de
zgomotoasă în favoarea Ungariei. În ultimii trei ani, doctrina Palatului Chigi era că
revizionismul italian este paşnic, că anumite rectificări ale tratatelor trebuie operate
în favoarea Ungariei, dar că ele nu pot fi decât rezultatul unor negocieri între cei
interesaţi sau al unei proceduri, în cadrul art. 19 din Pactul Ligii Naţiunilor.
Ce a determinant, de rândul acesta, o declaraţie răsunătoare, mai ales după
manifestările de apropiere ale Palatului Chigi, din ultimele săptămâni, şi după
comunicatul publicat la Praga cu prilejul vizitei MS Regele, care lăsa larg deschisă
poarta unei asemenea politici de apropiere?
E o manevră, spun foarte mulţi italieni, una mossa1. Procedeul Agenţiei
Stefani, care a transmis în România declaraţia domnului Mussolini, într-un text
denaturat şi complet anodin, faptul că, de la 1 noiembrie până azi, presa italiană şi
îndeosebi presa oficioasă s-a abţinut de la comentarii asupra revizionismului
teritorial şi nu a pus în relief afirmaţiile Ducelui, lipsa totală de reacţie faţă de
protestele presei româneşti şi cehoslovace, moderaţia relativă a comunicatelor
publicate după Conferinţele de la Viena şi după vizita contelui Ciano la Budapesta,
învederează partea de manevră conţinută în declaraţiile domnului Mussolini. Ea era
în bună parte destinată să procure un succes contelui Ciano, să creeze o atmosferă
vizitei în Italia a amiralului Horthy, să menţină Ungaria în sfera de influenţă a
Romei şi să producă o spărtură în Mica Înţelegere printr-o ofertă de pace separată
Iugoslaviei, care ar fi scutită de revizuirea frontierelor sale dacă se alătură Italiei şi
Ungariei.
Aceste constatări sunt, desigur, exacte şi, în raportul meu telegrafic din 2
noiembrie2, arătam, cu două săptămâni înainte de terminarea vizitelor contelui
Ciano la Viena şi Budapesta, că ele se vor solda cu recunoaşterea Imperiului, cu
recunoaşterea parităţii de drepturi a Ungariei şi cu o încercare de disociere a Micii
Înţelegeri.
Cred, însă, că, de rândul acesta, declaraţiile revizioniste ale domnului
Mussolini trebuie considerate cu mai multă gravitate decât în trecut. Desigur, nici
astăzi domnul Mussolini nu se gândeşte să dea sprijinul său militar Ungariei, spre
a-i satisface revendicările revizioniste într-un viitor imediat. O asemenea revizuire,
în concepţia italiană actuală, trebuie să fie înceată şi progresivă. Dar cum
diplomaţia italiană îşi dă seama că nimeni nu va face un război spre a împiedica o
1
2

Gest, mişcare tactică (lb. italiană).
Documentul nu a fost identificat în arhivă. Pentru această problemă, vezi documentul nr. 341.
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revizuire eventuală, ea va fi ispitită să agite din ce în ce mai des spectrul
revizionismului, ceea ce prezintă, pentru Roma, indiscutabile avantaje din punct de
vedere politic.
Susţinută în mod ostentativ de Italia pe acest teren, Ungaria va rămâne
credincioasă Protocoalelor de la Roma şi se va feri să alunece spre Berlin. O
clientelă maghiară credincioasă constituie un baraj contra expansiunii germane spre
Răsarit. Statele Micii Înţelegeri, ameninţate de la Apus de revizuirea frontierelor, şi
de la Răsărit de schimbarea regimului lor social, vor prefera, chiar izolat, căci
acesta e sensul procedurii bilaterale preconizate de italieni – să caute un sprijin în
Italia, care le poate apăra de bolşevism şi reduce la minimum inconvenientele unei
revizuiri teritoriale, care, sub egida Romei, ar putea să fie mai mult simbolică.
Realizarea unei asemenea politici ar permite influenţei italiene să se substituie celei
franceze, în Bazinul dunărean.
În acest cadru trebuie situată recenta manifestaţie revizionistă a domnului
Mussolini. Posibilităţile de realizare a unei asemenea politici rămân limitate pentru
italieni, cel puţin atâta timp cât războiul civil din Spania nu va fi lichidat, cât
siguranţa italiană în Mediterana nu va fi garantată printr-un acord cu Anglia, cât
concurenţa italo-germană se va menţine în Bazinul dunărean şi, mai ales, cât Mica
Înţelegere va da dovadă de solidaritatea manifestată până acum.
În acest sens, reacţia Iugoslaviei la oferta unei prime de dezertare oferită de
domnul Mussolini începe deja să dezamăgească pe italieni. Într-adevăr, la Milano,
şeful guvernului a declarat că „azi există condiţiile necesare şi suficiente, de ordin
moral, politic şi economic, spre a pune noi baze de concretă amiciţie raporturile
dintre aceste două ţări‖.
Evident, în politica internaţională o mână întinsă nu se refuză niciodată.
Dar italienii îşi făceau iluzia că reacţia iugoslavă va fi mai însufleţită, că făgăduiala
de a-i cruţa de revizionism va fi considerată ca ispititoare, că domnul Ducić,
actualul ministru iugoslav la Roma, care, a doua zi după discursul din Milano,
plecase precipitat spre Belgrad, va fi rechemat şi că noul ministru va aduce
recunoaşterea Imperiului. Titularul postului din Roma, înaintat în grad, s-a întors cu
instrucţiuni de la domnul Stoiadonović, să continue politica de până acum faţă de
Italia, care era o politică de apropiere, ca a tuturor statelor Micii Înţelegeri, dar cu
aceeaşi preocupare de a se opune revizionismului, cu aceeaşi hotărâre de a-şi păstra
prieteniile şi cu aceeaşi prudenţă faţă de manevrele italiene de dezagregare a Micii
Înţelegeri.
Între seducătorul italian şi cel german, Iugoslavia rămâne, deci,
credincioasă sistemului de alianţe, care reprezintă pentru ea maximum de garanţii
în situaţia actuală.
Înţelegerea italo-germană. În ce priveşte Germania, în discursul de la
Milano, şeful guvernului face următoarele constatări: ea şi-a redobândit în ultimele
luni mari simpatii în Italia, prin faptul că n-a aplicat sancţiunile. Acordurile recente
de la Berlin, consemnate în protocoale, au constituit o „axă Berlin-Roma‖, în jurul
căreia se pot grupa – spre a conlucra – „toate statele europene însufleţite de dorinţa
de colaborare şi de pace‖. Germania a recunoscut Imperiul, în practică, încă înainte
de întâlnirea de la Berlin. În fine, Acordul austro-german din 11 iulie, a făcut să
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dispară „un element de disensiune între Roma şi Berlin‖.
Vom analiza mai jos, într-un capitol separat, rezultatele obţinute de contele
Ciano, cu prilejul vizitei sale în Germania. Este însă locul să arătăm aici că şi în ce
priveşte raporturile italo-germane, discursul domnului Mussolini marchează o
etapă importantă a politicii italiene faţă de Reich.
Cea mai elementară preocupare a politicii europene ar fi fost să împiedice
conjuncţia dintre Roma şi Berlin. La 16 aprilie 1935 – prin crearea frontului comun
anglo-franco-italian de la Stresa – acest postulat al diplomaţiei europene era
realizat. Menţinerea acestui front ar fi împiedicat reînarmarea brutală a Germaniei
şi repetatele violări de tratate, care de un an şi jumătate au făcut să treacă
iniţiativele internaţionale în mâna Germaniei, a transformat în metodă revizuirile
unilaterale şi a substituit întrebuinţarea forţei, negocierilor, acordurilor şi pactelor
internaţionale. Erorile comise cu ocazia conflictului italo-etiopian şi cu ocazia
lichidării lui, au împins Italia, în mod aproape mecanic, spre o înţelegere cu
Germania. Aceasta a căpătat astăzi o consistenţă reală.
Ar fi o iluzie sau eroare să subestimăm progresele realizate de apropierea
dintre Italia şi Reich, în urma vizitei lui Ciano la Berlin, şi repercusiunile lor
eventuale pentru politica europeană. Cele două ţări nu se pun de acord numai
asupra raporturilor lor politice bilaterale, asupra schimburilor lor comerciale sau
[asupra] relaţiilor culturale. Ele adoptă o atitudine comună şi un program comun de
acţiune faţă de principalele probleme internaţionale. Pentru stabilirea acestei
identităţi de politică, este vizibil că Italia a consimţit să-şi modifice în multe
privinţe propria sa atitudine.
Cele două ţări vor avea astfel o politică identică, sau cel puţin paralelă faţă
de comunism, faţă de războiul civil din Spania, faţă de problema materiilor prime
şi a revendicărilor coloniale, faţă de reuniunea locarniană şi siguranţa orientală,
faţă de Societatea Naţiunilor. Bilanţul e impresionant, şi comunitatea de vederi şi
de acţiune italo-germană, pe care azi Italia pare dispusă să o menţină încă mai mult
decât Germania, va avea consecinţe reale asupra desfăşurării politici europene în
lunile următoare.
Divergenţele rămân încă mari între cele două politici, în Mediterana şi în
Europa Danubiană. Un acord între Italia şi Marea Britanie se desenează în prezent,
în urma discursului de la Milano. Scopul lui, pentru politica italo-germană, este să
izoleze Franţa. Pentru cea engleză, este sau să detaşeze Roma de Berlin, atrăgând
pe cea dintâi spre grupul puterilor occidentale, sau să readucă Germania la Geneva
şi să reia acţiunea de organizare a păcii pe bazele Pactului, ceea ce apare ca o
ipoteză din ce în ce mai precară.
În Europa Dunăreană, Germania nu se asociază nici la politica
Protocoalelor romane, nici la sugestia italiană de repartiţie a intereselor pe zone de
influenţă, nici la politica de Restauraţie monarhică sau de revizuire teritorială – cel
puţin pentru moment. Italia, pe de altă parte, se găseşte în situaţia, neplăcută pentru
ea, de a suporta consecinţele Acordului austro-german.
Dar, impresia care se poate desprinde din observarea atenta a reacţiilor
italiene este că problemele care unesc astăzi Roma şi Berlinul sunt mai numeroase
şi mai importante decât cele care le despart. Dominantele politicii italiene sunt
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astăzi mai importante în Mediterana, în Spania, la Geneva, decât în Bazinul
dunărean, care, cu toate manifestaţiile zgomotoase din ultima lună, rămâne
provizoriu pe plan secundar. De aceea, credem că înţelegerea italo-germană trebuie
privită ca o realitate pozitivă a politicii europene şi considerată ca atare în toate
ipotezele diplomatice asupra viitorului apropiat.
Antibolşevismul. În discursul de la Milano, domnul Mussolini a prezentat
lupta contra comunismului numai sub aspectul de acţiune internă, a regimului
fascist contra unei doctrine de dizolvare socială. A arătat că ar trebui să dispară
antiteza dintre fascism şi democraţie, că bolşevismul este inamicul unuia şi al
celeilalte, că Italia, prin regimul ei, „nu îmbălsămează un trecut, ci anticipează un
viitor‖: accesul umanităţii la adevărata civilizaţie a muncii.
Această discreţie a şefului guvernului nu ni se pare, totuşi, corespunzătoare
realităţii.
Politica italiană, timp de 15 ani, a făcut în mod constant distincţia între
comunism şi Komintern pe de o parte şi guvernul de la Moscova, pe de altă parte.
Cele dintâi au fost combătute fără cruţare în interiorul Italiei; cu cel de-al doilea,
guvernul italian a avut relaţii economice susţinute şi a încheiat chiar, în septembrie
1933, un Pact de neagresiune şi amiciţie.
Totuşi, în ultima lună, sub influenţa Berlinului, apare aproape sigur că
Italia şi-a modificat în sensul german, politica anticomunistă. Nicăieri mai mult ca
în Italia, n-a fost atacată, cu violenţă, politica Moscovei în Spania, nimeni n-a
denunţat mai cu violenţă intervenţiile sovietice în favoarea guvernamentalilor
spanioli.
Cu prilejul vizitei contelui Ciano la Berlin, lupta contra comunismului a
fost introdusă de italieni în domeniul politicii internaţionale. După vizita sa la
Budapesta, italienii au constatat că frontul anticomunist s-a consolidat cu Austria şi
Ungaria. În fine, la data prezentului raport, presa italiană comentează cu entuziasm
ştirea din sursă engleză că un acord antibolşevic a intervenit între Germania şi
Japonia.
În aceste condiţii, credem că e raţional să facem constatarea că
anticomunismul italian a ieşit din domeniul politicii interne spre a intra în domeniul
politicii internaţionale şi că aversiunea Italiei contra comunismului, agent de
revoluţie mondială, se extinde astăzi la însuşi Guvernul din Moscova.
Raporturile Italiei cu Marea Britanie. Domnul Mussolini nu putea omite în
cuvântarea sa din Milano una dintre problemele fundamentale ale Italiei, astăzi de
acută actualitate: raporturile cu Marea Britanie în Mediterana.
Teza Ducelui se poate rezuma astfel: Italia este o insulă. Pentru ea,
siguranţa în Mediterana este o problemă vitală. Pentru Marea Britanie, Marea
Mediterană nu este decât o cale de comuncaţie, pe care, de altfel, italienii nu
înţeleg să o ameninţe. Ei cer însă ca drepturile şi interesele lor mediteraneene să fie
respectate. Englezii trebuie să înţeleagă că faptul îndeplinit este irevocabil în
Etiopia. Un conflict cu Marea Britanie este de neconceput, dar dacă el s-ar
întâmpla, toată Italia ar fi în picioare, ca un singur om. Cum însă o asemenea
ciocnire este inimaginabilă, atunci nu este decât o singură soluţie: „înţelegerea
sinceră, grabnică, întreagă, pe baza recunoaşterii intereselor reciproce‖.
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Am arătat într-un raport precedent (19 octombrie 1936), care erau tezele
italiene şi engleze în privinţa siguranţei în Mediterana: Italia cere recunoaşterea
Imperiului, şi garantarea siguranţei sale, pe calea unor limitări navale consimţite de
Marea Britanie. Aceasta, la rândul ei, nu admitea decât un acord politic, un schimb
de asigurări că cele două state nu sunt ostile în Mediterana şi că-şi vor respecta în
mod reciproc drepturile şi interesele. Anglia nu putea admite pentru ea un alt regim
de siguranţă decât „bazat pe propriile ei mijloace, chiar faţă de o Putere prietenă‖.
Dacă ar fi urmat să se angajeze pe calea unui acord tehnic de limitare a
armamentelor, Marea Britanie ar fi consimţit, poate, la limitări navale, dar cu
condiţia ca, la rândul ei, Italia să accepte limitări identice pentru forţele ei terestre
şi aeriene, ceea ce ar fi fost inacceptabil pentru aceasta din urmă. Pentru aceste
motive, Londra nu credea într-un acord tehnic; Londra, ca şi Roma, socotea inutil
şi imposibil un pact de asistenţă mediteraneană.
În această situaţie, problema părea insolubilă. Una dintre părţi trebuia să
cedeze. Iniţiativa concesiei a fost luată de către domnul Mussolini, care, prin
contele Ciano, a primit sugestii de la Berlin în acest sens. Oferta de pace a fost
făcută în Piaţa Domului din Milano. Ea a fost însă precizată pentru opinia engleză,
prin declaraţiile făcute de domnul Mussolini, la 9 noiembrie, domnului Ward Price,
de la „Daily Mail‖.
Ducele a precizat acestuia că nu doreşte nici un acord asupra repartiţiei
zonelor de influenţă în Mediterana, niciun pact de neagresiune între Anglia şi Italia.
Nu vrea să agraveze pactomania. Ceea ce doreşte este un gentleman’s agreement, o
înţelegere bilaterală, simplă şi clară. Ea este posibilă, întrucât interesele angloitaliene sunt complementare în Mediterana şi întrucât niciuna dintre cele două
Puteri nu-si poate permite luxul de a fi ostilă celeilalte în această mare. O formulă
care să menajeze şi interesele celorlalte state riverane nu este greu de găsit. În
prealabil, trebuie însă creată o atmosferă mai favorabilă. Spre a contribui la crearea
ei, domnul Mussolini asigură pe domnul Ward Price că niciodată „nu i-a trecut
măcar prin cap‖ să obţină de la generalul Franco, o bază navală la Majorca.
Asemenea asigurări au fost date, de altfel, şi lui Sir Eric Drummond.
O atmosferă mai prielnică pentru raporturile anglo-engleze s-a creat prin
retragerea trupelor indiene de la Legaţia britanică din Addis Abeba. Sir Sidney
Barton, ministrul englez în Etiopia, este menţinut în concediu. Un acord comercial,
discutat timp de trei luni, a fost încheiat între Italia şi Marea Britanie, [Acord] prin
care aceasta [din urmă] obţine o rapidă decongelare a creanţelor sale arierate în
Italia. Londra pare, de asemenea, dispusă să renunţe la dezvoltarea, împreună cu
Turcia, a unei acţiuni antiitaliene, care îşi găsea justificarea în tensiunea din ultimul
an. Ambasadorul Italiei la Londra, domnul Grandi, după două întrevederi cu Eden,
a sosit la Roma, la 18 noiembrie, spre a pune la curent pe şeful guvernului cu
conversaţiile sale cu Foreign Office.
Într-un remarcabil discurs la Camera Comunelor, deşi susţinând integral,
dar cu discreţie, teza britanică, domnul Eden a acceptat propunerile de înţelegere
ale domnului Mussolini.
În aceste condiţii, dacă situaţia spaniolă nu va duce la o nouă tensiune, un
acord italo-britanic intră în domeniul posibilităţilor. El va fi un rezultat direct al
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sugestiilor primite de contele Ciano la Berlin, şi a ofertei de pace făcute de domnul
Mussolini la Milano. Trebuie însă observat că, provocat de iniţiativa italiană, un
asemenea acord va fi, totuşi, un succes englez, căci va consacra în întregime
concepţia engleză despre securitatea mediteraneană
Am arătat în paginile de mai sus stadiul actual al problemelor
internaţionale puse de domnul Mussolini, în discursul său de la Milano. Ne rămâne
să examinăm rezultatele dobândite de contele Ciano în acţiunea diplomatică
desfăşurată la Berlin, Viena şi Budapesta, cu prilejul vizitelor sale în aceste trei
capitale.
Călătoria contelui Ciano în Germania. Un schimb activ de vizite italogermane a precedat, în ultimul timp, invitaţia primită de contele Ciano de a se duce
la Berlin. Cităm, printre ele, pe aceea a şefului poliţiei germane, Himmler, care a
restituit vizita făcută la Berlin de domnul Bocchini, şeful Siguranţei italiene şi pe a
generalului Milch, subsecretarul de stat al Aviaţiei Reich-ului, care răspundea astfel
vizitei generalului Valle, subsecretarul de stat al Aeronauticii italiene.
Conversaţiile domnului Himmler cu domnul Bocchini au dus la un acord
pentru organizarea colaborării contra bolşevismului a celor două poliţii, nu numai
în Italia şi Germania, unde profilaxia anticomunistă este desăvârşit organizată, ci şi
în Elveţia şi în special în Europa Centrală, la Viena şi Budapesta.
Vizita generalului Milch a avut ca obiect, după informaţiile noastre, pe
lângă organizarea legăturilor aeriene comerciale, şi, în eventualitatea unui conflict
aerian cu Sovietele, şi a unui pact aerian în legătură cu Locarno, precum şi
aprovizionarea generalului Franco cu material de aviaţie italo-german.
Călătoria contelui Ciano a făcut obiectul unei pregătiri tehnice şi
diplomatice mai îndelungate, care a permis interlocutorilor italieni şi germani să
consemneze în protocoale scrise, după câteva ore de conversaţii, rezultatele
dobândite. Aceste rezultate pot fi grupate în trei categorii: probleme strict italogermane, în care s-au stabilit acorduri concrete sau principiale, probleme asupra
cărora s-a realizat un paralelism de atitudine şi de acţiune, schimburi de vederi
asupra unor serii de probleme, cu privire la care Italia şi Germania s-au obligat să
se concerteze în prealabil, într-un spirit amical.
Iată, pe scurt, rezultatele conversaţiilor contelui Ciano, potrivit clasificării
de mai sus:
1) Germania recunoaşte Imperiul italian în Etiopia în mod formal, după
ce-l recunoscuse în mod implicit în iulie trecut, prin suprimarea
Legaţiei germane la Addis Abeba şi înlocuirea ei printr-un Consulat
General. În schimb, Italia extinde la Etiopia acordurile comerciale
existente cu Germania. Avantaje speciale vor fi făcute, se pare,
Germaniei, pentru plasarea maşinilor ei şi pentru exploatarea resurselor
minerale şi agricole etiopiene, în special cuprul şi bumbacul.
Raporturile comerciale italo-germane fiind profund afectate de
devalorizarea lirei, o comisie mixtă a primit însărcinarea să adapteze
Tratatul de comerţ şi Acordul de plăţi existente la noua situaţie
monetară a Italiei.
Italienii se angajează, de asemenea, să adopte o atitudine favorabilă
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Reich-ului în chestiunea materiilor prime şi a revendicărilor coloniale
ale Germaniei. Ei vor sprijini aceste revendicări „pe cale diplomatică‖.
Discursurile domnilor Göring şi Goebbels prin care aceştia puneau în
mod brutal problema coloniilor, şi care au cauzat atâta indispoziţie la
Londra, sunt efectul direct al înţelegerii italo-germane asupra acestui
punct.
În fine, cele două ţări se angajează să încheie un pact cultural, a cărui
negociere va începe în curând.
2) Italia şi Germania sunt de acord spre a localiza războiul din Spania şi,
de aceea, vor continua conlucrarea lor cu Comitetul de neintervenţie.
Ele sunt, de asemenea, hotărâte să respecte independenţa şi integritatea
Spaniei metropolitane, ca şi coloniale, şi să recunoască guvernul
naţional al generalului Franco. Dar, pe cale de consecinţă, ar considera
formarea unei republici sovietice catalane ca o atingere adusă acestei
integrităţi ce nu le-ar lăsa indiferente şi ar putea fi cauza unei grave
tensiuni europene.
Epilogul războiului civil spaniol este pentru Italia o chestiune
esenţială. O victorie definitivă şi completă a generalului Franco dă
Italiei posibilităţi considerabile: chiar respectându-se integritatea
Spaniei, nimic nu exclude încheierea unei convenţii militare şi
obţinerea de baza navale în Baleare sau în Africa. Un guvern Franco
poate constitui o ameninţare pentru Franţa, în Pirinei şi în bazinul
occidental al Mediteranei, o ameninţare pentru Marea Britanie, la
Gibraltar. Situaţii seculare pot astfel fi răsturnate în favoarea Italiei. În
schimb, o înfrângere eventuală a lui Franco, o rezistenţă prelungită a
guvernamentalilor, crearea unei republici de stânga în Catalonia,
crează pentru Italia o situaţie dezavantajoasă şi substituie Spaniei
neutre de până acum, pentru care domnul Mussolini, personal, avea un
suveran dispreţ, o Spanie antifascistă. De aceea, se poate constata la
Roma un sentiment de reală îngrijorare faţă de încetineala acţiunii
militare a generalului Franco, şi un sentiment de adâncă iritaţie contra
intervenţiilor sovietice, pe care, „oficial‖, Italia le consideră ca o
adevărată „sfidare‖.
Sunt informat că aviatorul Franco, fratele generalului, debarcat la 12
noiembrie la Napoli, tratează comenzi de material de aviaţie cu
Guvernul italian şi cu uzinele Turin şi Sesto Calende, că domnul
Anfuso, unul dintre secretarii contelui Ciano, a fost trimis la Burgos să
ia contact cu guvernul naţionalist, că Statul Major italian de câteva
săptămâni studiază toate ipotezele în legătură cu situaţia din Spania, că
tot materialul unei divizii motorizate italiene ar urma să fie trimis în
Spania. Evident, aceste informaţii trebuie considerate cu rezerva
cuvenită, dar ele trădează gravele probleme ale Italiei. Ştiu că imediat
înainte de a-şi pronunţa discursul de la Milano, în care n-a vorbit de
Spania, ultimul lucru pe care l-a făcut Mussolini a fost de a cere
telefonic domnului Cerutti, ambasadorul Italiei la Paris, cele din urmă
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informaţii relative la Spania.
Recunoaşterea precipitată a guvernului din Burgos, de către Italia şi
Germania, intervenită la data acestui raport, înainte ca Guvernul
Franco să fi intrat în Madrid şi ca întreaga Spanie să fie cucerită,
dovedeşte şi ea interesul vital al Italiei de a vedea triumfând Spania
naţionalistă. Această recunoaştere anticipată este dictată de nevoia de a
aproviziona cu arme şi muniţii un guvern devenit legal pentru Italia şi
Germania. Ea poate duce la părăsirea politicii de neintervenţie şi la o
gravă tensiune europeană.
Asemenea preocupări explică pentru ce contele Ciano a făcut atâtea
concesii la Berlin punctului de vedere german şi pentru ce s-a angajat
atât de complet faţă de Reich şi în ce priveşte cruciada contra
bolşevismului, şi în ce priveşte reuniunea locarniană.
Am arătat, într-adevăr, că la Berlin Italia a renunţat la discriminarea
clasică între Komintern şi guvernul din Moscova. Primejdioasele
conflicte ideologice intră, astfel, în politica internaţională şi pentru
italieni.
În ce priveşte viitoarea şi din ce în ce mai precara reuniune locarniană,
rezultatul vizitei contelui Ciano la Berlin reprezintă, de asemenea, o
schimbare esenţială a poziţiei italiene.
Diplomaţia germană susţine teza că Pactul franco-sovietic este
incompatibil cu Pactul de la Locarno. Faţă de un nou Locarno,
Germania precizează numai că el trebuie limitat la frontiera Rinului,
dar nu cere denunţarea Pactului franco-sovietic. Manevra e subtilă,
căci Franţa va fi astfel obligată să pună ea problema legăturii între
siguranţa occidentală şi Pactul franco-sovietic şi să-şi asume, faţă de
refuzul Germaniei, răspunderea unui eventual insucces al Conferinţei
locarniene. Marea Britanie, pe care singură securitatea occidentală o
interesează, ar accepta, poate, la rigoare, un asemenea punct de vedere.
Palatul Chigi, a cărui doctrină oficială recunoştea până în prezent
compatibilitatea dintre Pactul franco-sovietic şi Tratatul de la Locarno,
se raliază integral punctului de vedere german, după vizita contelui
Ciano la Berlin. Cu motivarea că este vorba de un nou Locarno, el
exclude, ca şi Wilhemstrasse, orice legătură între siguranţa renană şi
cea occidentală. Politica conjugată italo-germană tinde astfel la
izolarea completă a Franţei, la cantonarea ei într-un rol strict defensiv,
între nişte frontiere garantate de un nou Locarno, la separarea ei
juridică şi politică de aliaţii ei din Europa Orientală.
3) Faţă de Societatea Naţiunilor şi de securitatea colectivă, ca şi faţă de
problema Mediteranei, fără a fi intervenit un acord formal, se constată,
de asemenea, o sensibilă apropiere a tezelor italiene de cele germane.
Precum am arătat, în analiza discursului domnului Mussolini, niciodată
Italia n-a avut o atitudine mai agresivă faţă de Societatea Naţiunilor şi
de principiile Pactului; iar în ce priveşte siguranţa mediteraneană şi
raporturile cu Marea Britanie, este vizibil că domnul Mussolini a
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consimţit să facă o politică paralelă cu cea a cancelarului Hitler şi să
caute o înţelegere cu Marea Britanie.
Se poate afirma, în concluzie, că vizita contelui Ciano la Berlin a fost
subevaluată. În realitate, ea a dus la o înţelegere concretă sau
principială asupra majorităţii problemelor care interesează cele două
ţări. Comunitatea de atitudine şi de acţiune realizată în cele mai multe
privinţe va avea, în practică, efectele unui pact consultativ. În fine,
puterea de atracţie a politicii germane se face simţită la Roma, care –
voluntar sau involuntar – alunecă spre tezele germane, în cea mai mare
parte a problemelor internaţionale actuale.
Singura chestiune în care nu s-a ajuns la un acord este aceea a
bazinului dunărean. Vom examina aspectul italo-german al problemei,
în consideraţiile ce urmează, asupra Conferinţei tripartite de la Viena şi
a vizitei contelui Ciano la Budapesta.
Conferinţa de la Viena. Reuniunea tripartită de la Viena a avut cea mai
zgomotoasă dintre publicităţi şi a provocat cele mai vii alarme. Italienii au căutat
însă s-o situeze strict în cadrul Protocoalelor de la Roma, şi să risipească temerile
provocate de zvonurile relative la Restaurarea Habsburgilor şi la revizuirea
teritorială. Înainte de plecarea ministrului de Externe italian la Viena, vizita şefului
legitmiştilor austrieci, domnul Wiesner, la Roma, unde a fost primit de domnul
Mussolini, dăduse consistenţă zvonurilor despre Restauraţie. Punerea la punct
făcuta de însuşi domnul Wiesner în presa străină, declaraţiile repetate ale contelui
Ciano, că chestiunea Restauraţiei nu este pe ordinea de zi a Conferinţei de la Viena,
în fine, afirmaţiile cercurilor diplomatice germane, că Reich-ul continuă a fi opus
Restauraţiei, au risipit progresiv alarma creată de zvonurile relative la Restauraţie.
Aceasta rămâne, deci, şi pentru Roma, şi pentru Viena, o chestiune internă
austriacă, dar pentru moment continuă să fie „inactuală‖, după expresia Palatului
Chigi, şi, în consecinţă, nu avea a fi examinată la Viena.
Chestiunea revizuirii teritoriale nu părea, de asemenea, destinată a fi pusă
pe ordinea de zi a Conferinţei tripartite. Ea nu interesa Austria, şi, în al doilea rând,
nici Italia, care, în momentul de faţă, are alte preocupări mai importante şi mai
actuale, spre a fi putut pune la Viena problema concretă a revizuirii teritoriale, pe
care o consideră de o înceată şi progresivă soluţionare.
În această situaţie, următoarele chestiuni puteau figura, în mod logic, pe
ordinea de zi a conferinţei: recunoaşterea Imperiului italian în Etiopia, funcţionarea
Protocoalelor de la Roma, în raporturile dintre semnatari şi în raporturile acestora
cu Germania şi, eventual, cu Mica Înţelegere, în fine, chestiunea parităţii de
drepturi pentru Ungaria.
Acestea au fost, într-adevăr, problemele examinate la Viena. Rezultatele
conversaţiilor au fost consemnate într-un comunicat oficial, destul de detaliat, la
care comentariile de până acum ale contelui Ciano şi ale Palatului Chigi adaugă
foarte puţin.
În ce priveşte raporturile între semnatarii Protocoalelor romane, din punct
de vedere economic, ele nu aduc aproape nimic nou. Devalorizarea lirei a pus
problema adaptării vechilor acorduri comerciale ale Italiei cu Austria şi cu Ungaria
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la noua situaţie monetară. Un nou acord comercial în acest sens a fost încheiat între
Austria şi Italia, dar acesta a fost semnat la Roma, înainte de Conferinţă. Se aştepta
ca, cu acelaşi prilej, să se semneze şi noul acord comercial italo-ungar, negociat de
domnul Nickl la Roma, de mai multe săptămâni. Dificultăţile negocierilor au făcut
ca noul acord să nu fie încă încheiat până astăzi.
Din punct de vedere politic, Conferinţa tripartită a fost folosită spre a pune
în relief bunele raporturi dintre participanţi, care s-au manifestat prin recunoaşterea
solemnă a Imperiului italian în Etiopia, de către Austria şi Ungaria.
Scopul principal al reuniunii a fost, pentru Italia, [acela] de a afirma
compatibilitatea dintre politica italiană a Protocoalelor romane şi politica hitleristă
a Acordului austro-german. Din ce în ce mai mult, Italia ţine să dea impresia că s-a
constituit un bloc politic în jurul axei Roma-Berlin.
De aceea s-a constatat oficial că contele Ciano a pus la curent pe unguri şi
austrieci cu conversaţiile sale de la Berlin, de aceea, germanii au fost ostentativ
ţinuţi la curent cu activitatea conferinţei, de aceea cancelarul Schuschnigg a
constatat, din partea sa, satisfăcătoarea funcţionare a Acordului din 11 iulie 1936,
de aceea, în fine, în conversaţiile sale la Roma, în cercurile diplomatice, contele
Ciano insistă asupra loialităţii cancelarului austriac.
Această comunitate de acţiune italo-germană s-a tradus la Viena prin
intrarea Austriei şi Ungariei în frontul antibolşevic germano-italian, prin
angajamentul ungar şi austriac de a recunoaşte Guvernul din Burgos şi prin
stabilirea unei atitudini comune a tuturor semnatarilor Protocoalelor de la Roma în
problema parităţii de drepturi şi faţă de celelalte state ale bazinului dunărean.
Problema reînarmării Ungariei putea fi pusă pe ordinea de zi a conferinţei
de la Viena, căci, spre deosebire de Restauraţie sau de revizuire, ea nu provoca
nicio rezistenţă din partea Germaniei. Italienii au fost întotdeauna de părere că
egalitatea de drepturi a Ungariei trebuie restabilită. În aprilie 1936, la Conferinţa de
la Stresa, ei au pus deschis problema în punctul 6 al rezoluţiilor aprobate de domnii
Mussolini, Laval şi Sir John Simon, care prevedea însă rezolvarea chestiunii prin
negocieri cu statele interesate şi cu condiţia prealabilă a stabilirii unor condiţii
generale de securitate.
Conferinţa de la Viena admite, pentru moment, numai principiul parităţii
de drepturi, ceea ce nu este o noutate, căci egalitatea de drepturi a fost recunoscută
condiţionat şi de Puterile frontului de la Stresa, şi de Mica Înţelegere. Ceea ce este
nou în decizia de la Viena este faptul că, în concepţia conferinţei, realizarea
parităţii nu mai este condiţionată de negocieri cu statele Micii Înţelegeri în vederea
stabilirii unui regim de securitate.
În ceea ce priveşte problema reconstrucţiei bazinului dunărean sau, în alţi
termeni, a extinderii Protocoalelor de la Roma la celelalte state dunărene,
chestiunea este mai complexă. După primele informaţii ale Palatului Chigi şi după
comentariile autorizate ale presei italiene în timpul conferinţei, s-ar părea că
Protocoalele de la Roma ar rămâne deschise adeziunii celorlalte state dunărene,
bineînţeles, pe calea de adeziune bilaterală, cum a fost întotdeauna punctul de
vedere italian. În acelaşi sens s-a interpretat la Roma şi pasajul comunicatului
oficial al Conferinţei din 12 noiembrie, care sună: „Reprezentanţii celor trei
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guverne au relevat cu satisfacţie armonioasa funcţionare a Protocoalelor de la
Roma şi deplina lor eficacitate în scopul reconstrucţiei bazinului dunărean.
Se pare, însă, că o asemenea interpretare nu corespunde exact realităţii.
Într-adevăr, Germania nu acceptă să participe la aplicarea Protocoalelor romane, şi
nu înţelege ca acestea să devină un instrument contra intereselor germane în
bazinul Dunării. Or, extinderea Protocoalelor de la Roma la această regiune, sub
egida Romei, ar fi fost o atingere directă adusă intereselor germane, pe care Italia a
ţinut să o evite.
În acest sens trebuie interpretată declaraţia pe care domnul BergerWaldenegg, fostul ministru de Externe austriac, azi ministru la Roma, a făcut-o
ambasadorului german de aici, că, după Conferinţa de la Viena, Protocoalele de la
Roma vor fi închise celorlalte state dunărene. Probabil o asemenea declaraţie nu ne
va fi făcută oficial. În aparenţă, Protocoalele romane vor rămâne principial
deschise statelor Micii Înţelegeri, dar, pe baza clauzei consultative dintre ele, cele
trei Guverne semnatare ale protocoalelor vor decide când, dacă şi cu cine este cazul
să negocieze fiecare dintre ele. În practică, aceasta înseamnă nu a colabora la
reconstrucţia bazinului dunărean, ci a face din protocoale un instrument politic de
divizare a Micii Înţelegeri.
În concluzie, se poate constata că, deşi destinată să afirme influenţa italiană
la Viena şi Budapesta şi să amplifice funcţionarea Protocoalelor de la Roma, în
situaţia internaţională nou creată de recunoaşterea Imperiului, de Acordul austrogerman şi de înţelegerea recentă italo-germană, Conferinţa de la Viena a avut drept
rezultat principal să armonizeze, în toată măsura posibilului, interesele germane şi
italiene, divergente în Bazinul dunărean, şi să consolideze transversala BerlinRoma printr-o politică solidară cu Austria şi Ungaria. Deosebirile de interese dintre
Berlin şi Roma vor apărea poate mai târziu, în toată acuitatea lor. Pentru moment, o
înţelegere provizorie şi negativă intervine la Viena, între Italia prezentă şi
Germania absentă de la Conferinţă: interesele italo-germane în Bazinul dunărean se
vor reglementa mai târziu, pe calea unei repartiţii pe zone sau într-un alt mod.
Deocamdată, problema apare secundară. Chestiunea esenţială este menţinerea şi
întărirea înţelegerii italo-germane, pentru rezolvarea altor probleme mai
importante: lupta anticomunistă, soarta Spaniei, raporturile cu Anglia şi Franţa.
Această interpretare explică, probabil, şi aparenta moderaţie a
manifestărilor făcute cu prilejul vizitei domnului Cianu la Budapesta.
Vizita contelui Ciano la Budapesta. Prezenţa contelui Ciano la Budapesta,
timp de patru zile, a fost caracterizată aproape exclusiv de manifestaţii decorative
şi sentimentale, destinate să acopere lipsa de conţinut politic şi de rezultate politice
imediate ale întrevederilor ministrului de Externe italian.
Comunicatul oficial publicat după patru zile de festivităţi şi întrevederi, se
mărgineşte a afirma că s-au examinat în mod aprofundat şi în spiritul cel mai
amical toate chestiunile interesând cele două ţări, şi că s-a constatat asupra lor un
acord complet.
Chestiunile examinate sunt, evident, cele de mulţi ani cunoscute
cancelariilor interesate. Dar, în mod concret, la Budapesta, niciuna dintre ele n-a
realizat vreun progres sensibil. Din punct de vedere economic, nu s-au semnat
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acordurile comerciale între Italia şi Ungaria şi [nici] contractele de furnituri de grâu
negociate încă în prezent la Roma.
Din punct de vedere politic, singură chestiunea parităţii de drepturi a fost
public, oficial şi în abundenţă dezbătută. Ea a fost argumentul principal al
comentariilor presei ungare şi italiene. Leit motivul acestor comentarii este:
Ungaria a arătat o deosebită moderaţie cu privire la reînarmarea sa. Germania,
Austria, Turcia şi-au revizuit unilateral sau pe cale de negocieri clauzele militare.
Singură Ungaria a aşteptat cu răbdare. E timpul ca Europa să-i acorde o dreaptă
reparaţie. Nici Italia, nici Ungaria nu se gândesc acum la răsturnări dramatice de
situaţii, la tronuri noi, la schimbări violente de frontiere. Dreptatea pentru Ungaria
„trebuie rezolvată progresiv‖. Dar problema parităţii de drepturi trebuie rezolvată
în curând şi fără condiţii. Nu s-a pus, pentru moment, decât în principiu. Mica
Înţelegere trebuie să examineze chestiunea cu ochi realişti şi să aprobe teza ungară,
căci numai după ce Ungaria va vedea plenitudinea ei de drepturi suverane
restabilită, va fi în măsură să-şi revadă poziţiile cu vecinii. Cea mai rea soluţie este
aceea de a fi veşnic în întârziere.
Dacă Mica Înţelegere ar vrea sa recurgă la represalii, spre exemplu prin
denunţarea Tratatului minorităţilor, ea ar comite o greşeală, care ar înăspri din nou
raporturile în Bazinul dunărean.
În fine, presa, ca şi cercurile politice italiene, cred că o reacţie violentă a
Franţei şi a Micii Înţelegeri nu este de temut în situaţia europeană actuală, în cazul
în care Ungaria ar traduce principiul parităţii în fapt. În asemenea caz – se
insinuează – ele ar găsi cui să vorbească.
În general, italienii s-au străduit să creeze o atmosferă de moderaţie în jurul
vizitei contelui Ciano la Budapesta. N-au reprodus niciunul dintre discursurile
rostite, n-au făcut – cu rare excepţii – comentarii revizioniste şi s-au mărginit să
trateze până la saţietate subiectul parităţii de drepturi, n-au reacţionat la campania
antirevizionistă dusă în capitalele Micii Înţelegeri în urma discursului domnului
Mussolini, au publicat comunicatul din Bucureşti al Micii Înţelegeri, referitor la
paritate, şi au apreciat moderaţia lui, au reprodus – contrar obiceiului – mesajul
Tronului Român, care afirma credinţa către alianţele noastre şi intangibilitatea
frontierelor.
În rezumat, această atitudine poate fi interpretată ca un apel indirect la
statele Micii Înţelegeri, să nu facă greutăţi Ungariei pentru realizarea parităţii de
drepturi.
Evident, asemenea atitudini ale politicii italiene trebuie întotdeauna primite
sub beneficiu de inventar. Dar pentru moment, acestea sunt faptele şi atmosfera.
Este posibil ca, cu prilejul vizitei Regentului Horthy la Roma, care va fi
înconjurată de un fast deosebit, să intervină şi fapte noi, căci apare greu ca un
asemenea eveniment să aibă un caracter de pură curtoazie şi să fie lipsit de orice
substrat politic. Pentru moment, se pare că tot recunoaşterea Imperiului şi paritatea
de drepturi vor constitui platforma politică a vizitei Regentului, dar orice anticipare
ar fi riscată în această chestiune asupra căreia Palatul Chigi, ca şi cercurile politice
italiene, arată o discreţie absolută.
În încheiere, se poate afirma însă, despre vizita contelui Ciano la
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Budapesta, că, deşi aspectul ei politic apare mai sărac decât se bănuise în primele
momente, ea reprezintă o etapă importantă a raporturilor italo-ungare, nu atât prin
rezultatele ei imediate, ci prin perspectivele ei viitoare şi prin elementul politic nou
şi important, că problemele ungare devin şi ele o funcţie a politicii comune italogermană.
Lugoşianu
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat, Victor Bădulescu; Direcţia politică; Direcţia
Economică. 23.XI1.1936. Rog a se clasifica după notele marginale. 25.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 9 (General, 1936-1937), f. 6-51
429
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 336/A-2, din 20 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 65 421, din 25 noiembrie 1936
Londra
Domnule Ministru,
Am onoarea a vă trimite, aici alăturat, un raport personal întocmit de
domnul secretar de legaţie, N.M. Hiott, privitor la Relaţiile anglo-germane.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Laptew
Relaţiile anglo-germane
Domnule Ministru,
Relaţiile anglo-germane care constituie una dintre problemele de căpetenie
ale securităţii europene au evoluat simţitor în ultimele şase luni. Evoluţia aceasta
este mult mai reală decât ar putea-o arăta aparenţele, mult mai adâncă decât s-ar
putea judeca după manifestările zilnice ale presei. Cu toate precauţiile ce le-a luat,
cu toată dorinţa sa de a păstra Marea Britanie în rândul naţiunilor binevoitoare
cauzei germane, în ultimul timp, politica domnului Hitler a confirmat aici
sentimentul, până acum trezit doar din când în când în chip spasmodic şi apoi uitat,
că ţinta ce Domnia Sa o urmăreşte merge în chip diametral opus cu aceea urmărită
de politica britanică. De luni de zile, Marea Britanie a urmărit o politică de
destindere şi una de reglementare a tuturor problemelor europene, şi concesiile ce
au fost făcute deseori de Londra Germaniei porneau din dorinţa de a contribui,
înainte de toate, la această destindere, de a face posibilă acea reglementare. De luni
de zile însă, cercurile politice engleze constată în chip tot mai evident că sforţările
făcute nu dau rezultate, că Berlinul este centrul de unde pornesc în chip constant
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ridicări de probleme spinoase, revendicări de tot soiul, întreţineri de agitaţii politice
şi provocări de tensiuni internaţionale. Sforţările britanice s-au descurajat, şi
această descurajare a sfârşit prin a imprima relaţiilor anglo-germane un caracter de
neîncredere reciprocă. Pentru cine îşi aminteşte rolul determinant ce l-a avut, în
1914, ruptura anglo-germană şi intervenţia britanică, acest simptom capătă astăzi o
importanţă capitală.
Dar scopul acestui raport nu este de a face conjuncturi asupra acţiunilor
viitoare. Scopul lui este de a determina care sunt, azi, problemele ce au influenţat
în chip defavorabil evoluţia raporturilor anglo-germane.
Ţinând, deci, seamă de consideraţiile de mai sus, patru sunt problemele
care în chip constant şi repetat s-au relevat în ultimul timp ca contribuind să
întunece relaţiile dintre Londra şi Berlin şi să convingă cercurile politice britanice
că Germania constituie azi elementul principal de insecuritate în Europa. Aceste
patru probleme sunt:
1) Reînarmarea germană.
2) Sistemul denunţărilor unilaterale, de către Germania, a angajamentelor
internaţionale.
3) Cruciada oficială germană împotriva comunismului.
4) Chestiunea colonială.
Voi examina pe rând aceste probleme.
Reînarmarea germană. Reînarmarea germană a constituit în complexul
relaţiilor dintre cele două ţări, primul simptom care a deşteptat neîncrederea
Angliei. De mai bine de trei ani, această reînarmare s-a efectuat pe o scară şi a luat
proporţii care au sfârşit prin a stârni aici un sentiment de reală îngrijorare. Toată
lumea este de acord pentru a considera că nimeni în Europa nu are intenţii agresive
împotriva Germaniei şi că, în orice caz, stadiul înarmărilor acesteia au trecut de
mult limita înarmărilor unui stat care doreşte numai a se apăra. Raţionamentul
simplist, dar just, după care cineva care se înarmează peste măsură când nu este
ameninţat, nutreşte intenţii agresive, a pătruns în opinia publică de aici. Dar mai
este altceva. Din vina Germaniei, Marea Britanie s-a găsit, deci, antrenată într-o
cursă a înarmărilor. De mai bine de un an, această ţară face sforţări uriaşe în
această direcţie. Şi le face cu conştiinţa că această cursă îi este impusă nu de o
conjunctură generală internaţională, ci de politica nesocotită a unei singure ţări.
Programul de reînarmare costă Anglia sute de milioane de lire, grevează bugetul şi
provoacă urcarea impozitelor. Anglia nefiind o ţară paşnică exclusiv pentru motive
de mistică umanitară, ci din interese economice şi comerciale, dânsa iartă mai greu
decât orice atingerea ce se aduce prosperităţii sale.
Sistemul denunţărilor unilaterale, de către Germania, a angajamentelor
internaţionale. Repetarea, până la monotonie (calificarea este înseşi a ziarelor
englezeşti), a practicii acestui sistem, a produs aici, cu timpul, o impresie de
insecuritate şi un sentiment de teamă pentru viitor. Multă vreme, dezideratele
germane în favoarea cunoscutei egalităţi de drepturi au fost privite aici cu oarecare
simpatie, şi multă vreme, atât opinia publică, cât şi cercurile politice s-au lăsat
convinse că Germania nu doreşte altceva decât să-şi recapete o situaţie egală cu
aceea a celorlalte puteri europene. Astfel, rând pe rând, propaganda abil făcută pe
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cunoscutele teme ale „Germaniei dezarmate‖, ale „Germaniei înconjurate de vecini
puternici şi înarmaţi‖, ale „Germaniei subjugate de clauzele impuse la Versailles‖, a
permis Marii Britanii să considere cu oarecare indulgenţă denunţările germane
relative la unele clauze ale Tratatului. În martie trecut însă, remilitarizarea zonei
renane a putut găsi aici oarecare justificări, deoarece ea se referea încă o dată, la
denunţarea unor restricţii „artificiale‖ impuse la Versailles asupra unui teritoriu
german. Dar, denunţarea Tratatului de la Locarno a constituit pentru cercurile
britanice o surpriză mai grea şi a început să deştepte aici primele aprehensiuni
grave asupra scopurilor politicii germane. Era vorba acum de denunţarea
unilaterală a unui tratat, liber consimţit, şapte ani după iscălirea Tratatului de la
Versailles, şi despre care însuşi domnul Hitler afirmase că Germania îl va respecta.
Cercurile politice britanice au realizat atunci că iscălitura germană şi cuvântul
Führerului pot fi puse la îndoială, pot fi denunţate sau retrase în chip unilateral.
De altfel, grelele negocieri urmate de atunci pentru încheierea unui nou
Locarno, au făcut Anglia să înţeleagă lămurit că scopul urmărit de germani în
martie nu era numai recuperarea unui drept relativ admisibil, acela de a fi stăpâni
pe întregul lor teritoriu, ci era, într-adevăr, prin denunţarea Pactului Renan,
dărâmarea întregului sistem de securitate occidentală şi, deci, pe cale de consecinţă,
europeană. Au spus-o, de atunci, şi domnul Baldwin şi domnul Eden, şi domnul
Neville Chamberlain şi Sir Austen Chamberlain şi domnul Duff-Cooper, în
discursul său de astă-vară, la Paris, şi domnul Churchill, în nenumărate rânduri. Cu
excepţia rarilor izolaţionişti, toţi bărbaţii politici englezi sunt de acord: există azi
un stat, Germania, a cărui politică constantă este de a repudia în chip unilateral
angajamente internaţionale, indiferent dacă acestea au fost impuse sau [sunt] liber
consimţite. O grea ipotecă care apasă asupra cuvântului german în Marea Britanie.
Zilele trecute încă, denunţarea clauzelor fluviale din [Tratatul de la]
Versailles, odată cu denunţarea Acordurilor liber negociate în 1936 cu privire la
Rhin, au creat aici o confirmare a acestui sentiment. Domnul Eden a recunoscut în
Camera Comunelor că, deşi interesele britanice nu erau direct lezate de gestul
german, acesta era, totuşi, de natură să compromită încrederea relaţiilor
internaţionale. Întrebat de un deputat dacă Germania era singurul stat care până în
prezent denunţase clauze din Tratatul de la Versailles, domnul Eden a răspuns scurt:
„Da‖. Afirmaţia, deşi era cunoscută dinainte, a creat în Camera Comunelor o
impresie dezagreabilă.
Practica repetată a Berlinului în această materie a sfârşit prin a zgudui
adânc încrederea britanică în posibilitatea unor acorduri temeinice cu Germania.
Consecinţele sunt considerabile: Marea Britanie nu mai este azi tentată, cum ar fi
putut fi la un moment dat, de perspectiva unui acord pur occidental, fără garanţii
serioase. Nimeni nu mai vorbeşte de acel faimos Pact aerian anglo-german, cerut
cu atâta insistenţă de unele cercuri aici anul trecut. Iar Tratatul naval anglo-german,
încheiat acum doi ani, începe a fi considerat că a fost un act de slăbiciune.
Cruciada oficială germană împotriva comunismului. Ating aici unul dintre
punctele cele mai delicate din istoria recentă a relaţiilor anglo-germane. Cruciadă
hotărâtă de domnul Hitler împotriva comunismului, discursurile de la Nürnberg şi
manifestările de aceeaşi natură care s-au succedat de atunci au făcut poate mai mult
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rău cauzei germane aici decât făcuse denunţarea Tratatului de la Locarno. Mai
mult, ele au îngreunat orice tentativă de reglementare europeană a dificultăţilor
actuale şi au compromis politica Führerului în Anglia, în măsura în care au
dezvăluit adevăratul obiectiv urmărit de acesta. Fapt curios şi semnificativ, domnul
Hitler, care în toate acţiunile sale anterioare luase abile şi infinite precauţii pentru a
nu jigni sentimentul britanic şi pentru a-şi asigura cel puţin o atitudine imparţială
din partea Angliei, nu a făcut nimic de astă dată pentru a preveni reacţia britanică.
Aceasta dovedeşte, în măsura în care o asemenea afirmaţie este permisă, că
conducătorii germani nu cunoşteau îndeajuns sentimentele reale britanice în
această problemă.
Hotărârea luată de Germania la Nürnberg, de a porni o cruciadă împotriva
comunismului, denunţat ca inamicul comun al civilizaţiei, stârnise deja aici emoţie.
Determinarea Italiei de a adera în chip oficial la o politică identică, a făcut să
crească această emoţie. Dar când ambasadorul von Ribbentrop, debarcând aici, a
comis greşeala de a vorbi imediat de „interesul comun anglo-german în lupta
împotriva comunismului‖, de astă dată emoţia s-a transformat în violenţă şi
întreaga presă, în chip spontan, a arătat, a doua zi, ambasadorului că opinia publică
britanică are felul ei de a-şi considera interesele.
Politic vorbind, asocierea Italiei la cruciada întreprinsă de Germania şi
tentativa de a amesteca şi Anglia în această acţiune au dovedit aici că cele anunţate
la Nürnberg se împlinesc, şi că domnul Hitler a pornit cu adevărat spre constituirea
unui bloc european anticomunist. Atât cât se poate deduce până acum din
răspunsurile primite de domnul von Ribbentrop, din discursurile domnului
Baldwin, la Cameră şi la Guildhall, precum şi din cuvântarea ţinută de domnul
Eden în Camera Comunelor la 5 noiembrie, politica britanică rămâne ireductibil
opusă unei formări de blocuri europene, oricare ar fi scopul lor, şi opusă, de
asemenea, oricărei înţelegeri îndreptate împotriva unei terţe puteri (A se vedea şi
comunicatul Eden-Beck, din care reiese că şi Polonia a împărtăşit aceeaşi părere).
În aceste două axiome stă, în momentul de faţă, întreaga politică britanică. Ele
explică pentru ce cruciada împotriva comunismului s-a ridicat ca un zid între
concepţiile politice de la Londra şi din Berlin.
În primul rând, politica britanică rămâne opusă formării unui bloc sau unei
ligi de puteri destinate a combată comunismul în sine, ca doctrină politică sau ca
ideologie socială. Politica britanică nu concepe şi nu vrea o divizare a Europei în
două blocuri de credinţă, de mistică, de religie sau de ideologie opuse. În orice caz,
va refuza cu îndârjire să ia partea unuia sau altuia dintre aceste blocuri. Nici chiar
evenimentele din Spania (care, totuşi, nu au lăsat indiferentă lumea de aici) nu au
convins suficient cercurile politice sau opinia publică britanică de necesitatea de a
combate comunismul pe un plan internaţional. Pentru Marea Britanie, comunismul
rămâne o problemă de ordin intern, pentru fiecare stat. Dar, o întreagă tradiţie de
liberalism şi de toleranţă împiedică şi va împiedica orice Guvern britanic de a
participa la un sistem care pretinde în chip deschis a face din comunism un motiv
de colaborare sau de lupte internaţionale.
În al doilea rând, în măsura în care Internaţionala a III-a este azi încă legată
de Guvernul sovietic, Marea Britanie socoteşte că blocul anticomunist este azi şi un
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bloc antirus. Or, cum am spus-o mai sus, linia generală de politică, oficial adoptată
aici, este opusă încheierii de blocuri îndreptate împotriva unei Puteri. Pe de altă
parte, Marea Britanie nu doreşte să-şi compromită relaţiile sale cu Sovietele. Pentru
motive ce nu am a discuta aici, şi care depăşesc, de altfel, cadrului acestui raport,
politica britanică socoteşte că Rusia Sovietică evoluează cu repeziciune spre o
Rusie naţionalistă şi că momentul nu este tocmai îndepărtat, când Guvernul
sovietic va înlătura oficial Internaţionala a III-a. Mulţi sunt cei care cred că
cruciada anticomunistă a domnului Hitler urmăreşte în fapt crearea unui bloc
antirus şi mai mulţi încă sunt cei ce ştiu că Germania priveşte înspre Rusia
[văzând-o] ca ţinta principală a poftelor sale viitoare. Care va fi atitudinea Angliei
în ziua când Germania va fi determinat un conflict armat cu Rusia, nimeni nu poate
prezice. Dar se poate spune că până atunci Anglia nu va face nimic, în niciun
domeniu, pentru a uşura situaţia agresorului prezumtiv. Astfel, de la Nürnberg i s-a
închis Germaniei speranţa de a putea încheia un pact exclusiv occidental, prin care
puterile din Vest să rămână cu mâinile definitiv legate, căci, de la Nürnberg, Anglia
a aflat că domnul Hitler priveşte hotărât spre răsărit.
Cruciada împotriva comunismului poartă în ea germenii celui mai profund
dezacord între Londra şi Berlin.
Chestiunea coloniilor. Chestiunea coloniilor constituie un al patrulea punct
nevralgic în raporturile anglo-germane. În general, se poate spune că în marea masă
a opiniei publice de aici, revendicarea, de către Germania, a dreptului la colonii,
întâmpină rezistenţe hotărâte, cel puţin în ceea ce priveşte partea pe care Anglia ar
putea fi adusă a o consimţi într-o eventuală retrocedare de teritorii coloniale
germane. Mai în fiecare zi, ziarele sunt pline de scrisori adresate redacţiilor de
cititori care cer Guvernului să nu admită nicio concesie în această materie. La
Congresul Partidului Conservator, din 2 octombrie, o moţiune unanimă a fost
votată în acelaşi sens. Şi pentru opinia publică engleză, chestiunea coloniilor a
devenit o dilemă exclusiv anglo-germană, mai ales după recentele afirmaţii făcute
de domnii Goebbels şi Göring, că coloniile „au fost furate‖ Germaniei, şi după
diversele argumente aduse de miniştri germani, în ceea ce priveşte densităţile
comparate ale populaţiilor Angliei şi Germaniei în raport cu posesiunile lor
coloniale. Protestul britanic la Berlin, împotriva acestor alegaţii, a fost înregistrat
aici cu satisfacţie de toată lumea. Dar în fapt, el nu a lămurit nimic.
Pentru cercurile politice şi pentru conducătorii cu răspundere ai acestei ţări,
problema este însă mai gravă şi mai încurcată. În principiu, aceste cercuri nu
considerau, astă-vară, imposibil ca să se facă o tentativă de a retroceda Germaniei o
porţiune de teritorii coloniale, dar această tentativă urma să fie luată în consideraţie
numai după ce s-ar fi ajuns la o reglementare a diferendelor actuale europene, prin
încheierea de pacte regionale de securitate, la realizarea cărora Anglia nu a renunţat
de a spera. Dar şi pentru această eventuală tentativă viitoare, cercurile politice
britanice se găsesc în faţa unor dificultăţi foarte mari. În primul rând, ele sunt
nevoite să ţină seama nu numai de sentimentul opiniei publice, hotărât opus unei
astfel de soluţii, dar şi de părerea Dominioanelor, care şi ele se împotrivesc unei
cedări de teritorii coloniale sau [aflate] sub mandat. În al doilea rând, Amiralitatea
opune şi ea un veto categoric. Reînfiinţarea, sub o formă cât de redusă, a
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Imperiului colonial german ar constitui după dânsa, un pericol considerabil pentru
securitatea imperială britanică. În momentul de faţă, Japonia este deja o mare
putere maritimă. În Orient, Rusia tinde spre o poziţie similară prin amenajarea de
baze imense în Oceanul Arctic. Italia a devenit de curând o mare putere colonială
în Africa. Atâtea perspective de viitor constituie deja suficiente greutăţi şi pericole
pentru asigurarea securităţii şi comunicaţiilor imperiale, fără ca, în plus, socoteşte
Amiralitatea, să se mai acorde şi Germaniei baze navale prin cesiuni de colonii.
Semnalez în special această părere a Amiralităţii, căci cuvântul ei poate avea
oricând o influenţă hotărâtoare. În al treilea rând, chiar dacă aceste dificultăţi nu ar
exista, eventuala soluţie pe care Marea Britanie, în acord cu Franţa, ar putea-o oferi
Germaniei, ar fi retrocedarea unei părţi din fostele Togo şi Camerun. Or, este
aproape sigur că Germania ar considera oferta ca insuficientă, şi, astfel, chestiunea
nu ar fi rezolvată. Dar, încă o dată, pentru moment alte imponderabile mai grele
apasă asupra Guvernului englez, pentru a-l împiedica să ia în considerare o
soluţionare a cererilor germane.
O altă înfăţişare a problemei preocupă încă Guvernul britanic. În ultimul
timp, campania în favoarea coloniilor a fost, în chip spasmodic, când reluată, când
înlăturată în Germania. O asemenea atitudine face pe englezi să creadă cu oarecare
dreptate, că în momentul de faţă politica germană aleargă după un refuz neted de a
se discuta chestiunea coloniilor. Acest refuz, de a se da Germaniei o posibilitate de
expansiune în afara Europei, ar justifica necesitatea expansiunii germane în
Europa. Şi aici vedem reapărând din nou, în calea relaţiilor anglo-germane,
problema răsăritului, problema rusă. Lăsând adeseori să cadă pe planul al doilea
chestiunea coloniilor, pentru a îmbrăţişa cauza sfântă împotriva comunismului rus,
Berlinul lăsa a se înţelege că, dacă renunţă la colonii, cere în schimb mână liberă în
estul Europei. Astfel, politica britanică se zbate în această gravă dilemă: sau o
Germanie colonială, şi odată cu aceasta ameninţarea constantă a securităţii
imperiale engleze; sau o Germanie liberă în Europa de Răsărit, şi odată cu aceasta
perspectiva unui conflict cert ruso-german de proporţii europene, din care Anglia
ştie bine că nu se va putea ţine la o parte. Nu ştiu dacă politica acestei ţări va găsi o
a treia soluţie, care să sfărâme dilema expusă mai sus. Dar pot afirma că, pentru
moment, Marea Britanie condamnă cu hotărâre cele două soluţii care i se prezintă.
***
Am examinat mai sus, pe larg, diversele probleme a căror evoluţie rapidă a
transformat, în ultimul timp, relaţiile anglo-germane şi a contribuit la crearea unui
sentiment puţin propice unei dezvoltări cordiale a acestor relaţii în viitor. Desigur,
Marea Britanie rămâne doritoare de a readuce Germania pe planul unei colaborări
internaţionale sincere şi efective. Sforţări vor fi continuate, de aici, pentru a se
ajunge la acest scop. Dar, cum am spus-o la începutul acestui raport, sforţările sunt
descurajate, căci, în ultimul an, toate iniţiativele luate de Berlin au mers sistematic
împotriva scopurilor urmărite de politica britanică. Reînarmarea creează deja, prin
ea însăşi, o stare de tensiune. Denunţările sistematice de angajamente
internaţionale, din partea Germaniei, nu încurajează Anglia de a negocia altele noi,
cu Berlinul. Cruciada antisovietică vădeşte scopuri de agresiune în pregătire.
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Pretenţiile coloniale germane afectează securitatea maritimă a Marii Britanii. În
sfârşit, ca un avertisment final, acordul schiţat între Berlin şi Tokyo tinde a
transporta politica de alianţe şi de blocuri pe un plan intercontinental. Hotărât, prea
multe acte ale domnului Hitler în care Anglia nu-şi mai găseşte socoteala.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Hiott
[Note marginale:]
Domnului ministru Antonescu; domnului subsecretar de stat Victor Bădulescu; o
copie la dosarul personal al domnului N.M. Hiott; Direcţia politică. 26.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 57 (Relaţii cu Anglia, 1936-1940), f. 29-46
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 503/1, din 20 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 67 134/1936
Budapesta
„Excitări franceze‖
Domnule Ministru,
Presa ungară naţional-socialistă a rămas înmărmurită în urma apariţiei
articolului domnului Alfred Rosenberg, din „Völkischer Beobachter‖, asupra
revizionismului.
Am informaţii precise că exponentul propagandei naţional-socialiste
ungare, deputatul Ştefan Milotay, redactor-şef al ziarului „Uj Magyarság‖, este
profund dezorientat de ieşirea germană şi nu găseşte nicio explicaţie plauzibilă de
dat cititorilor săi.
Aşa se explică faptul că singur, din toată presa ungară, ziarul sus-citat a dat
cea mai mică dezvoltare articolului lui Rosenberg, şi l-a comentat foarte pe scurt.
Astăzi, „Uj Magyarság‖, pentru a încerca o diversiune, publică un violent
editorial contra Franţei, scris de deputatul naţional-socialist maghiar Francisc
Rájniss, şi intitulat Excitări franceze.
Rezumatul acestui articol este următorul:
Naţiunea maghiară n-a refuzat, în nicio formă, îndeplinirea obligaţiilor
internaţionale impuse de Tratatul de la Trianon. Duşmanii Ungariei au dezmembrat
ţara, i-au interzis înarmarea, au schingiuit-o economic, totuşi, Guvernele acestei
ţări n-au reacţionat prin teroare.
S-au găsit câţiva fantezişti, iluzionaţi, care au pretins ca naţiunea ungară
să-şi sfarme lanţurile cu sabia. În general însă, publicul a fost disciplinat şi numai
Gömbös a fost acela care a înscris oficios revizuirea paşnică în programul
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Guvernului.
În cursul vremii, dispoziţiile tratatelor de pace s-au transformat. Unele au
fost nesocotite de Germania, şi chiar Turcia, Bulgaria şi Austria au ajuns în posesia
suveranităţii recunoscute din punct de vedere internaţional. Ungaria a fost
menţinută şi mai departe în robie. Prin urmare, nu se poate afirma că Ungaria ar
reprezenta o primejdie pentru pacea europeană.
Mussolini propovăduieşte dreptatea cauzei maghiare. Dar nu prin război, ci
prin mijloace paşnice. Ungaria nu se miră că discursul acesta a avut drept efect că
în România se vorbeşte despre măcelul ungurilor, iar cehii duc o campanie şi mai
intensivă de stârpire a minorităţii ungare. Spaima isterică a acestor două naţiuni s-a
manifestat şi în vremuri mai calme.
Este însă revoltătoare atitudinea Franţei faţă de Ungaria. Budapesta are
impresia că politica franceză se închină în faţa actelor brutale. În schimb însă, ea
inspiră cele mai temerare acţiuni faţă de pretenţiile revizioniste paşnice.
Semioficiosul „Le Temps‖, după discursul de la Milano, a propus Micii
Înţelegeri să refuze a respecta obligaţiile privitoare la ocrotirea minorităţilor din
statele succesorale. Aceasta este o excitare pe faţă şi presa cehă şi română o
exploatează. Oferta franceză este extrem de imorală, deoarece Pactul fundamental
al Societăţii Naţiunilor, precum şi angajamentele marilor puteri, exclud
posibilitatea ameninţărilor de a menţine pe unguri sub cravaşă.
„Le Temps‖ sugerează Micii Înţelegeri, cu prilejul călătoriei lui Ciano în
Ungaria, să recunoască dreptul de înarmare al Ungariei numai în cazul când
Ungaria ar recunoaşte drept definitive actualele frontiere.
„Le Temps‖, văzând că Ungaria îşi pune toate speranţele în Italia,
recomandă Micii Înţelegeri să lărgească tratatele lor militare de asistenţă mutuală,
înţelegându-se să se ajute reciproc împotriva oricărui agresor. Fireşte că, prin
aceasta, Franţa vrea să introducă în bazinul Dunării Sovietele, deoarece Tratatul
franco-rus ar forma cadrele în care şi-ar juca rolul Mica Înţelegere.
Tonul presei române şi cehe, ameninţările cu război şi slăbirea raporturilor
din bazinul Dunării sunt sancţionate de atitudinea intransigentă a presei franceze.
Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Căpităneanu
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 71 (Relaţii cu Germania, 1925-1936), f. 405-407
431
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 960, din 21 noiembrie 1936, ora 21.18
Înreg. 64 977, din 24 noiembrie 1936
Paris
Confidenţial.
Dacă discursul pronunţat vineri de ministrul Eden nu a părut senzaţional, şi
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a fost comentat abia ceva mai mult ca alte discursuri pronunţate de ministrul
Afacerilor Străine al Angliei în faţa alegătorilor săi, la Paris el a stârnit un mare
răsunet în cercurile oficiale, şi la fel în opinia publică. Eden, enunţând cazurile
când Anglia va întrebuinţa forţele sale într-un eventual conflict, a rostit, după
părerea cercurilor responsabile de aici, cel mai important discurs, din punct de
vedere francez, care a putut fi rostit de un ministru englez, de la război încoace.
Prin importanţa afirmaţiilor sale, el a provocat mai ales evocarea tragicei
perioade de la finele lunii iulie 1914, când Sir Eduard Grey ar fi putut împiedica
războiul cu o singură frază, ca aceea din discursul actualului ministru al Afacerilor
Străine, care anunţă intervenţia automată a Marii Britanii pentru apărarea Franţei şi
a Belgiei împotriva unei agresiuni neprovocate. Dar calificativul „neprovocată‖, de
care s-a servit ministrul englez vorbind de o agresiune împotriva Franţei apare
semnificativ dacă se au în vedere alianţele orientale şi jocul tratatelor ce leagă
Franţa de Cehoslovacia şi de Soviete. Căci ar reieşi că Anglia nu înţelege a intra în
război dacă Franţa ar sări în ajutorul Cehoslovaciei sau Sovietelor atacate (fapt care
ar fi indispus Moscova in câte transpiră şi de la ambasadorul URSS de la Paris.
Dacă ar exista îndoială asupra interpretării discursului lui Eden nemulţumirea
comuniştilor dă sensul exact al acelui discurs). Mai observăm, de asemenea, că, pe
când, comuniştii reproşează Guvernului francez de a fi acceptat, în ultimele
evenimente externe, un fel de îndrumare, dacă nu chiar tutelă engleză, cercurile de
dreapta se arată penibil surprinse de atitudinea marelui ziar englez „Times‖, pe care
îl acuză de a fi lipsit de tact când acum trei zile, nu numai că a aprobat proiectul de
lege contra libertăţii presei, care va fi depus, de Guvernul francez, zilele acestea în
Parlament, dar se exprimă cu o lipsă de măsură, într-adevăr neaşteptată, asupra
unor ziare şi scriitori politici francezi.
Aceste amănunte erau necesare pentru a situa poziţia Franţei în conjunctura
politică actuală. Observatorul atent constată că, pe când politica Angliei apare
neted definită, aceea a Franţei se conturează şovăielnic, ceea ce îi dă înfăţişarea
unei puteri de mâna a doua, în opoziţie cu acţiunea de prim-plan ce ani de zile a
exercitat-o după război, până la dispariţia lui Briand. Slăbită de contingenţele
electorale şi de infiltrarea comunistă crescândă, Franţa suportă azi, în plus, şi
roadele reformelor sociale.
În această confuzie şi lipsă de iniţiativă guvernamentală, oamenii politici
care nu aparţin Frontului Popular, ca Mandel şi Flandin, cer întărirea Pactului
franco-sovietic. Aceeaşi concepţie o are şi Paul Reynaud, care cere o completare a
Pactului printr-o convenţie militară dorită de Moscova. Dar nu este deloc sigur că o
intimitate accentuată cu Sovietele ar fi bine primită de Anglia. Guvernul francez a
simţit aceasta şi nu cred, deci, că el ar îndrăzni un act care să oprească înflorirea
colaborării franco-britanice, abia mugurită, şi de la care se speră atâta.
Guvernul actual se zbate, de altfel, cu prea multe greutăţi şi mai ştie în plus
că azi vigilenţa opiniei publice, grav îngrijorată, este trează, pentru a nu prudent.
Într-adevăr, senzaţionalul discurs al ministrului Afacerilor Străine englez a stârnit
aici speranţe şi a dat naştere la optimism. Nu cred, deci, că cineva s-ar încumeta
aici a-i micşora din efect, în sensul contrar produs la Roma şi Berlin, şi adaug că
nimic azi nu lasă să se întrevadă aşa ceva.
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Cesianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 24.XI.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 583-586
432
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 973, din 21 noiembrie 1936, ora 22.00
Înreg. la nr. 64 661, din 22 noiembrie 1936
Ankara
Tewfik Rüstü Aras mi-a spus azi că Turcia nu are în prezent altă
preocupare decât chestiunea Alexandrettei, care abia ia aspect serios. Dacă Franţa,
a declarat el, va continua să nu arate înţelegere cererilor turceşti şi va obţine
ratificarea, de către Siria, a noului tratat, acest lucru va atrage nu numai caducitatea
acordurilor franco-turce, dar şi o violentă reacţie a populaţiei din ... (lipsă în text).
La politica de fapt împlinit, a continuat ministrul, Turcia va răspunde prin
alt fapt împlinit, încheind o alianţă cu Guvernul autonom al regiunii disputate. La
măsuri de fapt poliţieneşti sau militare pentru stabilirea ordinii, Turcia va riposta
prin contra măsuri militare, spre a apăra populaţia turcă. La Societatea Naţiunilor,
Turcia nu va merge decât după ce va fi luat, la Alexandretta, garanţii favorabile ei.
Înţelegând, desigur, că chestiunea prezintă interes pentru noi numai din
punct de vedere al revizionismului, ministrul mi-a declarat că Turcia este
antirevizionistă şi nu urmăreşte schimbări teritoriale, dar tocmai de aceea nu poate
renunţa la niciuna din condiţiile sub care a acceptat Tratatul. Dacă Franţa rupe
angajamentele cu privire la Alexandretta şi refuză negocierile, nu Turcia ar fi aceea
care comite un act revizionist. Ministrul m-a adăugat că Guvernul turc, foarte
susceptibil ori de câte ori sunt în joc marile sale interese, observă cu atenţie, cum a
făcut şi în chestiunea Strâmtorilor, atitudinea statelor prietene faţă de revendicările
actuale.
Declaraţiile de mai sus ale ministrului, care nu exprimă decât vederile
preşedintelui Republicii şi ale cercurilor militare, dovedesc că Turcia este hotărâtă
să meargă până la capăt spre o detaşare a Alexandrettei şi Antiohiei de Siria, şi
atragerea lor în orbita influenţei turceşti. Gândul ultim, nemărturisit, este anexarea.
De partea sa, Franţa nu pare dispusă să accepte teza turcă. Menţinând
autonomia Alexandrettei în cadrul statului sirian, ea consideră a fi satisfăcut pe
deplin angajamentele sale. Teza franceză dă, deci, alt aspect juridic problemei.
În prezent, o soluţie amiabilă este greu de întrevăzut deşi nu [este] încă
exclusă.
În unele cercuri diplomatice se crede că Anglia ar fi favorabilă tendinţelor
turce.
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Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. Vasile Grigorcea. 22.XI.1936; Legaţiei de la
Paris, spre informare; văzut, „Buletin‖; 23.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Siria, vol. 2 (Diferendul franco-turc în problema
Sandjacului, Alexandrettei şi Antiohiei, 8 septembrie-31 decembrie 1936), f. 58-60
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SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA LISABONA, MIHAIL CĂMĂRĂŞESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 941, din 21 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 66 035/1936
Lisabona
Domnule Ministru,
Evenimentele din Spania se desfăşoară, dacă nu sub semnul incertitudinii,
hotărât sub cel al întârzierii.
Cercurile autorizate portugheze – care urmăresc cu încordată atenţie
sângeroasa frământare din Republica vecină – se arată, până la un punct, surprinse
de rezistenţa acerbă a trupelor guvernamentale care apără cu îndârjire Madridul.
Parte din aceste cercuri arată că rezistenţa trupelor guvernamentale nu trebuie să
mire, deoarece ar fi rezultanta tacticii adoptate de generalul Franco încă de la
dezlănţuirea războiului civil. Dispunând de forţe suficiente, comandanţii armatelor
naţionaliste s-au mulţumit, mai întotdeauna, să învingă trupele guvernamentale –
menajându-şi mult forţele naţionale – împingând în linia întâi trupele marocane şi
ale Legiunii Străine, atunci când poate că angajând toate forţele, ar fi putut avea un
rezultat mult mai eficace.
După despresurarea oraşului Toledo, armata naţionalistă a continuat tactica
unei înaintări precaute. Or, mai ales de data aceasta – se pare – comandamentul
trupelor naţionale nu a fost bine inspirat. Cu forţele de care dispunea, după
succesul tactic şi moral obţinut prin cucerirea oraşului Toledo, se spune că, dacă
generalul Franco ar fi dezlănţuit o puternică ofensivă, capitala Spaniei ar fi fost mai
demult cucerită. Comandamentul naţionalist, dorind însă să nu aibă pierderi multe
şi să evite lupte în interiorul capitalei, a pierdut un moment prielnic. Or, se vădeşte
acum că scopul urmărit nu a fost atins, pierderile fiind mari, iar Madridul fiind
transformat într-un câmp de luptă retranşat, urmând să aibă soarta oraşelor Irun şi
Badajoz.
Având o convorbire cu ataşatul naval italian, de curând înapoiat din Spania,
acesta îmi împărtăşea că Statele Majore german şi italian – sub a căror conducere
luptă avioanele germane şi italiene în Spania – ar fi sfătuit pe generalul Franco la o
acţiune energică după cucerirea oraşului Toledo, prevăzând ceea ce se petrece
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astăzi. Criticând destul de aspru felul de a lupta al trupelor naţionaliste, care au
drept dogmă „minimum de efort‖, interlocutorul meu îmi spunea că greul luptelor e
dus numai de „Tercio‖ (Legiunea Străină) şi [de] trupele marocane secondate de un
restrâns număr de entuziaşti, recrutaţi din nobleţea Spaniei. Continuând, ataşatul
naval îmi spune „ar fi suficientă o divizie motorizată italiană, pentru a termina
războiul‖. Nu ştiu dacă această afirmaţie a fost o părere personală sau ecoul unor
discuţii autorizate.
Trecând acum la compunerea armatelor guvernamentale, informatorii mei
îmi spun că materialul acestor trupe sporeşte zilnic. Mai ales, se pare că aviaţia –
de provenienţă sovietică – trimisă în ultimele săptămâni, este de excelentă calitate.
Avioanele de luptă se pare că sunt la nivelul celor germane şi italiene. Sunt lipsite
însă de piloţi buni.
Rezistenţa înverşunată a Madridului din partea trupelor guvernamentale nu
poate surprinde, fiind neîndoios dictată de Moscova, care aplică şi aici tactica
marxistă, de a distruge totul, [pentru] ca, apoi, din ruine să nască nemulţumiri
viitoare care să impună, cândva, domnia comunismului. Aceasta ar fi încă una din
explicaţiile care se dau faptului că rezistenţa cea mare a trupelor guvernamentale
nu a fost în jurul oraşelor, ci chiar în oraşe (ex.: Irun, Badajoz, acum Madrid).
Dacă Madridul rezistă în mod violent, nu trebuie pierdut din vedere că sunt
mai multe centre în Spania ocupată de trupele naţionaliste, unde guvernamentalii
sunt încă stăpâni. Tot astfel, nu trebuie uitat că litoralul mediteranean al Peninsulei
este în mare parte stăpânit de Guvern. La aceasta se adaugă Catalonia, provincie
care va trebui cucerită de naţionalişti.
Din cele de mai sus, nu vreau să trag concluzii pesimiste în ce priveşte
reuşita naţionaliştilor; vreau însă să subliniez marile greutăţi de care se va izbi
generalul Franco pentru a cuceri întreaga Spanie şi, mai ales, de a pune ordine în
haosul provocat de războiul civil. De altfel, în cercurile spaniolilor naţionalişti
refugiaţi în Portugalia, aceştia nu îşi ascund amărăciunea, mărturisind că nu văd
cine ar putea fi, în Spania, omul providenţial care să reclădească tot ce s-a dărâmat
sub ochii noştri.
Rezistenţa Madridului – care pentru mulţi chiar căzuse la un moment dat –
arată că astăzi în Spania nu se pot face previziuni.
Dacă poporul spaniol ar fi lăsat liber să-şi decidă soarta – fără imixtiunea
altor forţe – s-ar putea hazarda (sic!) unele prevestiri. Cum însă spaniolii sunt astăzi
aproape un fel de marionete conduse de la Moscova, Berlin, Roma şi Paris, nimeni
nu poate şti tot ce ar putea aduce viitorul, atunci când conducătorii reali vor păşi în
arenă spre a-şi impune crezul lor politic.
Am socotit util – pentru orientarea mea – să cunosc şi părerea colegilor
mei acreditaţi pe lângă Guvernul Republicii. Astfel, întâlnind la un prieten comun
pe nunţiul apostolic, acesta privea desfăşurarea războiului civil din Spania numai
sub aspectul luptei dintre cele două credinţe (fascism – comunism) care frământă
azi omenirea.
Discutând problema spaniolă sub unghiul luptei dintre cele două tendinţe,
monsegniorul Pietro Ciriaci găsea că marasmul de astăzi se datorează şi diminuării
factorului francez de pe eşicherul mondial. Dacă Franţa ar putea impune, printr-un
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Guvern tare, susţinut de opinia sa publică, punctul său de vedere, de neintervenţie
sinceră, cu greu Italia şi Germania ar putea păşi la gesturi hotărâtoare pentru
ajutarea naţionaliştilor spanioli. Cum astăzi Guvernele din Berlin şi Roma au
recunoscut oficial Guvernul generalului Franco – nu ar fi surprinzător ca, în afară
de aportul moral pe care această recunoaştere o comportă – să asistăm la un ajutor
şi mai eficace din partea celor două Guverne – în favoarea naţionaliştilor spanioli.
Or, ajutorul de astăzi, pe care cele două Guverne fasciste îl oferă Guvernului din
Burgos, se poate transforma, mâine, într-o alianţă care numai spre folosul Franţei
nu ar putea fi. În această ipoteză, Franţa domnului Blum s-ar vedea complet
încercuită, dat fiind că, la sud, problema Pirineilor – adormită de peste un veac – se
deschide din nou, iar în nord, alianţa cu Belgia trece printr-o criză despre care nu se
ştie ce deznodământ ar putea avea. În asemenea condiţii, Guvernul francez are –
dată fiind vecinătatea celor două ţări – mult mai mult drept să se ocupe de afacerile
spaniole decât Italia şi Germania. Şi, continuând, nunţiul apostolic crede că Franţa
nu va putea rămâne impasibilă în faţa apropierii Madridului – cucerit de generalul
Franco – de Roma şi Berlin, şi va fi silită să reacţioneze, fie ajutând mai eficace ca
până astăzi Guvernul Spaniei marxiste, fie acţionând în cadrul teritoriului naţional,
dând un Guvern unitar şi de autoritate, care să aibă asentimentul întregului popor
francez şi prin care să-şi poată impune punctul de vedere – oricare ar fi el.
Terminând, Nunţiul crede că, în toate aceste conjuncturi, acţiunile viitoare ale
Guvernelor interesate rămân susceptibile de mari surprize.
Ieri, am avut invitat la dejun pe Baronul Hoyningen-Huene, ministrul
Germaniei. Domnul Huene, fost secretar intim al mareşalului Hindeburg, este, de
obicei, bine informat despre tot ce se întâmplă în Spania. Domnia Sa crede că prin
recunoaşterea Guvernului din Burgos, de către Berlin şi Roma, cele două Imperii
câştigă, în mod spiritual, un aliat, iar calea de la alianţa spirituală la cea
contractuală nu este prea mare.
Domnul Huene – poate prea optimist – nu crede pentru un moment că
războiul civil din Spania să se transforme într-o conflagraţie internaţională. „Ţările
care au făcut războiul nu l-au uitat, având întipărit încă viu suferinţele lui‖. După
Domnia Sa, totul va fi circumscris la Peninsula Iberică.
Continuând, domnul Huene e de părere că ceea ce trebuie temut astăzi – şi
poate mai ales în Portugalia – ar fi comunismul, şi Domnia Sa era de acord cu
mine, că Guvernul portughez desfăşoară o puternică activitate pentru a înlătura
propaganda comunistă.
La întrebarea mea, dacă socoteşte posibil ca Guvernele din Berlin şi Roma
să trimită efective militare în Spania, Domnia Sa mi-a răspuns că unităţi propriuzise nu crede să fie trimise. Ceea ce ar putea fi posibil, şi ceea ce Domnia Sa mi-a
afirmat că există – ar fi ca Guvernele german şi italian să mărească în mod simţitor
cadrele şi materialul motorizat. Cu totul confidenţial, Domnia Sa mi-a afirmat că se
aşteaptă, în curând, sosirea, la unul din porturile Spaniei naţionaliste, a unor vase
cu tancuri şi avioane de provenienţă germană şi italiană. Cu acest prilej, Baronul
Hoyningen-Huene mi-a spus că dacă soldatul spaniol ar fi fost tot atât de bun ca
materialul motorizat care i s-a trimis, Madridul de mult ar fi trebuit să cadă.
În privinţa recunoaşterii Juntei din Burgos, de către Guvernul portughez,
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Domnia Sa nu s-a arătat surprins de faptul că acesta nu a recunoscut-o împreună cu
Italia şi Germania, dată fiind influenţa pe care Anglia o are în Portugalia.
În fine – last, not least –, am văzut astăzi pe Sir Charles Wingfield,
ambasador al Marii Britanii. Simplu, ponderat în răspunsurile sale învăluite în
umor, Domnia Sa este unul dintre nenumăratele exemplare ale Albionului, care,
dacă poate fi găsit – ca aspect – într-un Punch oarecare, poate fi, în acelaşi timp un
excelent diplomat. Având la îndemână – în Portugalia – un tradiţional vad de
informaţii – oricine ştie că în ambasadorul Angliei din Lisabona se poate găsi
întotdeauna un excelent izvor de informaţii.
Cum deseori am schimbat cu Sir Charles Wingfield păreri asupra
evenimentelor în curs, Domnia Sa, fără înconjur, mi-a cerut părerea asupra
Comisiei de Neintervenţie din Londra. Dorind, la rându-mi, să cunosc părerea sa
asupra acestei chestiuni, m-am arătat sceptic asupra rezultatelor ce ar putea avea.
Reprezentantul Angliei a început atunci să-mi enumere marile servicii pe care
această comisie le-a adus păcii, afirmând cu tărie că numai datorită ei s-a putut
evita, până astăzi, înveninarea şi mai acută a repercusiunilor frământării din Spania.
Referindu-se la discursul domnului Eden rostit ieri în Camera Comunelor, când
[acesta] a răspuns interpelării unui deputat laburist, Domnia Sa nu vede în
răspunsul pe care l-a dat conducătorul Foreign Office-lui o atitudine binevoitoare
pentru Guvernul din Burgos – aşa cum vrea să-l arate presa portugheză de azi
dimineaţă – ci mai mult o punere la punct, fără să angajeze întru nimic Guvernul
Marii Britanii, într-o parte sau alta.
Trecând apoi la recunoaşterea Guvernului din Burgos de către Portugalia şi
Marea Britanie, Sir Charles Wingfield crede că aceasta s-ar putea face numai în
clipa în care capitala Spaniei şi cea mai mare parte a teritoriului spaniol vor cădea
în mâinile generalului Franco. Întrebându-l apoi ce veşti are despre luptele în curs,
Domnia Sa îmi confirmă ceea ce cunoşteam mai de mult – că este o eroare a se
crede că generalul Franco dispune de forţe prea mari. Trupele naţionaliste cuprind
cel mult 20-30 000 de oameni care ştiu să lupte, restul necontând prea mult.
Acestor trupe, Guvernul din Madrid opune aproape 200 000 de oameni,
nedisciplinaţi poate, dar bine înarmaţi. În afară de aceasta, Madridul a fost întărit,
încă de la începutul lui septembrie, în interiorul lui. Astfel, s-au construit întăriri
lucrate în beton armat, între străzi, dedesubtul caselor. Şi e bine ştiut că o stradă
poate fi uşor apărată de la o fereastră, cu o mitralieră care – în funcţiune – poate
împiedica înaintarea unor zeci de oameni în cuprinsul acelei străzi. Şi Sir Charles
Wingfield îmi spune, cu umor, pentru că spre a ajunge în centrul Madridului poate
că generalul Franco va ordona să se croiască, printr-un intens bombardament –
largi bulevarde peste ale căror ruină trupele sale vor putea ajunge în mijlocul
oraşului.
Trecând apoi la problema mediteraneană, am întrebat pe ambasadorul
Angliei dacă nu crede în posibilitatea unei alianţe între Spania generalului Franco,
Italia şi Germania.
Pentru Domnia Sa, această posibilitate nu se pune încă. Vedeam însă din
răspunsul ce mi-a dat, că ipoteza aceasta îl neliniştea.
Şi, în definitiv, avea dreptate. Pot vorbi de pace reprezentanţii Marii
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Britanii şi oricât ar dori să ascundă, sub formule generoase, explicarea fiecărui gest
politic pe care-l fac – un fapt rămâne: Anglia va căuta să împiedice orice atingere
adusă căilor imperiale care leagă Metropola de Imperiul Indiilor. Or, alianţa între
Spania şi Italia poate ameninţa Gibraltarul şi, odată cu el, poziţia Marii Britanii în
bazinul mediteranean.
De aici, împiedicarea Portugaliei, de a recunoaşte, odată cu Italia şi
Germania, Guvernul din Burgos şi, poate de aceea, dacă nu mulţumirea – sigur
indiferenţa conducătorilor Angliei pentru ruinele cu care războiul civil [le] presară
[pe] întinsul Castiliei însângerate.
Am redat aici, cât mai fidel, convorbirile avute în răstimpul celor două zile
libere de când sunt însărcinat cu afaceri. Fără să trag vreo concluzie – curierul
săptămânal pleacă peste o oră – voi ruga pe Excelenţa Voastră să binevoiască a
ierta toate imperfecţiunile ce ar cuprinde, şi care s-ar fi putut strecura în scurtul
timp în care am dictat raportul de faţă.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.
Cămărăşescu
AMAE, Fond 71/România, vol. 239 (Copii după rapoarte,noiembrie
1936), f. 326-333
434
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 974-3, din 21 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 65 826, din 27 noiembrie 1936
Anexe: 21
Ankara
Domnule Ministru,
Referindu-mă la telegrama mea nr. 1 963, din 20 noiembrie curent2, am
onoarea a trimite Excelenţei Voastre, a doua Carte Albă publicată de Guvernul turc
în chestiunea Alexandrettei şi Antiohiei. Ea cuprinde răspunsul Guvernului francez,
din 10 noiembrie, precum şi a doua notă turcă, de la 17 noiembrie. Confruntarea
celor două note permite cunoaşterea exactă a fondului litigiului şi constatarea
distanţei ce separă cele două puncte de vedere. Ţin să vă semnalez termenii hotărâţi
în care este redactată nota turcă şi mă folosesc de acest prilej pentru a vă reaminti şi
telegrama mea nr. 1 973, în care raportam Excelenţei Voastre declaraţiile ce mi le-a
făcut astăzi domnul Tewfik Rüstü Aras asupra intenţiilor Guvernului de la Ankara3.
Ministrul turc al Afacerilor Străine a ţinut să-mi afirme că demersurile
făcute de Turcia nu au caracter revizionist. Aceeaşi temă face obiectul editorialului
1

Anexele nu au fost identificate în arhivă.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
3
Vezi documentul nr. 432.
2
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ziarului „La République‖, din 19 noiembrie, pe care îl anexez, de asemenea, acestui
raport.
Pentru completarea datelor şi textelor comunicate de mine şi a celor
conţinute în cele două Cărţi Albe, recomand consultarea articolului „Syrie‖, din
volumul II al Dicţionarului Academiei Diplomatice Internaţionale. Printre anexele
acelui articol, se găseşte, la pagina 905, textul Regulamentului Organic al
Sandjacului Alexandrettei, promulgat la 14 mai 1930, şi la care se referă nota
franceză.
Filotti
[Note marginale:]
Direcţia politică. 26.XI.1936; Secţia Balcanică. Domnul Cesianu este rugat a
consulta documentele enumerate în acest raport pentru referatul cerut. 27.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Siria, vol. 2 (Diferendul franco-turc în problema
Sandjacului Alexandrettei şi Antiohiei, 8 septembrie-31 decembrie 1936), f. 61-62
435
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU, ŞI
MINISTRUL MARII BRITANII LA BUCUREŞTI, SIR REGINALD HOARE
21 noiembrie 1936
Bucureşti
Convorbirea a avut loc asupra următoarelor trei puncte:
1) Negocierile financiare cu creditorii datoriei publice de la Paris.
2) Situaţia economică, financiară şi politică a României.
3) Misiunea culturală a domnului Write.
I.
Negocierile financiare cu creditorii datoriei publice de la Paris
În urma convorbirii telefonice avută ieri cu domnul Lazeanu, secretar
general al Ministerului de Finanţe, şi cu domnul Zeuceanu, de la Paris, referitoare
la dificultăţile ce întâmpină reprezentanţii creditorilor englezi la negocierile pentru
plata cuponului, am invitat la mine, azi, pe domnul Reginald Hoare, ministrul
Angliei.
Am comunicat domnului Hoare demersul ce am primit de la Paris şi, în
linii mari, preocuparea noastră în ce priveşte negocierile ce se duc în momentul de
faţă.
Fără a-i da detalii tehnice, l-am rugat să facă un demers la Foreign Office şi
la Trezoreria britanică, pentru a obţine sprijinul Guvernului britanic pe lângă
reprezentanţii purtătorilor englezi, pentru ca aceştia să accepte propunerile făcute
de delegaţia noastră.
Am adăugat că delegaţia noastră de la Paris a făcut un demers similar pe
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lângă Guvernul britanic, care a asigurat-o de tot concursul său.
Domnul Hoare mi-a promis că va telegrafia chiar azi.
Am avut, apoi, o lungă convorbire cu domnul Hoare în legătură cu
negocierile de la Paris. Convorbirea a alunecat asupra situaţiei noastre economice
şi financiare, şi apoi asupra situaţiei politice interne. Convorbirea asupra acestei
chestiuni a fost destul de lungă, într-o atmosferă de sinceritate de ambele părţi.
Aprecierile domnului Hoare asupra situaţiei generale, foarte satisfăcătoare.
La plecare, domnul Hoare mi-a vorbit şi de misiunea domnului Write,
membru al Comisiei de cooperare internaţională, care, cu concursul Fundaţiilor
Carnegie şi Rockefeller, urmează să îndeplinească o misiune culturală la Bucureşti.
I-am răspuns că chestiunea îmi este cunoscută, că, în urma convorbirilor ce
am avut cu domnii Madgearu şi Pantazi, domnul Write urmează să desfăşoare aici
activitatea Domniei Sale cu concursul şi în cadrul Academiei Comerciale. Că,
următor dorinţei de a încuraja strângerea legăturilor intelectuale între Marea
Britanie şi noi, pentru că, „étant moi-même universitaire”, sunt în măsură să le
apreciez cum se cuvine, am pus la dispoziţia Academiei Comerciale o subvenţie de
8-10 000 lei pe lună, pentru a sprijini activitatea domnului Write.
Domnul Hoare mi-a spus că domnul Write doreşte să creeze şi un Institut
de Studii Internaţionale. I-am răspuns că ideea îmi este foarte simpatică, dar că
socotesc că e nevoie să procedăm prin etape. Să înceapă domnul Write să-şi facă
conferinţele, între timp va avea prilejul să ia contact cu cercurile noastre
intelectuale şi să se pună în cunoştinţă de ceea ce s-a făcut şi se face pentru
colaborarea internaţională, urmând ca apoi, după ce vom fi complet informaţi, să
vedem ce se poate face, pentru realizarea intenţiilor Domniei Sale. A rămas înţeles,
cu domnul Hoare, ca Domnia Sa să vină la mine cu domnul Write peste câtăva
vreme.
[Note marginale:]
S-a comunicat în întregime Direcţiei politice şi Direcţiei economice; de clasat la
Dosarul Relaţii româno-britanice (partea însemnată la pagina 2). 22.XII.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 82 (Note de convorbiri, 1936-1940), f. 14-15
436
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 619, din 22 noiembrie 1936, ora 17.30
Înreg. la nr. 64 674, din 23 noiembrie 1936
Roma
Confidenţial.
Am onoarea a transmite Excelenţei Voastre rezumatul unei conversaţii cu
Ciano, relativă la chestiunile următoare:
1) Conferinţa de la Viena şi vizita la Budapesta. Rezultatele activităţii
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sale sunt consemnate în comunicatul detaliat publicat după Reuniunea
tripartită şi [în] cel publicat după vizita în Ungaria. Informaţiile ce mia dat nu adaugă nimic nou la cele comunicate deja de mine până acum,
cu singura excepţie a raporturilor dintre semnatarii Protocoalelor de la
Roma şi statele Micii Înţelegeri. Conferinţa nu a examinat, mi-a
precizat Ciano, decât relaţiile Italiei, Austriei şi Ungariei între ele şi
raporturile acestora cu Germania. Principial, protocoalele rămân
deschise şi altor state dunărene, bineînţeles, printr-o procedură
bilaterală, dar la Viena nu s-a luat nicio decizie în acest sens.
Momentul nu este încă oportun pentru extinderea protocoalelor. Cu
alte cuvinte, aceasta înseamnă că ideea dominantă a Conferinţei de la
Viena a fost consolidarea înţelegerii italo-germane, prin stabilirea unui
modus vivendi între germani şi italieni, la Viena şi Budapesta. În acest
scop, s-au evitat decizii asupra raporturilor cu celelalte state dunărene,
care ar fi putut pune în relief divergenţele dintre Roma şi Berlin. În
practică, se poate conchide că, pentru un timp nedefinit, Protocoalele
romane, care ar fi putut fi un teren de apropiere între Italia şi statele
Micii Înţelegeri, sunt închise acestora.
2) Restaurarea Habsburgilor. N-a figurat pe ordinea zilei Conferinţei de la
Viena. Este exact că Wiesner a fost la Roma şi a fost primit de
Mussolini şi de dânsul. Le-a expus punctul de vedere legitimist.
Wiesner şi-a consacrat existenţa cauzei Restauraţiei. Este bătrân, şi
grăbit să vadă succesul legitimismului. Vizita în sine a fost o vizită de
consolare. I-am repetat vorbele lui Gambetta: „să ne gândim mereu la
ea, dar să nu vorbim despre ea‖ şi „l-am lăsat să se ducă cu
Dumnezeu‖, a conchis ministrul.
3) Revizuirea. Ca om politic, Ciano mi-a afirmat că înţelege emoţia şi
reacţia produsă la noi de declaraţia lui Mussolini la Milano. Îşi dă
seama că niciun om de stat nu poate accepta punerea în discuţie a
frontierelor, mai ales când chestiunea este ridicată de un om de
importanţa Ducelui. Mă asigură însă că revizionismul italian este
numai principial. Nu are nici un caracter agresiv şi concret. La Milano,
şeful Guvernului s-a achitat de o „datorie de recunoştinţă‖ faţă de
Ungaria, pentru atitudinea acesteia în timpul sancţiunilor. Mă poate
asigura că revizionismul italian nu priveşte nici Iugoslavia, nici
România. Cu aceste două state, Italia, ca şi Ungaria, doreşte şi speră să
ajungă la o înţelegere, care în primul rând ar trebui realizată cu
Belgradul, şi apoi cu Bucureştii. În ce priveşte România, contele Ciano
afirmă că se gândeşte la un modus vivendi între noi şi Ungaria, care şiar putea găsi nucleul, poate, în domeniul minorităţilor. Dar nu este în
măsură încă să-mi precizeze gândul său. Asemenea consideraţii nu au
nevoie de comentarii. Disocierea Micii Înţelegeri este scopul lor direct.
Ele apar ca un rezultat al înţelegerii italo-germane conform căreia
ofensiva revizionismului trebuie concentrată asupra Cehoslovaciei. În
acest sens, articolul lui Rosenberg, care a produs decepţie la
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Budapesta, nu este un semn al divergenţei între Italia şi Germania, ci,
dimpotrivă, dovada unui început de paralelism de atitudine în
problema revizionistă.
4) Rezoluţia de la Viena, în chestiunea parităţii, insistă contele Ciano, este
numai principială. Italia şi Austria s-au declarat de acord asupra
reînarmării maghiare, dar decizia aparţine Ungariei. El crede că ungurii
nu vor pune problema concretă imediat. În orice caz însă, nu se pot
pune condiţii parităţii ungare. Prin recunoaşterea parităţii de drepturi,
statele Micii Înţelegeri ar putea găsi un punct de contact cu Ungaria.
5) Vizita lui Horthy la Roma. Reînarmarea Ungariei nu va fi proclamată
cu ocazia călătoriei Regentului. Cu ocazia aceasta, vor avea lor,
evident, convorbiri cu primul ministru şi ministrul Afacerilor Străine al
Ungariei, dar probabil [acestea] nu vor influenţa deciziile politice.
6) Spania. Lămuririle lui Ciano nu adaugă nimic la telegrama mea nr. 1
604, relativă la motivele recunoaşterii Guvernului din Burgos. Impresia
lui Ciano este că succesul este asigurat pentru acesta, şi că Sovietele,
care au aprovizionat pe guvernamentali aproape exclusiv cu material,
şi mai puţin cu efective, care au venit în special din Franţa şi Belgia,
vor ezita să-şi continue intervenţia în Spania. Dar, evident,
complicaţiile ulterioare nu vor depinde de Italia. Ungaria şi Austria vor
recunoaşte şi ele pe Franco, dar o decizie nu a fost încă luată. Guvernul
din Burgos nu a notificat încă blocada, la Roma.
7) Înţelegerea italo-engleză este numai la început. Pentru moment,
atmosfera este mult clarificată. Contele Ciano aşteaptă ca Eric
Drummond să-i precizeze elementele unei înţelegeri concrete. În nici
un caz nu va fi vorba de un acord tehnic de limitare navală sau aeriană,
ci de un simplu acord politic, cu schimb de asigurări amicale de
neagresiune şi de respectare a intereselor reciproce.
8) În ce priveşte, în fine, raporturile italo-japoneze, Tokyo va recunoaşte
de fapt Imperiul, prin suprimarea Legaţiei din Abisinia şi crearea unui
Consulat. Este probabil că şi italienii vor lua iniţiativa creării unui
Consulat în statul Manciuko, dar aceasta independent de orice cerere
japoneză. În ce priveşte o adeziune a Italiei la înţelegerea germanojaponeză, pentru moment încă nu este vorba de aceasta.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 79 (Relaţii cu Italia, 1934-1937), f. 215-219
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437
DELEGATUL ROMÂNIEI ÎN COMISIILE INTERNAŢIONALĂ ŞI
EUROPEANĂ A DUNĂRII, CONSTANTIN CONTZESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 408, din 22 noiembrie 1936
[Geneva]
Propunerile Guvernului iugoslav în legătură cu denunţarea regimului internaţional
al Dunării în apele germane
Domnule Ministru,
Am luat la cunoştinţă – şi mă grăbesc să-mi exprim părerea asupra lor – de
sugestiile Guvernului iugoslav, formulate cu ocazia denunţării, de către Germania,
a regimului internaţional al Dunării în apele germane.
Aceste sugestii sunt:
1) Repudierea art. XXXII şi XXXIII din Statutul Dunării, privitoare la
regimul special căruia îi este supus sectorul Porţilor de Fier;
2) Repudierea Acordului tripartit, încheiat între România, Iugoslavia şi
Comisia internaţională, pentru înfiinţarea administraţiei românoiugoslave de la Porţile de Fier;
3) Repudierea acordului încheiat cu Casa Comună şi Comisia
Internaţională a Dunării, pentru serviciul împrumutului 3% al Porţilor
de Fier, şi, totodată, al angajamentului repartiţiei, între cele două state
riverane, a deficitului eventual, în plata cuponului zisului împrumut.
Voi vorbi despre fiecare punct în parte.
1.
Repudierea articolelor XXXII şi XXXIII din Statutul Dunării
Realizarea sugestiilor Guvernului iugoslav egalează în totul – dar cu
consecinţe incomparabil mai însemnate pentru România – violarea Tratatului de la
Versailles, de către Germania.
Cele două articole din Statutul Dunării constituie cheia lui de boltă;
sectorul Porţilor de Fier este acela care, la Conferinţa din Paris din 1921 şi de
atunci încoace, a constituit aproape singura parte importantă din regimul Dunării
superioare: atenţia şi interesul tuturor statelor semnatare se concentrează asupra
acestor două articole cu o gelozie – aş putea zice cu o ferocitate – fără seamăn.
Şi tocmai pe acestea Guvernul iugoslav înţelege să le repudieze, mai bine
zis, să le repudiem împreună?
Dar contra unui asemenea gest s-ar ridica toţi semnatarii Tratatelor, nu
numai [cei] ai Statutului Dunării.
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Mi-este penibil – date fiind relaţiile politice care ne leagă, în sânul Micii
Înţelegeri, de vecina şi aliata noastră de peste Dunăre – să exprim, din nou, un
punct de vedere pe care n-am încetat de a-l susţine în trecut.
Dar, în faţa propunerilor concrete ce ni se sugerează, datoria şi conştiinţa
mea mă obligă să dau Excelenţie Voastre un aviz deschis şi neşovăitor:
România găseşte, în regimul internaţional al Sectorului Catarcatelor şi
Porţilor de Fier, pus, prin intermediul administraţiei româno-iugoslave, sub
controlul direct al Comisiei internaţionale, o pavăză şi o garanţie pe care cu nici un
preţ nu le poate sacrifica.
Ţara noastră trebuie să se simtă fericită de a se şti azi la adăpost de
vexaţiunile de odinioară, când monarhia austro-ungară îi sugruma orice mişcare şi
orice expansiune economică dincolo de Orşova.
Beneficiul extraordinar de mulţumitor ce tragem azi din imparţialitatea şi
corectitudinea administrativă, precum şi din îngrijirea şi continua ameliorare
tehnică a sectorului, este atât de nepreţuit pentru noi, încât, repet, pentru nimic,
pentru nimeni, nici azi, nici mâine, niciodată nu trebuie să-l sacrificăm în schimbul
mirajului înşelător al unui falacios pretext de suveranitate naţională încălcată, sau
de suficienţa unei prieteneşti înţelegeri între vecini.
Nici unul, nici altul din aceste două argumente nu au bază solidă şi
durabilă, fără riscuri şi fără dezamăgiri ulterioare.
Pricep tendinţa guvernului iugoslav; ea este întemeiată pe veşnicul
deziderat de a stăpâni, în deplină proprietate, Canalul Porţilor de Fier, pe care
traseul frontierei româno-iugoslave l-a lăsat în apele vecinilor noştri.
Dar să nu se uite că, dacă în contra adevărului istoric şi geografic, şi numai
pentru a stabili relaţii de frăţească dragoste între cele două ţări, eu însumi am
opinat, la un moment dat pentru această soluţie, am făcut-o spre a complace
politicii Guvernului regal – exclusiv pe baza consideraţiei că acest sector este şi
trebuie să rămână internaţionalizat, astfel precum zisul canal este şi trebuie să
rămână sub supravegherea Administraţiei din Orşova şi a Comisiei Internaţionale a
Dunării.
El a fost construit cu banii împrumutului ungar al Porţilor de Fier, face
parte din „echipamentele, edificiile şi instalaţiile‖ puse, prin art. 289 din Tratatul de
la Trianon, la dispoziţia navigaţiei internaţionale, cu drept de servitute formală, şi
cu niciun preţ nu poate fi utilizat de Guvernul iugoslav cu drept de proprietate.
Lupte îndelungate au fost date de Guvernul vecin pentru recunoaşterea, de
către Comisia Internaţională, a acestui drept. Speranţele, cererile, ameninţările lui
au rămas absolut fără efect; unanimintea Comisiei internaţionale s-a ridicat în
contra aceste pretenţii, şi Guvernul iugoslav a trebuit să bată în retragere; dar n-a
abandonat lupta; dezideratul său revine periodic; el este, fără încetare, supus
amicalei noastre aprecieri, cu speranţa că se va găsi, în sfârşit, cineva care să-l
susţină. Aceasta este o imposibilitate geografică şi istorică; este zadarnic a o mai
încerca. Am scris volume întregi în această privinţă spre a dovedi Guvernului
nostru că nu puteam susţine, în sânul Comisiei Internaţionale pretenţia Iugoslaviei.
Consiliul Juridic al Ministerului a examinat în amănunt şi în mai multe
rânduri afacerea şi a conchis, totdeauna, în sensul afirmaţiilor mele.
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Ministerul a aprobat, la rându-i, şi mi-a dat ordin să menţin şi să apăr acest
punct de vedere.
Nu pot să dau azi decât acelaşi aviz din trecut.
Ultimul meu raport în această privinţă, prin care analizam un
Memorandum al domnului Stoiadinović, preşedintele Consiliului iugoslav, purta nr.
33, din 25 aprilie 1936, iar avizul Consiliului Juridic poartă nr. 59, din 15 mai
1936.
Nu cred necesar să mai menţionez pe cele anterioare. Din toate acestea
rezultă că sugestia unei repudieri a caracterului juridic al Sectorului Porţilor de
Fier, stipulat în art. 288 din Tratatul de la Trianon, este nu numai în contradicţie cu
doctrina antirevizionistă a Micii Înţelegeri, dar constituie şi o eventualitate pe care
statul român trebuie să o considere ca extrem de periculoasă pentru interesele sale
economice de mâine, oricare ar fi, azi, legăturile noastre de amiciţie cu coriveranii
noştri iugoslavi.
2.
Repudierea Acordului tripartit din 1932
S-a muncit zece ani la facerea acestui Acord. S-au stipulat într-însul toate
modalităţile împărţirii, între co-riverani, a drepturilor constituirii administraţiei
Porţilor de Fier, din agenţi români şi iugoslavi; s-au delimitat sarcinile fiecăruia, şi
Guvernul iugoslav singur a fost acela care, în contra părerilor mele, a ţinut ca
amestecul Comisiei, între noi, să fie cât mai concret. Guvernul iugoslav avea, pe
atunci, teamă de influenţa noastră, sediul administrativ fiind la Orşova, pe teritoriul
nostru. Astăzi, când i-am cedat, din amiciţie, jumătate din serviciu, spre a-l muta pe
teritoriul său, la Tekia, acelaşi Guvern vrea să se dezbare de Comisie şi să rămână
faţă în faţă numai cu noi, suprimând Administraţia cu totul, sub motivul că ar fi
costisitoare şi că, fără ea, s-ar putea reduce taxele de navigaţie. Dar, repet, ca s-o
suprimăm trebuie să modificăm şi Tratatul, şi Statutul.
Vrea Guvernul român să devină, dintr-o dată, revizionist?
Părerea mea este – şi în această privinţă – că o geranţă individuală, fără
niciun control internaţional, al unui sector de această însemnătate, nu va fi
niciodată consimţită de semnatarii Tratatului şi Statutului Dunării, iar pentru
România ar fi o sursă de neînţelegeri şi de conflicte fără sfârşit cu vecinii ei, al
căror fel de a fi e ştiut că e departe de a fi acomodant.
3.
Repudierea Acordului relativ la serviciul împrumutului Porţilor de Fier
Realizarea acestui Acord, pe care l-am semnat la Paris, în 1927, împreună
cu colegul meu Zăuceanu, a pus capăt pretenţiilor Comisiei de reparaţii, de a
executa, în contra noastră, sentinţa ce dăduse şi prin care România era, singură,
condamnată la facerea serviciului împrumutului ungar de 3% aur.
Această sentinţă era nedreaptă şi absurdă, căci nu ţinea seama de Statutul
Dunării, care completa Tratatul de la Trianon şi atribuia administrarea sectorului
Porţilor de Fier, laolaltă României şi Iugoslaviei, care urmau să-şi repartizeze între
670

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

ele şi obligaţiile, şi drepturile teritoriale decurgând din Tratat.
Comisia s-a angajat să verse Cassei Comune tot beneficiul net al taxelor de
navigaţie, în contul cuponului, iar cele două state s-au angajat să completeze pe din
două aceste vărsăminte anuale, în cazul în care anuitatea ar prezenta un deficit.
În fapt, cele două state n-au plătit, timp de zece ani, decât o infimă sumă,
iar întreg serviciul şi amortizarea se fac regulat din produsul taxelor.
Cu acest aranjament, revăzut în 1932, s-a înlăturat în fapt sentinţa Comisiei
de reparaţii, dar ea n-a fost anulată în drept.
Iugoslavii tind astăzi să se retragă din această fericită combinaţie; ei înţeleg
să păstreze drepturile asupra sectorului, dar să repudieze sarcinile; ei vor să ne lase
din nou singuri sub cuţitul sentinţei Comisiei de reparaţii, denunţând aranjamentul
şi serviciul Cuponului, sub pretextul că beneficiarii sunt bancherii străini.
Acesta nu este un argument serios; împrumutul de care era vorba era gajat
prin taxele de navigaţie şi prin toate veniturile statului ungar; ori, moştenitorii
teritoriali ai acestuia suntem noi şi iugoslavii; de aceea contribuim împreună la
împlinirea deficitului.
Pot fi spoliaţi purtătorii de titluri de către aceia care deţin teritoriul şi
gajul? Vor iugoslavii să ne lase nouă gajul integral, cu alte cuvinte să nu se
amestece în perceperea taxelor nici Comisia, nici dânşii? Dacă vor, am putea să
luăm această sarcină; dar cum să ne înţelegem cu Comisia, care e însărcinată prin
art. 289 din Tratatul de la Trianon, „cu regularea conturilor provenite din
regularizarea cataractelor‖?
La aceste întrebări, Guvernul iugoslav nu poate răspunde cu seriozitate.
Deci, atâta vreme cât acest răspuns se va întemeia numai pe arbitrar, dar nu şi pe
drept, [pe] echitate şi [pe] respectul Tratatelor, sugestia Guvernului iugoslav, de a
suprima serviciul Cuponului nu poate fi adoptată de Guvernul român, care are, din
contră, un interes capital ca aranjamentul existent să rămână în vigoare până la
completa amortizare a împrumutului.
Câteşitrele sugestiile Guvernului iugoslav sunt, deci, pe baza argumentelor
ce aduc mai sus, absolut inacceptabile.
Contzescu
AMAE, Fond 71/Comisia Europeană a Dunării, vol. 106, nepaginat
438
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 959, din 23 noiembrie 1936, ora 21.15
Înreg. la nr. 64 971, din 24 noiembrie 1936
Paris
Confidenţial.
Colegul meu turc cu care am avut adineauri o lungă întrevedere, îmi
confirmă ca „incalificabilă‖ atitudinea Guvernului Francez în chestiunea
Alexandrettei şi Antiohiei. Acum patru zile, Domnia Sa a remis la Quai d‘Orsay o
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întâmpinare, pe care mi-a citit-o. Calmă ca formă, ea este categorică asupra
fondului, însă termină cu o propunere, şi anume a începe tratative, cu condiţia însă
a recunoaşterii existenţei şi valabilităţii acordurilor franco-turceşti, semnate şi
depuse din timp la Societatea Naţiunilor. Cu puţin timp înainte de a mă vedea,
colegul meu fusese la ministrul Afacerilor Străine, găsind de rândul acesta un
început de înţelegere, datorat poate faptului că Turcia nu înţelege nici a fi
mistificată, deşi există acorduri solemne, nici a ceda în faţa faptului împlinit. „Se
reneagă o semnătură; o vom renega şi noi, cu atât mai mult că ceea ce s-a acordat
azi Siriei s-a făcut fără ca măcar să fim vestiţi, necum consultaţi. Nu va voi
Guvernul francez să priceapă, ei bine, ne vom lua şi noi libertatea de acţiune, şi nu
ştiu cui îi va veni mai greu, date fiind urmările pe care le va avea. De altfel,
Guvernul englez socoteşte şi el că avem dreptate‖. Ca încheiere, colegul meu îmi
arată că el personal crede că acum se va ajunge la tratative. Guvernul turc nu
admite sistemul a două măsuri şi nici nu se va mulţumi cu un protest la Geneva.
Atmosfera părând, deci, ceva mai bună, Domnia sa pleacă la sfârşitul săptămânii la
Ankara, pentru a referi.
Cesianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Legaţiei de la Ankara, spre informare; Direcţia politică. Vasile
Grigorcea. 24.XI.1936; văzut la 25.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Siria, vol. 2 (Diferendul franco-turc în problema
Sandjacului, Alexandrettei şi Antiohiei, 8 septembrie-31 decembrie 1936), f. 64-65
439
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 354/A-2, din 23 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 66 322, din 1936
Londra
Discursul domnului Eden de la Leamington
Domnule Ministru,
Am onoarea a vă trimite aici, alăturat, discursul pronunţat de ministrul
Afacerilor Străine britanic la Leamington, în ziua de 20 noiembrie1.
1

„Aims of british policy. There can be no doubt (proceeded Mr. Eden) that attempts to uphold
international law have not benefited from the comparative decline of British strength in arms which
has existed in recent years. The equilibrium is now being restored – nobody but a would-be agressor
will complain. But, it may be asked, for what purpose will these arms be used? Let me once again
make the position in this respect perfectly clear. These arms will never be used in a war of aggression.
They will never be used in a purpose inconsistent with the Covenant of the League of the Pact of
Paris. They may, and if the occasion arose they would be used in our own defence and in defence of
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Cuvântarea domnului Eden are o importanţă considerabilă. Venind a doua
zi după trimiterea unei noi Note britanice către Puterile locarniene, discursul
ministrului de Externe britanic a rezumat în chip explicit şi cu o claritate aproape
neobişnuită angajamentele care leagă Marea Britanie de politica continentală.
Aceste angajamente ar fi următoarele:
1) Intervenţie armată a Marii Britanii, pentru apărarea securităţii Insulelor
Britanice şi a Imperiului.
2) Intervenţie armată în favoarea Franţei şi Belgiei, în cazul unei
agresiuni neprovocate îndreptate împotriva acestor ţări.
3) Intervenţie în favoarea Germaniei, dacă aceasta ar deveni victima unei
agresiuni neprovocate din partea semnatarilor unui Pact de securitate
occidental, în ipoteza, bineînţeles, în care Germania ar adera la acest
Pact.
4) Intervenţie în favoarea Egiptului sau Irakului, în concordanţă cu
termenii Tratatelor de Alianţă ce leagă Marea Britanie de aceste state.
5) Intervenţie, pe baza Pactului Societăţii Naţiunilor, în favoarea oricărei
ţări victimă a unei agresiuni neprovocate, atunci când Guvernul
britanic ar considera că o asemenea intervenţie este necesară.
Specificând astfel cazurile de intervenţie britanică în caz de conflict,
ministrul britanic al Afacerilor Străine a adus o preţioasă contribuţie lămuririi
definitive a poziţiei Marii Britanii în complexul afacerilor europene. Toate
angajamentele specificate de domnul Eden sunt bazate fie pe dispoziţiile tratatelor
încheiate de Marea Britanie, fie, în ipoteza viitorului Pact renan, pe obligaţiile ce
Marea Britanie se declară gata a le asuma, fie, în sfârşit, pe dispoziţiile generale ale
Pactului Societăţii Naţiunilor. Angajamentul de sub numărul cinci, deşi nu îmbracă
forma unei intervenţii obligatorii sau automate, arată, totuşi, îndeajuns, că politica
britanică actuală nu înţelege să se dezintereseze de orice conflict ce ar putea
izbucni în orice parte a lumii şi cu atât mai mult în Europa.
Importanţa cuvântării rezumate mai sus este atât de considerabilă, încât
orice comentariu apare de prisos. Trebuie relevat însă că în situaţia atât de tulbure a
afacerilor europene, Marea Britanie nu s-a sfiit să-şi spună încă o dată cuvântul cu
mai multă autoritate încă şi cu mai multă precizie decât o făcuse chiar după
evenimentele din martie trecut.
the territories of the British Commonwealth of Nations. They may, and if the occasion arose, they
would, be used in the defence of France and Belgium, against unprovoked aggression in accordance
with our existing obligations. They may, and, if a new Western European settlement can be reached,
they would, be used in defence of Germany where she the victim of unprovoked aggression by any of
the other signatories of such a settlement.
Those, together with our Treaty of Alliance with Iraq and our projected treaty with Egipt, are our
definite obligations. In addition, our armaments may be used in bringing help to a victim of
aggression in any case where, in our judgment, it would be proper under the provisions of the
Covenant to do so. I use the word «may» deliberately, since in such an instance there is no automatic
obligation to take military action. It is, moreover, right that this should be so, for nations cannot be
expected to incur automatic military obligations save for areas where their vital interests are
concerned―, AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 6 (General, 1936), f. 224-225.
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Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înalte mele consideraţii.
Laptew
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 6 (General, 1936), f. 221-223
440
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 623, din 24 noiembrie 1936, ora 17.10
Înreg. la nr. 65 369, din 25 noiembrie 1936
Roma
Am onoarea a comunica Excelenţei Voastre rezumatul unei conversaţii cu
Eric Drummond:
1) Ambasadorul Angliei consideră că atât timp cât Italia şi Germania
rămân în Comitetul de neintervenţie, complicaţiile grave sunt mai
puţin probabile. Impresia lui este că aprovizionările sovietice au ridicat
considerabil rezistenţa guvernamentalilor spanioli, ceea ce a precipitat
recunoaşterea Guvernului Burgos de către Italia şi Germania, cu
obiectivul de a da unui blocus a lui Franco putinţa de a opri expediţia
de armament rusesc. Marea Britanie va menţine politica neutralităţii,
aceea de a nu recunoaşte pentru moment calitatea sa de beligerant, şi
nu va admite legitimitatea unui blocus decât în cele trei mile ale apelor
teritoriale. Discursul lui Eden de ieri confirmă integral aceste
prevederi.
2) În ce priveşte înţelegerea germano-japoneză, Eric Drummond crede că
Italia i se va alipi şi ea, cel puţin sub forma unei colaborări de poliţie
pentru combaterea bolşevismului. Importanţa redusă a Italiei în
Extremul Orient nu adaugă nimic acordului dintre Japonia şi
Germania. Roma ţine la apropierea de Tokyo, şi Ciano a oferit
ambasadorului Japoniei să creeze o Legaţie la Karbin, generozitate
care nu convine japonezilor, care preferă să aibă completă libertate de
acţiune în Manciuko şi au rugat pe italieni a trimite numai un Consulat.
O recunoaştere formală ar fi stânjenit Germania, care are interese
considerabile în China, şi ţine a evita ostilitatea acesteia.
3) Eric Drummond îmi confirmă că conversaţiile italo-engleze sunt numai
la începutul lor. Acordul nu implică, pentru moment, recunoaşterea
Etiopiei. Dar este inevitabil că chestiunea să fie rezolvată după ce
trupele italiene vor fi ocupat toată Etiopia, ceea ce va fi fapt împlinit
până la Crăciun. Tratativele pentru acordul italo-englez vor fi duse la
început de Grandi, care a discutat cu şeful Guvernului şi va comunica
lui Eden sugestiile acestuia.
4) Anglia continuă a dori un nou Locarno, în care vede o ultimă
posibilitate de destindere europeană, deşi dificultăţile cresc zilnic. În
urma vizitei lui Beck la Londra, Anglia va sprijini cererea Poloniei, de
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a menţine legătura din vechiul Locarno, între Polonia şi Franţa.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 367-369
441
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA BELGRAD, EUGEN PAPINIU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 797, din 24 noiembrie 1936, ora 21.40
Înreg. la nr. 65 377, din 25 noiembrie 1936
Belgrad
Directorul politic mi-a comunicat că preşedintele Consiliului de Miniştri
ţine în mod special a aduce la cunoştinţa Guvernului român următoarele
instrucţiuni pe care le-a dat delegatului iugoslav în vederea conferinţei prealabile
de la Viena, din 27 noiembrie, a delegaţiilor statelor Micii Înţelegeri, cu privire la
Statutul Dunării: suprimarea tuturor articolelor din Statutul Dunării privitoare la
regimurile speciale pe Dunăre, şi anume articolele 4 până la 7 cu privire la regimul
special de la gurile Dunării. (Comisia Europeană a Dunării) şi articolele 32 şi 33,
care stipulează regimul special pentru Porţile de Fier.
Cu privire la celelalte dispoziţii ale Statutului Dunării, mai puţin
importante, propunerile iugoslave vor fi făcute ulterior.
Papiniu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; a se pune în vedere şi ministrului Crutzescu; Direcţia politică;
Direcţia tratatelor. 25.XI.1936; Legaţiei de la Varşovia, pentru domnul ministru
Antonescu; s-a comunicat domnului ministru Crutzescu.
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 208
442
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 357/A-2, din 24 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 66 325, din 30 noiembrie 1936
Londra
Nota britanică din 19 noiembrie cu privire la problema locarniană
Domnule Ministru,
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Ca urmare la raportul meu nr. 2 266/A-2, din 10 noiembrie1, am onoarea a
vă informa că guvernul britanic a transmis, la 19 noiembrie, guvernelor Franţei,
Italiei, Belgiei şi Germaniei, o nouă Notă relativă la problema locarniană, Notă
anunţată, de altfel, la sfârşitul notei britanice din 4 noiembrie. Am avut şi de astă
dată prilejul de a lua cunoştinţă de textul Notei în chestiune, pe care o rezum mai
jos.
Nota din 19 noiembrie cuprinde noi propuneri britanice privitoare la
problema locarniană şi prin ea Guvernul din Londra încearcă să răspundă la
diversele obiecţii ridicate de celelalte Puteri şi îndeosebi de Germania la cuprinsul
primei note a domnului Eden, din 18 septembrie. Ţin a releva, de la început, că
întreg tonul acestei note vădeşte un complet acord între guvernele din Paris şi
Londra. Astfel, Nota britanică întrebuinţează mai tot timpul expresia: „de acord cu
guvernul francez, guvernul Majestăţii Sale consideră că...socoteşte că...etc‖. ceea
ce dovedeşte că atât din corespondenţele anterioare, cât şi din schimbul de vederi
mai recente, o înţelegere generală pare a fi fost stabilită între francezi şi britanici.
Nota din 19 noiembrie a păstrat diviziunea materiei în patru categorii deja
menţionate în raportul meu mai sus menţionat.
1) Natura Acordului. În ceea ce priveşte natura viitorului Acord, Guvernul
britanic se declară din nou în favoarea unui acord care ar îmbrăca
forma unui Tratat de neagresiune şi asistenţă mutuală reciprocă.
Guvernul britanic socoteşte că nimic nu împiedică adoptarea unei
reciprocităţi de asistenţă între garantaţi (Franţa şi Germania), pe de o
parte, şi garanţi (Anglia, pe de alta). Ţinând seama de recenta dorinţă a
Belgiei, de a fi scutită de obligaţia de a asuma o reciprocitate în
asistenţă, Nota nu menţionează deloc situaţia Belgiei. În ce priveşte
Italia, Nota britanică cere noi precizări, întrucât socoteşte că răspunsul
italian la Nota din 18 septembrie nu cuprinde suficiente lămuriri cu
privire la atitudinea sa din acest punct de vedere.
2) Excepţiile la viitorul Tratat. În această parte, Nota britanică cuprinde,
în special, un răspuns la cererea germană, de a nu include în viitorul
Acord nicio excepţie de la obligaţia de neagresiune. Este poate partea
cea mai importantă din cuprinsul întregii Note.
Documentul britanic începe prin a constata că cererea Germaniei de a
exclude excepţiile se bazează pe consideraţia că Germania, nemaifiind
parte la Pactul Societăţii Naţiunilor, nu cunoaşte excepţiile ce ar putea
fi bazate pe art. 15 şi 16 din Pact. Recunoscând temeiul juridic al
acestei consideraţii, Guvernul britanic socoteşte, totuşi, că viitorul
Acord nu poate, sub niciun chip, înlătura cu desăvârşire chestiunea
excepţiilor. Guvernul britanic consideră că este indispensabil ca o
excepţie să fie prevăzută pentru cazul când una din puterile semnatare
s-ar deda la o agresiune neprovocată împotriva unei alte puteri,
nesemnatară a Acordului. Guvernul britanic aminteşte că pe deasupra
angajamentelor Pactului SN, există o altă sferă de angajamente, mai
1

Vezi documentul nr. 385.
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largă, mai universală, de care este necesar să se ţină seama. Este vorba
de Pactul Briand-Kellogg, care condamnă războiul ca instrument de
politică naţională, pe care mai toate naţiunile din lume l-au iscălit, la
care Germania este parte şi pe care Germania l-a recunoscut, de altfel,
o a doua oară, făcând dintr-însul baza Tratatului său cu Polonia, din
1934. În aceste condiţii, Guvernul britanic este de părere că dispoziţiile
Pactului Kelogg ar trebui să constituie excepţia de înscris în viitorul
Tratat. Violarea Pactului Briand-Kellogg de către una dintre puterile
semnatare, care s-ar deda la o agresiune împotriva unei puteri
nesemnatare, ar elibera astfel pe ceilalţi semnatari ai viitorului Locarno
de obligaţia de neagresiune împotriva violatorului Pactului Kellogg. În
sprijinul consideraţiilor sale, Nota britanică adaugă un exemplu tras
din propriile angajamente actuale ale Angliei. Este vorba de Tratatele
de Alianţă cu Egiptul şi Irakul, pentru care Marea Britanie este nevoită
a găsi excepţii de îndată de dispoziţiile Pactului SN nu ar mai fi
aplicabile împotriva Germaniei.
Atrag, în special, atenţia Departamentului Excelenţei Voastre asupra
importanţei acestui capitol, prin care serviciile din Foreign Office cred
a fi reuşit să combată cu succes refuzul german de a subscrie la
excepţii. Invocând, peste obligaţiile generale cuprinse în Pactul SN,
sfera mai generală a obligaţiilor cuprinse în Pactul Kellogg, aceste
servicii cred a fi găsit mijlocul de a salva, pe de o parte, funcţionarea în
cadrul viitorului Acord locarnian a Tratatelor de Alianţă ale Franţei şi
de a fi rezervat, pe de altă parte, dreptul Puterilor occidentale de a
interveni în cazul oricărei agresiuni săvârşite de Germania împotriva
altor puteri.
3) Chestiunea violărilor. În ceea ce priveşte procedura de urmat în caz de
violare a viitorului Tratat, Guvernul britanic rămâne la punctul său de
vedere, [acela] că violarea flagrantă a Tratatului va face să joace, în
chip automat, obligaţia de asistenţă şi de garanţie între semnatari. În
ceea ce priveşte procedura de urmat în caz de violare contestabilă,
Nota aminteşte că Guvernul britanic propusese ca Consiliul SN să se
pronunţe asupra violării şi să determine caracterul ei. Nota mai
aminteşte că Guvernul german, în răspunsul său, nu primise acest
recurs la Consiliul SN pentru motivul că Pactul SN nu mai lega
Germania. Documentul britanic mai aminteşte că tot Germania
propusese, în aprilie trecut, de a se recurge, în caz de violare
contestabilă, la un Tribunal arbitral. Or, Guvernul britanic consideră că
tot Consiliul SN ar fi organul cel mai indicat pentru a se proceda la o
determinare a cazului ce i se va supune. Într-adevăr, Guvernul britanic
crede că oricare ar fi forma pe care Societatea Naţiunilor o va lua-o în
viitor, ea va continua a cunoaşte diferendele internaţionale, deoarece
orice victimă a unei agresiuni va recurge imediat la Geneva. În
asemenea condiţii, nimeni mai bine decât Consiliul nu ar putea juca
rolul de Tribunal arbitral, [Tribunal] pe care însăşi Germania l-a cerut.
677

Institutul Diplomatic Român

4) Extinderea negocierilor la chestiuni altele decât acelea pur occidentale.
Nota britanică aminteşte că la 18 septembrie propusese extinderea
negocierilor şi la chestiuni altele decât cele occidentale. La aceasta,
Guvernul german a răspuns că, după părerea sa, asemenea negocieri nu
ar putea fi luate în consideraţie decât în momentul în care Pactul
occidental va fi fost realizat. Nota britanică insistă din nou asupra
punctului de vedere deja exprimat la 18 septembrie. Guvernul britanic
socoteşte că Pactul occidental nu constituie, după părerea sa, atât de
mult un scop în sine, cât constituie mai ales o etapă în calea
reglementării problemelor europene. În consecinţă, Guvernul britanic
este de părere că orice progres efectuat în calea negocierilor pentru
Acordul occidental va trebui să aducă un progres paralel în calea unor
negocieri similare pentru celelalte părţi ale Europei. Guvernul britanic
nu este, prin urmare, de părere că trebuie aşteptat momentul încheierii
Pactului Occidental, pentru a porni sforţări în alte direcţii.
Documentul încheie cerând diverselor puteri să facă cunoscut cât mai
grabnic punctul lor de vedere asupra problemelor expuse de Guvernul
britanic.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Laptew
AMAE, Fond 71/România, vol. 239 (Copii după rapoarte, noiembrie
1936), f. 360-364
443
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VIENA,
NICOLAE LAHOVARY, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 492, din 24 noiembrie 1936
Înreg. la nr. 66 656, din 28 noiembrie 1936
Viena
Convorbirile diplomatice de la Viena
Domnule Ministru,
Cele trei discursuri, rostite cu prilejul banchetului de la Schönbrunn, de
miniştrii Ciano, Schuschnigg şi Kánya, oglindesc destul de bine năzuinţele şi
încercările politicii austriece de a împiedica constituirea unor blocuri opuse în
Europa Centrală. Tustrei oratori au subliniat hotărât că grupul format de statele lor
trebuie considerat mai ales ca un punct de cristalizare constituit în vederea
menţinerii păcii şi a stabilităţii în această parte a Europei, dar nicidecum ca un bloc
opus altuia. Acest pol de cristalizare cuprinde în sine posibilităţi de dezvoltare
ulterioare. Aceasta a fost nota dominantă a celor trei cuvântări, asupra căreia, de
altfel, miniştrii au insistat cu multe detalii.
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Putem spune ca aceste cuvântări au vădit mai ales punctul de vedere
exprimat şi în alte rânduri de cancelar, şi care corespunde intereselor cele mai vitale
ale unei Austrii neatârnate.
Judecând politica austriacă, nu trebuie să uităm că oricât de bune legături
ar întreţine guvernul cu Italia şi cu Germania, cancelarul nu vrea să jertfească
posibilităţile sale de prietenie cu statele apusene, ba chiar şi cu statele Micii
Înţelegeri. Aceasta răspunde, de altfel, tradiţiilor, temperamentului şi intereselor
politice, economice şi financiare ale ţării. Închisă într-un bloc germano-italomaghiar, guvernul ştie bine că Austria, stânjenită în posibilităţile sale economice şi
sărăcită, şi-a pierde orice libertate în mişcare, şi neatârnarea ei n-ar mai fi decât o
iluzie.
Întrebarea ce ne-o putem pune este dacă, prinsă cum este între doi prea
puternici vecini, Austria, cu toate că vede primejdia, va putea rezista încă multă
vreme presiunilor tot mai mari care o apasă.
Aici alăturat, comunicatul şi textul, în limba franceză, al cuvântărilor
rostite cu ocazia conferinţei.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Lahovary
AMAE, Fond 71/România, vol. 239 (Copii după rapoarte, noiembrie
1936), f. 343-344
444
DECLARAŢIILE MINISTRULUI AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR ANTONESCU, FĂCUTE ÎN AJUNUL VIZITEI
ÎNTREPRINSE LA VARŞOVIA
24 noiembrie 1936
Bucureşti
„Răspund cu cea mai vie satisfacţie la amabila invitaţie pe care mi-a făcuto domnul Beck, eminentul ministru al Afacerilor Străine al Poloniei, în cursul
cordialelor întrevederi de la Geneva, de a vizita Polonia.
Orice prilej de a afirma forţa şi vitalitatea alianţei polono-române este
binevenit. Voi fi purtătorul de cuvânt nu numai al Guvernului român, dar şi al
naţiunii române, care este legată de nobila şi vajnica naţiune polonă prin legături de
afecţiune şi stimă, izvorâte dintr-un trecut comun de suferinţă şi de lupte pentru
libertate şi independenţă.
Ceea ce apropie, de asemenea, cele două popoare vecine este şi dorinţa lor
de pace. Tratatul de alianţă polono-român, întemeiat pe Pactul Societăţii Naţiunilor,
este o icoană întocmai a voinţei noastre de a asigura, în această parte a Europei, o
pace întemeiată pe menţinerea intangibilă a integrităţii teritoriale.
Relaţiile polono-române nu trebuie, totuşi, să se limiteze la cadrul strict al
tratatului ce uneşte cele două state. O întreagă operă aşteaptă să fie dusă la bun
sfârşit, prin dezvoltarea relaţiilor de tot felul între ţările noastre. Nu vreau să
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vorbesc numai de relaţiile economice, care sunt deosebit de importante şi care mai
pot să fie îmbunătăţite; mă gândesc şi la relaţiile culturale şi intelectuale. Am ferma
convingere că viitoarele mele întrevederi cu domnul Beck vor duce la rezultate
concrete în acest domeniu.
Am ţinut ca prima etapă a călătoriei mele să fie Cracovia, unde mă voi
duce, să mă plec la mormântul primului mareşal al Poloniei. N-aş fi putut călca pe
pământul polon înainte de a fi adus – în numele MS Regele României, al
Guvernului şi al naţiunii române – un pios şi recunoscător omagiu eroului renaşterii
poloneze, organizatorul statului polon, a celuia care a fost animatorul alianţei
polono-române.
Sunt fericit că voi avea onoarea să prezint omagiile mele, peste câteva zile,
preşedintelui Republicii Polone, să fac cunoştinţă cu mareşalul Rydz-Śmigly, şi să
am cu ei şi cu domnul Beck întrevederi care vor contribui, sunt sigur, la strângerea
relaţiilor între cele două naţiuni‖.
AMAE, Fond 71/România, vol. 239 (Copii după rapoarte, noiembrie
1936), f. 356-357
445
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 692, din 25 noiembrie 1936, ora 15.55
Înreg. la nr. 65 449, din 26 noiembrie 1936
Berlin
Importanta conversaţie ce am avut-o azi cu Rosenberg merită toată atenţia
noastră. Vorbind despre articolul său de la 15 noiembrie, l-am felicitat călduros,
adăugând că asemenea gesturi nu sunt numai de natură a lămuri relaţiile noastre cu
Germania, dar, readucând poporul ungar la realitate, constituie şi o serioasă
contribuţie pentru pace.
Stabilind apoi o legătură între acest articol şi declaraţiile făcute de Führer
domnului Gheorghe Brătianu, pe care Rosenberg le cunoaşte, i-am reamintit o
conversaţie pe care am avut-o anul trecut cu Domnia Sa. Era după declaraţiile
amicale făcute de Göring MS Regele, la Belgrad, şi ministrului iugoslav şi mie, la
Berlin, declaraţii reiterate mai târziu domnului Gheorghe Brătianu, şi care au fost
sistematic minimalizate, dacă nu complet anulate de Neurath şi Bülow,
conducătorii Auswärtiges Amt (vezi telegramele nr. 3 327, din 24 octombrie1, nr.
3 347, din 25 octombrie2, nr. 3 829, din 2 decembrie 19343, şi nr. 3 643, din 25

1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
3
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
2
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februarie 19361). Am reamintit, apoi, domnului Rosenberg, că l-am întrebat atunci
câte doctrine politice are Reich-ul şi cine reprezintă politica oficială germană în
problemele externe, chestiune la care Rosenberg mi-a răspuns atunci în mod
evaziv. „Azi, am încheiat eu, articolul dumneavoastră, care ştiu că oglindeşte în
mod public singura doctrină posibilă a Reich-ului al III-lea, adică aceea a domnului
Hitler, mai are şi meritul de a împiedica alţi factori a atenua teza Führer-ului‖.
Domnul Rosenberg mi-a declarat, foarte satisfăcut de cele ce îi spuneam, că nu
m-am înşelat şi că, într-adevăr, toate cele ce am raportat zilele acestea Excelenţei
Voastre reprezintă, într-adevăr, doctrina domnului Hitler. Domnia Sa a ţinut în
acelaşi timp să mă informeze că, atunci când alţi factori au oscilat, Domnia Sa s-a
menţinut în mod constant pe linia dreaptă, sfătuind întotdeauna pe unguri să nu-şi
facă iluzii asupra posibilităţii realizării aspiraţiilor lor. Nu mai departe decât acum
de curând, Domnia Sa a declarat categoric, unor membri ai Cabinetului ungar, că
Germania nu poate urma Ungaria în politica sa ireală şi a citat exemplul ţării sale,
care, pentru a câştiga prietenia Franţei, a renunţat la toate aspiraţiile sale asupra
Alsaciei-Lorenei, cu toate că acest teritoriu cuprinde atâţia germani şi cî în el se
găsesc bogate mine de interes vital pentru Germania. Ca încheiere, Domnia Sa a
spus oaspeţilor unguri că „nu este cuminte a încerca să împuşte trei iepuri deodată‖.
Nu am lipsit a întreba imediat: „Va să zică admiteţi că un singur iepure poate fi
totuşi împuşcat‖. Interlocutorul meu a răspuns râzând că nu este sigur că ar trebui
împuşcat vreunul, dar că în niciun caz nu crede că ar urma să fie împuşcat cel
românesc. După această glumă, domnul Rosenberg a recunoscut că strângerea
amiciţiei cu Polonia constituie o politică dintre cele mai cuminţi, admiţând şi
Domnia Sa, că Germania nu condiţionează prietenia sa cu România de abandonarea
amicilor săi de către aceasta, sau de o politică de vrăjmăşie din partea noastră
împotriva Rusiei. Rosenberg cunoaşte durerosul nostru trecut istoric, şi mi-a
declarat categoric că Germania înţelege dorinţa noastră, ca şi aceea a Poloniei, de a
se evita cu orice preţ ca teritoriile noastre să devină noi teatre de luptă.
Această conversaţie confirmă, deci, din nou, informaţiile ce am dat în mod
constant Departamentului Excelenţei Voastre, că, în caz de conflict cu Rusia,
Germania nu ne cere decât neutralitate. Sunt încredinţat că această chestiune nu va
lipsi a forma obiectul conversaţiilor Excelenţei Voastre la Varşovia, conversaţii
despre care aş fi recunoscător Excelenţei Voastre dacă m-ar ţine la curent.
Vorbind despre relaţiile Germaniei cu Cehoslovacia, am spus cât de
bucuroşi am fi dacă am vedea realizându-se o destindere între aceasta şi Reich, şi
cât de fericiţi am fi dacă am putea contribui la aceasta. Domnia Sa mi-a confirmat
că, atâta vreme cât Cehoslovacia va continua politica sa de asuprire a minorităţii
germane, orice apropiere între aceasta şi Reich este extrem de grea. Am fost
surprins că de data aceasta domnul Rosenberg nu mi-a vorbit şi despre relaţiile
Cehoslovaciei cu Sovietele, dar atribui această omisiune orei înaintate, conversaţia
noastră durând mai bine de o oră şi jumătate.
Această telegramă am expediat-o şi domnului Antonescu, la Varşovia.
Comnen
1

Vezi documentul nr. 159, din vol. Documente diplomatice române..., l. c., p. 229-230.
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446
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 549, din 25 noiembrie 1936, ora 22.52
Înreg. la nr. 65 454, din 26 noiembrie 1936
Moscova
Azi, la ora 17.00, s-a întrunit în marea sală a Kremlinului, al optulea
Congres extraordinar al Sovietelor, chemat a adopta noul proiect de Constituţie
publicat în iunie trecut. Apariţia lui Stalin a fost salutată de cei două mii de delegaţi
şi de tribune, cu ovaţii delirante, de peste zece minute. Foarte aclamaţi încă
Voroşilov, Molotov, Kaganovici.
După formalităţile constituirii Biroului, s-a dat cuvântul lui Stalin, în
calitate de raportor. Vocea surdă, la fiecare trei minute, figura impasibilă, discută cu
aproape totală absenţă de gesturi, fraza scurtă, simplă, cu un pronunţat accent
georgian. Niciun avânt, nicio preocupare de efect. O perpetuă clătinare pe picioare,
însuşirea jocului ursului.
Prima parte a expunerii, monotonă, didactică, despre realizările industriale,
despre netezirea categoriilor sociale, despre problema naţională rezolvată, despre
izbânzile dobândite pe terenul socialismului, prima şi indispensabila etapă pentru
instaurarea în viitor a comunismului. Toate spuse fără nicio notă.
A doua parte a expunerii, mai vie, mai colorată, cu unele reminiscenţe
literare şi presărate cu glume nu totdeauna de cel mai bun gust, utilizând şi câteva
notiţe, atacă miezul chestiunii. În primul rând, o privire asupra felului cum
proiectul de Constituţie a fost primit de presa străină, prilej de sarcasm şi de şarje,
mai ales la adresa presei germane, foarte mult gustată de auditoriu. Apoi o
comparaţie cu Constituţiile burgheze. A urmat o discuţie critică a propunerilor
făcute cu prilejul discuţiei publice, instituite în jurul proiectului de Constituţie din
momentul publicării lui şi până azi, respingându-le pe toate. Timp de două ore şi
jumătate, durata expunerii, nici cel mai mic semn de osteneală, contrar obiceiului, o
progresivă vigoare în glas. Elocventă dezminţire a celor ce la fiecare zece zile
anunţă condamnarea medicală a lui Stalin.
Semnalez că printre membrii Biroului a fost ales, prin aclamaţii, şi
Litvinov, ceea ce îi dă drept să ia loc pe estradă. Este drept că numele lui a fost
propus ultimul; nu mai puţin, este un semn de favoare, căci în Birou se aleg, în
genere, numai căpeteniile partidului. La congres am asistat toţi şefii de Misiune, cu
excepţia ambasadorului german. Se crede că dezbaterile vor dura trei sau patru zile.
Voi trimite, luni noaptea, textele prin poştă.
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Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (General, 1936 - mai 1937), f. 352-354
447
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 992, din 26 noiembrie 1936, ora 21.33
Înreg. 65 701, din 27 noiembrie 1936
Ankara
O informaţie semioficioasă, apărută în organul Guvernului, anunţă că
ambasadorul Franţei a transmis ministrului Afacerilor Străine două propuneri în
chestiunea Alexandretta şi Antiohia. Una din propuneri tinde la aducerea litigiului
în faţa Consiliului Societăţii Naţiunilor.
Informaţia adaugă că Guvernul va face vineri, înaintea Parlamentului,
declaraţii asupra acestei propuneri „susceptibilă de a da ocazia pentru o
reexaminare completă a întregii chestiuni, la Geneva, şi pentru a [se] ajunge la o
hotărâre conformă condiţiilor politice şi economice şi drepturilor decurgând din
convenţii‖.
În legătură cu cele de mai sus, aflu că propunerile franceze au fost
discutate îndelung în Consiliul de Miniştri. Pe baza expunerii lui Tewfik Rüstü
Aras, Consiliul s-ar fi arătat favorabil ducerii la Geneva, sub anumite condiţii,
printre care excluderea unui eventual aviz al Curţii Permanente de Justiţie de la
Haga, fiind vorba de o chestiune ce relevă de suveranitatea statului. Ministrul
Afacerilor Străine turc ar conta, la Geneva, pe sprijinul Angliei şi pe concursul
aliaţilor Turciei, care ar putea exercita pe lângă guvernul francez, o influenţă
favorabilă cererilor Turciei.
Hotărârea guvernului turc va fi expusă mâine la Parlament de Tewfik Rüstü
Aras. Independent de procedura adoptată, chestiunea îşi păstrează caracterul acut,
Turcia nefiind încă fixată asupra intenţiilor urmărite de Franţa prin propunerea de a
se sesiza Geneva. O nouă notă de răspuns franceză este aşteptată zilele acestea.
Ambasadorul Angliei mi-a declarat ieri că consideră argumentele Turciei
întemeiate în cea mai mare parte, ceea ce confirmă informaţiile mele anterioare
asupra atitudinii favorabile a Angliei, datorată intereselor ei politice şi strategice în
Mediterana Orientală.
În ce priveşte faptul de a distinge aspectele revizioniste ale chestiunii,
ministrul Afacerilor Străine şi alţi membri ai Guvernului mi-au declarat deseori că
Turcia, conştientă de interesele antirevizioniste ale aliaţilor ei, va evita orice ar
putea să le prejudicieze.
Filotti
[Note marginale:]
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MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică; 27.XI.1936; Legaţiei de la Varşovia, pentru
domnul ministru Antonescu; domnului Cesianu pentru referatul ce lucrează în
această chestiune. 27.XI.1936.
AMAE, Fond 71/Siria, vol. 2 (Diferendul franco-turc în problema
Sandjacului, Alexandrettei şi Antiohiei, 8 septembrie.-31 decembrie.1936), f. 66-68
448
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 993, din 26 noiembrie 1936, ora 21.35
Înreg. la nr. 65 700, din 27 noiembrie 1936
Ankara
Am salutat ieri la gară pe mareşalul Fevzi, care mi-a exprimat satisfacţia
lui pentru vizita la Bucureşti şi primirea ce i s-a făcut. După sosire, mareşalul a fost
vizitat, la Marele Stat Major, de preşedintele Republicii turce şi de Ismet Inönü.
Ieri seară, mareşalul a făcut, în Consiliul de Miniştri, o expunere de două
ore asupra călătoriei sale. După informaţiile mele, el s-a arătat foarte mulţumit de
rezultatele conferinţei şi de constatările ce a putut face asupra industriei noastre de
armament. Ar fi fost îndeosebi impresionat de materialul de artilerie construit la
Reşiţa şi de capacitatea fabricii de avioane din Braşov. Mareşalul a menţionat cu
recunoştinţă atenţia a cărei obiect a fost din partea generalului Condeescu, precum
şi din partea Guvernului şi şefilor Armatei. După această expunere, Tewfik Rüstü
Aras a fost însărcinat să transmită la Bucureşti mulţumirile Guvernului pentru
primirea rezervată generalissimului.
Deduc din aceste informaţii că scopul urmărit de Statul Major român, de a
da şefului Armatei aliate o idee justă despre mijloacele noastre de apărare a fost
atins.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Marele Stat Major; ministrul Armatei; Legaţiei de la Varşovia,
pentru domnul ministru Antonescu. 27.XI.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 611-612
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NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU,
ŞI MINISTRUL IUGOSLAVIEI LA BUCUREŞTI,
DRAGOMIR KASSIDOLATZ
26 noiembrie 1936
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Bucureşti
Secret.
Domnul Kassidolatz mi-a vorbit de două chestiuni:
1) Demersul colectiv faţă de Germania în urma denunţării clauzelor
tratatelor referitoare la fluviile internaţionale.
2) Modificarea Pactului Micii Înţelegeri, în sensul propunerii făcute de
Cehoslovacia în preajma Conferinţei de la Bratislava, din 12
septembrie 1936.
1.
Demersul colectiv faţă de Germania, în urma denunţării clauzelor tratatelor
referitoare la fluviile internaţionale
Domnul Kassidolatz mi-a comunicat că a fost însărcinat de domnul
Stoiadinović să ne spună că domnul Ghirsa, ministrul Cehoslovaciei la Belgrad, i-a
comunicat că guvernul de la Praga renunţă la ideea asocierii la demersul colectiv
proiectat de Franţa. Domnia Sa a adăugat că Belgradul a cerut informaţii la Londra,
pentru a cunoaşte atitudinea definitivă a Angliei în această chestiune.
Am răspuns domnului Kassidolatz că nu am nimic de adăugat la comunicările pe
care i le-a făcut Domnul ministru Antonescu în această chestiune, în urma
convorbirii ce a avut cu domnul Thierry.
2.
Modificarea Pactului Micii Înţelegeri, în sensul propunerii făcute de Cehoslovacia,
în preajma Conferinţei de la Bratislava, din 12 septembrie 1936
Domnul Kassidolatz mi-a comunicat că domnul Stoiadinović l-a însărcinat
să ne spună că, pentru moment, rămâne, în această chestiune, la punctul de vedere
consemnat în procesul verbal al Convenţiei de la Bratislava.
Am răspuns domnului Kassidolatz că situaţia s-a schimbat între timp, prin
demersurile pe care le-a făcut Franţa în legătură cu această chestiune şi am adăugat
că întâlnirea între miniştri de Externe ai celor trei ţări, cu prilejul vizitei domnului
Beneš la Belgrad, va fi o bună ocazie pentru a examina din nou chestiunea.
[Note marginale:]
Rog a se face o copie de pe punctul II şi a mi se da în forma prezentă în prezenta
notă. 28.XI.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 82 (Note de convorbiri, 1936-1940), f. 23-24
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 008, din 27 noiembrie 1936, ora 21.50
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Înreg. la nr. 65 894, din 28 noiembrie 1936
Ankara
Tewfik Rüstü Aras a făcut azi o expunere la Parlament asupra chestiunii
Alexandrettei. După un istoric al problemei şi după recapitularea schimbului de
note cu Franţa, ministrul a comunicat că a primit două propuneri franceze.
Prima sugerează negocieri directe pe baza autonomiei Sandjacului în
cadrul statului sirian, ceea ce Turcia nu poate accepta. A doua propunere este
ducerea litigiului în faţa Societăţii Naţiunilor. Ministrul a cerut autorizaţia de a
accepta această propunere.
Mai mulţi deputaţi au aprobat în cuvinte înflăcărate acţiunea Guvernului,
exprimând însă temerea asupra întârzierii ce ar putea rezulta din procedura Ligii.
Toţi oratorii au proclamat solidaritatea cu turcii din Sandjac, unul dintre ei cerând
anexarea pur şi simplu.
La sfârşit, Adunarea Naţională a votat unanim încredere în guvern, şi a
aprobat propunerea lui Tewfik Rüstü Aras.
Condiţiile în care se va merge la Geneva nu au fost precizate. Tendinţele
Turciei par a fi de a invoca art. 12 din Pact, iar nu clauzele mandatului sirian, care
ar risca să determine consultarea Curţii de la Haga. Chestiunea aceasta va da
probabil încă loc la dificultăţi.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 397-398
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 576, din 28 noiembrie 1936, ora 12.24
Înreg. la nr. 66 070, din 28 noiembrie 1936
Moscova
Se aşteaptă ca domnul Litvinov să ia cuvântul azi în faţa Congresului. Este
de presupus că va face o declaraţie în legătură cu art. 49, paragraful J, din noul
proiect de Constituţie, care atribuie Consiliului Suprem, iar în intervalul între
sesiunile Prezidiului acestui Consiliu, dreptul de a declara război „în cazul când
URSS ar fi atacată‖.
Se cunoaşte discuţia aprigă ce s-a deschis, îndeosebi, în presa franceză,
vara trecută, imediat după publicarea proiectului de Constituţie. Între alţii, domnul
Barthelemy, într-un articol publicat în „Revue de Paris‖, ce a avut mare răsunet,
caută a demonstra că devreme ce se îngrădeşte dreptul de a declara război numai la
cazul când URSS ar fi victima unei agresiuni directe, rezultă că Sovietele se găsesc
împiedicate de propria lor Constituţie în a-şi îndeplini obligaţiile înscrise în Pactul
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Societăţii Naţiunilor sau în tratatul cu Franţa ori de câte ori agresiunea nu va fi
îndreptată direct şi contra Rusiei. Faţă de rumoarea stârnită, Guvernul francez a pus
atunci oficial o întrebare la Moscova. I s-a răspuns că nu acesta este sensul
dispoziţiei din noul proiect, dar, de vreme ce chestiunea a fost pusă în discuţie, va
trebui găsită o formulă lămuritoare. Guvernul francez nu a mai insistat. Acum se
crede prilejul bine-venit pentru Litvinov să lămurească Congresul că dispoziţia în
chestiune nu atinge întru nimic obligaţia de asistenţă datorată în virtutea Pactului
Societăţii Naţiunilor sau a tratatelor speciale, în caz de agresiune neprovocată,
lămuriri ce ar avea valoarea unei declaraţii interpretative.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 28.XI.1936.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (General, 1936 - mai 1937), f. 358-359
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 649, din 28 noiembrie 1936, ora 17.30
Înreg. la nr. 66 081, din 29 noiembrie 1936
Roma
Asigurările date de Ciano şi de Palazzo Chigi, că, în timpul vizitei
Regentului Horthy nu se vor lua la Roma decizii politice şi că aceasta are un aspect
protocolar, s-au realizat cel puţin în mod aparent şi pentru moment. S-a ţinut să se
accentueze îndeosebi caracterul de curtenie al vizitei căreia i se va răspunde în
primăvară, prin călătoria Regelui Italiei la Budapesta, unde se afirmă că acesta va fi
însoţit şi de Duce, care a făcut făgăduieli în acest sens, cu condiţia de a dispune de
timpul necesar.
Timp de patru zile, dintre care trei consacrate Quirinalului, Guvernului
italian şi oraşului Roma şi una Sfântului Scaun, manifestaţiile oficiale şi
festivităţile s-au succedat fără întrerupere: mare revistă militară, recepţie la Capitol,
depuneri de coroane la Panteon şi la Mormântul Eroului Necunoscut, o
impresionantă revistă navală la Napoli, cu prezenţa a peste 100 de unităţi, în fine,
dejunuri şi prânzuri oficiale, dintre care unul la Quirinal, la care au participat
oaspeţii maghiari, Curtea şi Corpul Diplomatic, şi unde nu s-a pronunţat niciun fel
de toast.
Elementul politic al discursurilor pronunţate de Rege şi Regent, la dejunul
dat în cinstea Regentului Horthy de Suveran, pe crucişătorul „Zara‖, la Napoli şi la
prânzul dat de Quirinal în prezenţa numai a Curţii şi Guvernului italian, apare
destul de discret şi pune în relief numai: 1) Noua înfăţişare imperială a Italiei
accentuată de Regentul Horthy; 2) Simpatia şi prietenia reciprocă dintre Italia şi
Ungaria, afirmată de Regele Italiei şi de Regentul Ungariei. 3) Dorinţa celor două
ţări de a urmări o politică de pace, de justiţie şi de reconstrucţie.
687

Institutul Diplomatic Român

Regentul Ungariei s-a arătat foarte mişcat de primirea făcută. Publicul
italian a fost bine impresionat de prestanţa, cuvântările şi gesturile Regentului. A
făcut o reală impresie discursul de la Napoli, unde s-a prezentat ca vechi adversar
cavaleresc, astăzi reconciliat şi dorinţa sa de a primi în audienţă pe Rizzo, eroul
italian care a scufundat vasul „Viribus Unitis‖, comandat de Regentul Horthy în
războiul mondial.
Presa italiană, în tot timpul vizitei, a avut ca temă: elogii la personalitatea
lui Horthy şi prietenia italo-ungară. Justiţia pentru Ungaria şi revizionismul au fost
prezentate sub forma unui articol tip şi a cunoscutei hărţi a Ungariei mutilate, în
care şi Burgeland şi Fiume erau prezentate ca regiuni iridente. Ministerul Presei a
trimis acest articol ziarelor, cu indicaţia de a pune problema cu moderaţie. În fapt,
marea presă şi cea oficioasă au urmat dispoziţia oficială, s-au abţinut de la
comentarii şi s-au limitat la publicarea textului stereotip de sus. Au făcut excepţie
micile ziare germanofile din Roma, „Tevere‖ şi ziarul local extremist şi germanofil
din Cremona, al regimului fascist, care a publicat un violent articol contra Micii
Înţelegeri şi în special contra României. Am protestat în contra lui la Ministerul
Presei, ceea ce vor face şi colegii mei cehoslovac şi iugoslav.
Din punct de vedere politic, vizita Regentului Horthy nu pare a fi modificat
sensibil stadiul actual al problemelor maghiare. În ce priveşte revizuirea, Ciano şi
Palazzo Chigi au reînnoit şefilor de Misiune interesaţi, asigurările că declaraţiile lui
Mussolini sunt principiale, că tratatele nu sunt eterne, dar că problema nu este
actuală şi că nu trebuie să se alarmeze. Aceste asigurări sunt date cu rezervele şi
nuanţele deja menţionate faţă de Cehoslovacia. În ce priveşte Restauraţia, asigurări
asemănătoare: ea nu este actuală şi problema nu s-a pus nici la Viena, nici la
Budapesta, nici la Roma. Ciano a făcut în plus, ieri, o declaraţie interesantă
colegului meu iugoslav: Fiţi liniştiţi în ce priveşte Restauraţia. Problema nu se va
pune. Regentul Horthy îşi va desemna el însuşi succesorul. Aceasta înseamnă, dacă
declaraţia se dovedeşte exactă, că Regenţă se va perpetua în Ungaria şi că
legitimismul îşi vede reduse posibilităţile de succes. Asemenea asigurări sunt
evident destinate a calma în mod special temerea Iugoslaviei faţă de Restauraţie.
Cu acest prilej, cercurile diplomatice dezmint, de rândul acesta categoric, zvonurile
despre căsătoria Principesei Maria de Savoia cu Otto de Habsburg.
În ce priveşte reînarmarea Ungariei, problema rămâne în stadiul de la
Viena: nu există niciun inconvenient pentru un acord de principiu asupra parităţii
de drepturi între toţi semnatarii Protocoalelor romane, dar rămâne la aprecierea
Ungariei s-o realizeze, în momentul ce-l va socoti potrivit. Paritatea nu este însă
susceptibilă de negocieri sau condiţii, ci este numai restabilirea unui atribut suveran
al Ungariei. În fine, trebuie remarcat că cu prilejul vizitei Regentului Horthy,
cercurile conducătoare italiene au ţinut a manifesta o nuanţă de deosebită
cordialitate faţă de Iugoslavia.
În rezumat, vizita Regentului Horthy poate fi caracterizată de expresia
întrebuinţată în cercurile diplomatice de Kánya, după declaraţiile lui Mussolini de
la Milano: „Mai puţin ar fi fost mai mult‖. Ea nu a adus decizii politice noi, dar a
fost o manifestare solemnă a amiciţiei italo-ungare, care are o indiscutabilă valoare
politică intrinsecă.
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Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 9 (General, 1936-1937), f. 72-77

453
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU,
ŞI MINISTRUL URSS LA BUCUREŞTI
MIHAIL SEMIONOVICI OSTROVSKI
28 noiembrie 1936
Bucureşti
Secret.
Convorbirea a avut drept obiect:
1) Declaraţiile domnului Inculeţ la întrunirea de la Oradea.
2) Filme cenzurate.
3) Telegrama de presă asupra vizitei domnului ministru Victor Antonescu
la Varşovia.
4) Cenzura.
Declaraţiile domnului Inculeţ la întrunirea de la Oradea
Cunoscând impresia dezagreabilă pe care a produs-o asupra domnului
ministru Ostrovski pasajul din discursul domnului ministru Inculeţ la întrunirea de
la Oradea, am deschis eu însumi această chestiune şi am arătat domnului Ostrovski
tăieturile din jurnale, care cuprindeau rectificările făcute de domnul Inculeţ asupra
celor spuse în acel discurs şi care, după părerea noastră, dau domnului Ostrovski
deplină satisfacţie. Am profitat de acest prilej pentru a spune domnului Ostrovski
că nu trebuie să se atribuie o importanţă prea mare inadvertenţelor de limbaj ce se
pot produce chiar cu cele mai bune intenţii în manifestaţiile noastre politice sau în
presă. Trebuie să se ţină seama de atmosfera unor întruniri politice sau chiar a
dezbaterilor parlamentare care pot da loc, uneori, la expresii sau apropieri care,
fireşte, nu ar trece în cadrul unei discuţii liniştite.
Domnul Ostrovski mi-a comunicat că a discutat această chestiune şi cu
domnul ministru Inculeţ şi cu domnul prim-ministru, care i-au dat cuvenitele
asigurări. Chestiunea se poate considera ca închisă.
Filme cenzurate
Referindu-se la convorbirea ce am avut cu Domnia Sa cu prilejul unei
recepţii la Legaţia Sovietică (vezi nota asupra convorbirii din 7 noiembrie), mi-a
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comunicat că autorizaţia de proiectare a fost dată pentru unul dintre cele două filme
care făcuseră obiectul intervenţiei Domniei Sale, nu însă pentru cel de-al doilea.
Am chemat imediat la telefon pe domnul Sergiu Dumitriu, care mi-a spus
că aprobarea Ministerului de Interne privea ambele filme, că dacă nu s-a
reprezentat decât unul aceasta se datorează faptului că cei interesaţi au renunţat,
probabil, la reprezentarea lui.
Telegrama de presă asupra vizitei domnului ministru Victor Antonescu la Varşovia
Domnul Ostrovski mi-a semnalat un pasaj din telegramele de presă,
publicat cu prilejul vizitei domnului ministru Antonescu la Varşovia, în care
Domnia Sa exprimă hotărârea de a nu participa la o politică de bloc contra bloc.
Domnul Ostrovski se leagă de cuvântul „bloc sovietic‖, arătând că
Sovietele nu urmăresc constituirea de asemenea blocuri. Am răspuns domnului
Ostrovski că eu nu cunosc textul exact al declaraţiilor ce domnul Antonescu a putut
face vreunui ziarist, că, deci, cele relatate de presă pot să nu corespundă în ceea ce
priveşte termenii precişi întrebuinţaţi asupra celor exprimate de domnul ministru
Antonescu. Că, între timp, s-a publicat un comunicat asupra întrevederilor de la
Varşovia şi că, în termenii acestui comunicat nu există nimic care să poată veni în
atingere cu relaţiile prieteneşti ce avem faţă de URSS.
Veţi avea, am încheiat, prilejul să vedeţi pe domnul ministru Antonescu
imediat ce se va întoarce de la Varşovia. Domnia Sa vă va da, fără îndoială,
aceleaşi asigurări.
Cenzura
Domnul Ostrovski mi-a lăsat nr. 133, din 12 noiembrie 1936, al „Journal
de Moscou‖, şi mi-a comunicat că vânzarea acestui jurnal a fost oprită de către
cenzură. Domnia Sa mi-a remis şi o colecţie de fotografii care au fost admise de
cenzură, însă s-a suprimat textul explicativ.
Din fotografiile ce mi-a remis, rezultă că cenzura textului s-a făcut fără
niciun temei, pentru unele dintre ele. Am încercat să alunec asupra chestiunii,
arătând domnului Ostrovski importanţa considerabilă a materialului ce se
cenzurează zilnic şi dificultatea, pentru autorităţile însărcinate cu cenzura de a avea
întotdeauna colaboratori cu subtilitatea necesară pentru a se menţine exact în cadrul
instrucţiunilor ce primesc.
[Note marginale:]
Rog a se face un extras de pe punctele 1 şi 2 pentru dosarul Relaţii românosovietice, anexându-se textul discursului domnului ministru Inculeţ la Oradea
Mare; a se face un extras de pe punctul 3 pentru dosarul vizitei domnului ministru
Victor Antonescu la Varşovia. 28.XII.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 82 (Note de convorbiri, 1936-1940), f. 27-29
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454
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU,
ŞI MINISTRUL CEHOSLOVACIEI LA BUCUREŞTI, JAN SEBA
28 noiembrie 1936
Bucureşti
Domnul Seba mi-a vorbit de două chestiuni:
1) Răspunsul de dat Germaniei la comunicarea referitoare la denunţarea
clauzelor Tratatului de la Trianon relative la fluviile internaţionale.
2) Sancţiunile contra Ungariei, în cazul denunţării clauzelor militare ale
Tratatului de la Trianon
Domnul Seba mi-a remis o notă care rezumă ultima propunere a
Guvernului cehoslovac în această chestiune.
I-am comunicat că voi cerceta această notă împreună cu serviciile noastre
şi o voi supune domnului ministru Antonescu, la reîntoarcerea sa de la Varşovia.
Domnul Seba mi-a remis un nou text. Nu l-am putut cerceta imediat.
Dintr-o scurtă privire, am putut constata că el conţine un pasaj în care se reia ideea
domnului Stoiadinović, în ce priveşte sancţiunile financiare.
Este drept că de data aceasta este vorba numai de neonorarea obligaţiilor
faţă de deţinătorii unguri. Am arătat domnului Seba că prin aceasta se înlătură
principala obiecţie pe care am ridicat-o noi la propunerile făcute: imposibilitatea de
a vătăma drepturile terţilor, dar ne temem, totuşi, că textul propus poate fi inoperant
ori de câte ori este vorba de titluri la purtător, care pot trece, de azi pe mâine, în
mâini neutre sau în mâinile aliaţilor noştri.
Am întrebat pe domnul Seba care este originea acestui text. Domnia Sa a
presupus, ca şi mine, că ar fi putut fi propus la Praga de domnul Protić, ministrul
Iugoslaviei în Cehoslovacia.
[Note marginale:]
Rog a se face un extras de pe punctul 2 şi a mi se remite împreună cu prezenta
notă. 28.XII.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 82 (Note de convorbiri, 1936-1940), f. 31-32
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455
NOTA DE CONVERSAŢIE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT DIN
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU,
ŞI MINISTRUL CEHOSLOVACIEI LA BUCUREŞTI, JAN SEBA,
ŞI MINISTRUL IUGOSLAVIEI LA BUCUREŞTI,
DRAGOMIR KASSIDOLATZ
28 noiembrie 1936
Bucureşti
Convorbirea a avut drept obiect trei chestiuni:
a) Programul vizitei parlamentarilor cehoslovaci şi iugoslavi.
b) Denunţarea de către Germania, a clauzelor Tratatului de la Trianon,
referitor la fluviile internaţionale.
c) Atitudinea delegaţiilor statelor Micii Înţelegeri la sesiunea Comisiei
Internaţionale a Dunării (CID), ce urmează să se întrunească la Viena,
la 3 decembrie.
1.
Programul vizitei parlamentarilor cehoslovaci şi iugoslavi
S-a discutat în prezenţa domnului ministru Grigorcea, directorul
Protocolului, programul festivităţilor de la Cameră, şi s-a stabilit, de comun acord
lista invitaţilor la dineul de la Externe şi de la recepţia ce va urma.
2.
Denunţarea de către Germania a clauzelor Tratatului de la Trianon, relative la
fluviile internaţionale
Domnul Kassidolatz mi-a comunicat ultimele modificări ce propune
Guvernul din Belgrad la textele comunicate de guvernul din Praga. Pentru mai
multă precizie, am rugat pe domnul Kassidolatz să-mi dea în scris aceste propuneri
(Am primit textul scris al acestor propuneri şi l-am încredinţat Direcţiei politice).
Am pus la curent pe domnii Seba şi Kassidolatz asupra modului cum se
pune chestiunea.
3.
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Atitudinea delegaţiilor statelor Micii Înţelegeri la sesiunea Comisiei Internaţionale
a Dunării (CID), ce urmează să se întrunească la Viena, la 3 decembrie
Delegaţii Guvernelor noastre se vor găsi la Viena în ziua de 3 decembrie
pentru a lua parte la Sesiunea plenară a Comisiei Internaţionale a Dunării.
Potrivit unei hotărâri anterioare a Consiliului Economic al Micii Înţelegeri,
întrunirile acestea urmează a fi precedate de consfătuiri prealabile între delegaţii
celor trei Guverne ale Comisiei Internaţionale a Dunării spre a se pune de acord
asupra unei atitudini comune în şedinţele Comisiei.
Această conferinţă prealabilă urma să aibă loc pe 27 noiembrie.
Reţinut de lucrări urgente la Bucureşti, în legătură cu denunţarea clauzelor
referitoare la Tratatul de la Trianon cu privire la fluviile internaţionale, făcută de
Germania, domnul Contzescu nu a putut fi la Viena la această dată şi a cerut din
vreme amânarea conferinţei prealabile, pentru ziua de 1 sau 2 decembrie. Această
cerere a rămas fără răspuns.
Între timp, domnul Papiniu ne-a comunicat că domnul Stoiadinović ar fi
dat delegatului său la CID instrucţiuni precise, pentru a cere:
Suprimarea art. 4-7 (Comisia Europeană a Dunării) şi art. 32-33 (Regimul
Internaţional al Porţilor de Fier) din Statutul Internaţional al Dunării.
Am arătat Domnilor Seba şi Kassidolatz că Guvernul român nu este în
măsură să se pronunţe încă asupra oportunităţii acestui demers, că în ce mă priveşte
personal şi în aşteptarea instrucţiunilor cerute domnului Antonescu, socotesc că nu
este momentul să fie făcut acum. În ce priveşte chestiunea suprimării Comisiei
Europene a Dunării, ea a făcut obiectul unei convorbiri ce a avut loc în ziua de 11
septembrie 1936, între domnii Stoiadinović, Antonescu şi mine, în drum spre
Bratislava. A fost discutată apoi de aceşti trei miniştri, la Bratislava.
Dat fiind:
a) Că, potrivit art. 7 din Statutul Internaţional al Dunării, modificarea
Regimului acelei Comisii nu se poate face decât cu acordul statelor ce o
compun: Anglia, Franţa, Italia şi România;
b) Că, până în momentul convorbirilor noastre, Guvernul român nu
avusese încă posibilitatea de a lua contact cu aceste guverne pentru a le
pune la curent cu intenţiile sale şi pentru a obţine asentimentul său la
modificarea Regimului şi, în sfârşit,
c) Că însuşi domnul Nicolae Titulescu, în interviul dat ziarului „Le
Temps‖, la data de 29 iulie 19361, a spus că nu înţelege să obţină această
modificare cu cei interesaţi decât în acord cu ei şi pe bază de negocieri. S-a
hotărât să nu se vorbească nimic în comunicat spre a nu lăsa impresia că
Guvernele Micii Înţelegeri decid între ele o atitudine mai înainte de a fi
luat, cel puţin în mod oficios, contact cu celelalte state interesate.
Chestiunea figurează numai în procesul verbal al Conferinţei de la
Bratislava, cu următoarea formulă: „Mr. Antonesco a exposé le point de
1

Pentru interviul acordat de către Nicolae Titulescu ziarului „Le Temps‖, vezi documentul nr. 473, în
vol. Nicolae Titulescu. Documente Diplomatice..., l. c., p. 803-808.
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vue roumain concernant la Comission Européene du Danube. Au moment
où la Roumanie jugerait opportun d‘entreprendre des négociations en vue
d‘obtenir la supression de cette Comission ou la modification de son
régime actuel, les deux autres Etats de la Petite Entente appuieront les
demandes de la Roumanie‖.
Dat fiind că, între timp, Guvernul român nu a putut face încă niciun demers
în această chestiune, nici nu a precizat atitudinea sa în ceea ce priveşte soluţia ce
propune pentru gurile Dunării, socotesc, în ce mă priveşte, că chestiunea nu ar
trebui încă ridicată.
Domnul ministru, la întoarcere, va da un răspuns precis în această
chestiune.
În ce priveşte regimul Porţilor de Fier, Guvernul român nu şi-a putut încă
preciza atitudinea sa în faţa propunerii domnului Stoiadinović. Chestiunea este încă
în studiul serviciilor noastre.
Domnul Kassidolatz mi-a răspuns că ei nu au un interes deosebit la
chestiunea CED şi că, în această chestiune, înţeleg numai să sprijine demersurile
noastre, dar că doresc într-adevăr suprimarea regimului internaţional de la Porţile
de Fier.
Din această convorbire am înţeles ceea ce bănuiam în momentul primirii
telegramei domnului Papiniu, că Guvernul iugoslav doreşte să lege cele două
chestiuni, dând asentimentul său la cea dintâi în schimbul asentimentului nostru la
cea de-a doua.
În aşteptarea discuţiilor ce va trebui să le avem în sânul Guvernului asupra
atitudinii definitive de adoptat înaintea conferinţei de la 3 decembrie 1936, nu am
spus, fireşte, domnului Kassidolatz, că atât domnul Contzescu, cât şi membrii
Consiliului juridic nu sunt favorabili suprimării regimului internaţional de la Porţile
de Fier.
Rămâne ca această chestiune să fie studiată mai de aproape.
[Note marginale:]
Rog a se face un extras de pe punctul III, pentru dosarul respectiv. 28.XII.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 82 (Note de convorbiri, 1936-1940), f. 33-35
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REZUMATUL CONVERSAŢIILOR DINTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI,
VICTOR ANTONESCU,
ŞI MINISTRUL DE EXTERNE AL POLONIEI, JÓSEF BECK
26-28 noiembrie 1936
[Varşovia]
Politica Poloniei este determinată de situaţia sa geografică, între două state
mari, cu armate puternice, foarte dinamice şi cu mistici opuse: Rusia şi Germania.
694

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

Polonia nu se poate expune nici la o politică de prea mare apropiere faţă de
Germania, pentru a [nu] provoca ostilitatea Rusiei, nici la o politică de prea mare
apropiere faţă de Rusia, spre a [nu] provoca ostilitatea Germaniei.
Raporturile actuale ale Poloniei cu Germania sunt bune. Hitler i-a declarat
că, dacă Pactul de neagresiune are un termen limitat la zece ani, este fiindcă a vrut
să-i dea o mai mare însemnătate, făcându-l pe un termen dat. Un pact fără termen
este denunţabil oricând. Dar Hitler s-a declarat gata să îl reînnoiască pe o perioadă
de zece ani.
În chestiunea Danzigului, crede să poată ajunge la o înţelegere cu
germanii.
Cu Rusia, relaţiile Poloniei sunt normale şi mai bune ca înainte.
În situaţia tulbure de astăzi, Polonia trebuie să-şi caute prietenii în toate
direcţiile, fără să provoace nicio vrăjmăşie nicăieri.
Cu Ungaria, Polonia are raporturi bune culturale, care-şi găsesc justificarea
într-un lung trecut istoric.
Pot să te asigur, îmi spune Beck, că, chiar faţă de Domnia Voastră, ungurii
n-au dispoziţiile vrăjmaşe pe care un zgomot continuu pare a arăta. Cred chiar, că
ar fi dispuşi să vă facă oarecare avansuri, dacă nu s-ar teme că le respingeţi.
În ce priveşte alianţele Poloniei, n-am decât două, singurele pe care le cred
utile şi necesare. De altele n-am nevoie, căci nu mi-ar folosi la nimic: alianţa cu
Franţa, eventual contra Germaniei, şi alianţa cu România, eventual contra Rusiei.
Te-am rugat ca să vină şeful Statului Major român la Varşovia. Mi-ai dat
asigurări că va veni. Când va veni, toate dosarele noastre îi sunt deschise. N-avem
nici un secret faţă de voi, cu o singură condiţie: să nu deveniţi aliaţii Rusiei.
În ziua în care România ar deveni aliata Rusiei, orice înţelegere între noi
este imposibilă.
Suntem dispuşi a merge oricât de departe, în dezvoltarea raporturilor între
Polonia şi România.
În Franţa, pe nedrept, s-au exprimat unele îndoieli asupra alianţei cu
Polonia. A doua zi după 7 martie 1936, am dat ordin ambasadorului polon la Paris
să declare ministrului francez de Externe că, dacă Franţa consideră actul de
denunţare unilaterală a Germaniei un caz de război, Polonia este gata să-şi
îndeplinească îndatorirea de aliată. Ce puteam să fac mai mult pentru a le dovedi
buna noastră credinţă?
În cursul lungilor mele convorbiri cu Beck, venind vorba despre raporturile
între Polonia şi Cehoslovacia, am insistat asupra interesului ca Varşovia şi Praga să
aibă raporturi mai bune. Domnul Beck, ca concluzie, mi-a răspuns: „Raporturile
noastre cu Cehoslovacia nu sunt dintre cele mai amicale, dar în situaţia lor actuală,
ele nu prezintă niciun caracter de gravitate‖.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 36 (Relaţii cu Cehoslovacia, 1936-1943), f. 87-89
457
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
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T. nr. 3 601, din 29 noiembrie 1936, ora 23.15
Înreg. la nr. 66 225, din 30 noiembrie 1936
Moscova
După cum v-am prevenit, domnul Litvinov a luat, ieri seară, cuvântul în
faţa Congresului. Întreaga expunere, de mai bine de o oră, a fost caracterizată
printr-un atac, când vehement, când ironic, la adresa fascismului, dând, bineînţeles,
precădere Germaniei, dar nemenajând nici Italia, nici Japonia. La lumina ... (lipsă
în text) fascist a examinat decăderea ... (lipsă în text) sporirea înarmărilor,
evenimentele din Spania, repudierea unilaterală a obligaţiilor internaţionale,
învrăjbirea între state şi primejdia războiului (pe domnul Goebbels l-a caracterizat,
în treacăt, ca pe autorul celor mai absurde invenţii şi a celor mai mincinoase ştiri).
A ironizat recentul Acord germano-japonez, mirându-se că două biete articole au
necesitat negocieri de 15 luni contractanţilor, în cel mai mare secret, între un
general şi un supra-diplomat. A afirmat, cu tot simţul răspunderii ataşată funcţiei
sale, că acest acord nu este decât un paravan al unui alt acord, care poate astăzi este
chiar semnat, şi unde cuvântul comunism nu este nici măcar pomenit. A mai
declarat că, potrivit informaţiilor sale, Italia a propus Japoniei încheierea unui
acord similar cu acela publicat acum trei zile la Berlin. În faţa primejduirii păcii de
către cele trei state fasciste menţionate, Uniunea Sovietică vrea pace, atât pentru
dânsa, cât şi pentru alte naţiuni şi, în acest scop, îşi oferă colaborarea. Dar nu se
mulţumeşte cu vorbe, ci aşteaptă acte, în organizarea acestei păci. Celelalte state să
judece şi să cântărească valoarea aportului sovietic pentru menţinerea păcii, poate
vor înţelege că, din acest punct de vedere, URSS dă mai mult decât primeşte. A
sfârşit exaltând forţa şi valoarea politică a URSS.
Cuvântarea domnului Litvinov nu a adus niciun element nou, nu a deschis
nicio perspectivă necunoscută. Astăseară va vorbi domnul Molotov. Deşi nu este
tocmai probabil, va atinge şi el chestiuni de politică externă.
S-a alăturat, la refren, domnul Litvinov, aducând tributul său de „simpatie
şi admiraţie pentru eroicii apărători ai Madridului, precum şi luptătorilor
republicani pe celelalte fronturi în combaterea barbariei şi vandalismului‖.
Congresul, în picioare, a aclamat îndelung pe ambasadorul Spaniei, [prezent] la
şedinţă.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (General, 1936 - mai 1937), f. 360-362
458
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 667, din 30 noiembrie 1936
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Roma
Vizita Regentului Horthy la Roma
Domnule Ministru,
În discursul ţinut la 1 noiembrie, la Milano, după declaraţiile revizioniste
cunoscute, în favoarea Ungariei, şeful Guvernului italian adaugă că, în curând,
sentimentele poporului italian faţă de Ungaria „vor găsi o publică şi zgomotoasă
manifestare‖. Făcea aluzie, cu aceste cuvinte, la vizita proiectată a Regentului
Horthy la Roma, vizită pe care presa maghiară a anunţat-o imediat după discursul
din Milano, pe care însă Palatul Chigi şi presa italiană n-au adus-o oficial la
cunoştinţa publicului decât după întoarcerea contelui Ciano de la Budapesta.
Concomitent cu pregătirea vizitei Regentului maghiar, contele Ciano
personal şi diferiţi reprezentanţi ai Palatului Chigi dădeau cercurilor diplomatice în
general, şi şefilor de misiune ai Micii Înţelegeri în special asigurări că prezenţa
amiralului Horthy la Roma nu va comporta decizii politice şi că vizita va păstra
caracterul protocolar al unui act de curtoazie, destinat să afirme trăinicia şi
cordialitatea relaţiilor dintre Italia şi Ungaria.
În mod formal, asigurările date s-au realizat numai în parte, întrucât
cercurile politice conducătoare italiene s-au străduit să pună în valoare îndeosebi
aspectul festiv, solemn şi protocolar al vizitei, în măsură mult mai mare decât cel
politic. Cele patru zile – din care trei consacrate Quirinalului şi una Sfântului Scaun
– pe care Regentul ungar le-a petrecut la Roma, între 24 şi 28 noiembrie, au fost,
într-adevăr, supraîncărcate de festivităţi, recepţii, banchete, schimburi de vizite
între şeful Guvernului italian şi contele Ciano cu preşedintele Consiliului maghiar
şi ministrul său de Externe, paradă militară, pe via dell‘Impero, revistă navală la
Napoli, depuneri de coroane din partea Regentului la mormântul Soldatului
Necunoscut şi al Regilor Italiei, la Panteon etc. Agenţiile internaţionale şi presa au
făcut cronica acestor manifestaţii într-un mod prea amănunţit ca să mai avem
nevoie de a reveni asupra lor în acest raport.
Vom reţine, dintre ele, numai pe cele care pot prezenta un aspect politic.
Dacă ţinem seama că, de la 8 ianuarie 1930, data căsătoriei Principelui de
Piemont, Curtea Regală italiană n-a mai oferit niciun dineu de mare gală, cele două
prânzuri date de Suveran în cinstea Regentului, unul în prezenţa Guvernului italian
şi celălalt în prezenţa Corpului Diplomatic acreditat pe lângă Quirinal, capătă
semnificaţia unei deosebite atenţii şi a unei speciale cordialităţi.
Prânzul oferit Regentului şi Corpului Diplomatic nu comportă observaţii
speciale. El n-a fost subliniat de nicio cuvântare sau manifestare cu aspect politic.
Scurtele conversaţii, pe care diferiţii şefi de Misiune le-au avut, cu acest prilej, cu
Suveranul Italiei sau cu oaspeţii maghiari, nu depăşesc cadrul curtoaziei.
Prânzul de gală oferit însă la 25 noiembrie de MS Victor Emanuel al III-lea
poate fi însă considerat, prin schimbul de cuvântări pronunţate de Suveran şi de
Regentul ungur, sub aspectul lor politic, căci, cu acest prilej – cu moderaţia care
caracterizează asemenea manifestaţii între şefii de stat – s-au pus în relief sau s-a
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făcut aluzie la chestiunile de ordin politic care interesează raporturile italo-ungare.
Adresându-se Alteţei Sale Serenisime Regentului Horthy „demn fiduciar al
unei coroane antice şi glorioase‖, Suveranul a manifestat, din partea naţiunii
italiene; calda sa amiciţie pentru un popor care uneşte cu nobilele tradiţii de
civilizaţie şi mărire, importante însuşiri de cavalerească valoare‖.
Vechile legături dintre cele două ţări s-au strâns mai mult în ultimul
deceniu, când a devenit mai evidentă „simpatia reciprocă pentru urmărirea unei
politici de pace, justiţie şi reconstrucţie ‖, care este destinată să servească nu numai
raporturile dintre cele două popoare, ci „cauza paşnicei convieţuiri între naţiunile
Europei‖.
Suveranul speră că Alteţa Sa Serenissimă va duce cu sine impresia vie a
cordialităţii şi interesului cu care poporul şi Guvernul italian urmăresc activitatea
desfăşurată de poporul maghiar „pentru întărirea şi dezvoltarea energiilor naţionale
şi pentru un viitor mai bun‖, operă căreia „îi urează din inimă succesul meritat‖.
„Alteţa Sa Serenisimă‖, după ce şi-a exprimat gratitudinea sinceră pentru
primirea călduroasă ce i-a fost făcută şi după ce a afirmat sentimentele sale de
fierbinte amiciţie şi sinceră admiraţie către Suveran şi nobila naţiune italiană, i-a
felicitat călduros şi solemn pentru crearea Imperiului, prin care „se continuă cele
mai frumoase tradiţii ale Romei antice, care ducea naţiunilor îndepărtate beneficiile
culturii şi civilizaţiei‖.
În fine, arătând că „naţiunea ungară ştie cât este de însufleţită Italia de
dorinţa de a continua opera ei paşnică de reconstrucţie şi dreptate‖, Regentul
încheia afirmând: „Ungaria este animată de aceleaşi sentimente, şi această analogie
de aspiraţii este pentru mine garanţia că cele două naţiuni ale noastre, inspirate de
acelaşi ideal înalt, vor putea şi în viitor să-şi unească străduinţele lor spre a apăra
nobilele principii ale păcii bazate pe justiţie, de care ele rămân cu trăinicie legate‖.
Afirmaţiile sau aluziile conţinute în cele două toasturi sus-menţionate, care
au fost revăzute şi au căpătat forma definitivă la Palatul Venezia şi la Palatul Chigi,
nu au nevoie de lungi comentarii. Ele afirmă trăinicia şi cordialitatea raporturilor
de prietenie italo-maghiară, cărora i se desemnează, pentru moment, două
obiective: paritatea de drepturi şi revizionismul paşnic.
„Potenţarea şi dezvoltarea energiilor naţionale‖ nu este, într-adevăr, altceva
decât o aluzie deghizată la reînarmarea Ungariei.
„Politica de pace, de justiţie şi de reconstrucţie‖ din discursul Suveranului,
ca şi urarea sa „pentru un viitor mai bun‖, precum şi „nobilele principii ale păcii
bazate pe dreptate‖ din cuvântarea Regentului nu sunt decât afirmarea politicii de
revizuire, care este împărtăşită de ambele state, prin şefii lor respectivi, cu
corectivul unei soluţii paşnice, dar cu dorinţa unui „meritat succes‖ în acţiunea
pentru „un viitor mai bun‖ a Ungariei, din partea Suveranului italian.
Revista navală din Golful Napoli a avut o semnificaţie simbolică, fiind
destinată să dea o impresie de forţă Regentului şi o semnificaţie politică generală,
punând în relief, pentru opinia internaţională, materialul modern, disciplina şi
pregătirea marinei italiene.
Revista navală de la Napoli şi-a ajuns scopul: a fost o manifestaţie întradevăr impresionantă şi pentru numeroşii invitaţi străini şi pentru marel public
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italian, care de 25 de ani – din 1911 – nu mai avusese ocazia să asiste la o
asemenea manifestaţie.
Au participat la revistă aproape totalitatea escadrelor din porturile militare
de la Spezia şi Taranto, cea dintâi făcând escală în vederea revistei la Gaeta, cea dea doua, la Napoli. Tonajul total al forţelor navale trecute în revistă de Suveran şi de
Regentul ungar se apropia de 200 000 de tone, astfel repartizate: 15 crucişătoare
cuirasate, reprezentând un total de circa 115 000 tone, 39 vase uşoare de suprafaţă,
torpiloare şi contratorpiloare, reprezentând aproximativ peste 42 000 de tone, în
fine 47 de submarine şi 4 posamine cu un tonaj de circa 28 000 de tone.
După ce au fost trecute în revistă de Suveran şi de Regent, vasele de război
susmenţionate au făcut o serie de manevre impresionante în larg, între Ischia şi
Capri, în formaţie de luptă şi cu o viteză excepţională la asemenea reviste, de 25-30
de noduri pe oră. Tema era simplă: Escadra I din Taranto, plecând din Napoli,
întâlnea, după două ore, în larg, Escadra a II-a de la Spezia, venind din Gaeta.
După întâlnire, care avea loc în plină viteză, fără o singură ezitare de manevră şi
într-o aliniere desăvârşită, cele două escadre în formaţie paralelă se întorceau în
Golful Napoli.
Regele Italiei şi Regentul Horthy, împreună cu Ducele, contele Ciano şi
oaspeţii maghiari, au urmărit manevra de pe bordul crucişătorului Zara, care se afla
în fruntea primei escadre.
Cu prilejul dejunului, care a fost servit pe bord, Suveranul şi Regentul au
schimbat toasturi, în care cel din urmă a evocat lupta sa cavalerească, în Adriatica,
contra flotei italiene, în timpul războiului mondial, a mulţumit apoi cu emoţie
pentru neuitata primire ce i s-a făcut şi pentru spectacolul ce i s-a oferit, al unei
flote care „reprezintă azi una dintre cele mai puternice Marine din lume‖, cu o
disciplină exemplară, gata să învingă‖ şi care „îşi caută viitorul în orizonturi
îndepărtate‖.
Răspunzându-i, Regele Italiei a insistat asupra spectacolului de forţă şi de
disciplină pe care l-a prezentat revista navală, a reamintit spiritul cavaleresc, în care
pe vremuri s-au dat luptele navale în Adriatica şi arătat că acest spirit „a devenit o
legătură în plus a foartei adânci prietenii, care uneşte Italia fascistă cu prea nobila
naţiune maghiară‖.
Aceste declaraţii constituie singurul element politic al schimbului de
cuvântări de pe bordul crucişătorului Zara. Ele sunt mai mult o manifestare de
politică generală şi de politică internă italiană, decât de politică italo-maghiară.
Într-adevăr, ele afirmă, pe de o parte, puterea flotei italiene, într-un moment când şi
războiul din Spania, şi problema raporturilor italo-engleze pun Mediterana pe
primul plan al actualităţii internaţionale; pe de altă parte, ele sunt o recunoaştere
publică a meritelor domnului Mussolini care, ca şef al Guvernului şi de mai bine de
trei ani ca ministru al Marinei, este creatorul acestor escadre moderne şi animatorul
spiritului nou şi dinamic de disciplină şi încredere, care stăpâneşte azi marina
italiană. Şi, într-adevăr, niciodată nu am văzut pe şeful Guvernului italian iradiind o
bucurie mai vizibilă, decât în cursul revistei navale de la Napoli şi a prânzului de
gală care a urmat la Quirinale, unde, deşi numele său nu a fost pomenit, toată
lumea îşi dădea seama că el este adevăratul triumfător al acestei zile.
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Regentul Horthy nu şi-a ascuns mulţumirea pentru primirea grandioasă pe
care i-a făcut-o oficialitatea italiană. El însuşi a lăsat cercurilor care l-au apropiat şi
marelui public o bună impresie, prin atitudinea cavalerească pe care a luat-o în
toastul de pe bordul crucişătorului Zara şi prin gestul elegant pe care l-a făcut,
cerând să-i fie prezentat, într-o audienţă specială, amiralul Rizzo, caren, în timpul
războiului, a scufundat cuirasatul „Viribus Unitis‖, al cărui comandant era amiralul
Horthy însuşi.
În opinia publică italiană, vizita Regentului ungur a avut un simplu succes
de curiozitate. De două mii de ani, populaţia romană a văzut prea multe lucruri,
pentru ca să aibă entuziasmul uşor. În afară de rândurile partidului, poporul italian
e departe de a împărtăşi însufleţirea oficială, de comandă, a politicii italiene faţă de
Ungaria. Nu s-a uitat nici ura contra Habsburgilor, nici acţiunea iredentă contra
dublei monarhii. Nu se aprobă nici sacrificiile materiale care se fac pentru Ungaria,
când sunt încă în Italia atâtea lucruri de îndreptat. E o reflecţie curentă a omului din
stradă: „ Dacă ungurii sunt aşa de buni, de ce le-am făcut război?‖. Evident însă că
asemenea opinii nu au importanţă în politica practică. Din moment de „Mussolini
are întotdeauna dreptate‖, marea masă, ca şi cercurile politice, urmează cu
docilitate politica oficială faţă de Ungaria.
În timpul vizitei Regentului Horthy, presa italiană a făcut dări de seamă
detaliate şi abundente asupra sărbătorilor organizate în cinstea Regentului. Dar,
afară de această cronică a manifestaţiilor, ea şi-a limitat activitatea redacţională la o
biografie elogioasă a Regentului maghiar şi ai celor doi membri din Guvern care îl
însoţeau şi la un articol stereotip de propagandă revizionistă, care a fost trimis
ziarelor de Ministerul Presei, cu indicaţie să-l comenteze cu moderaţie. Articolul,
venit de la Budapesta, căci revizionismul lui nu se limita – ca şi harta care îl
însoţea – la ţările Micii Înţelegeri, ci se referea şi la Burgenlandul austriac şi la
Fiume italian. Oficioasele şi purtătorii de cuvânt ai Palatului Chigi s-au abţinut de
la comentarii editoriale, obişnuite în asemenea ocazii, sau şi-au brodat comentariile
pe tema articolului sus-menţionat, conform instrucţiunilor primite. Au făcut
excepţie singure ziarele: „Tevere‖, din Roma, organ germanofil, specializat în
polemici zgomotoase, dar cu un număr extrem de redus de cititori, şi „Regime
fascista‖, din Cremona, ziar provincial, cu simpatii germanofile, şi căruia faptul că
aparţine domnului Roberto Farinacci, membru al Marelui Consiliu Fascist, face să i
se lase o libertate de expresie de care de multe ori abuzează. Articolele publicate
contra Micii Înţelegeri de ziarele sus-menţionate, au făcut obiectul unui raport
special al serviciul de presă al acestei Legaţii.
Din punct de vedere politic, nu se poate afirma, pe baza informaţiilor ce
avem până acum, că vizita Regentului Horthy a adus fapte noi. Importanţa politică
a vizitei este în ea însăşi. Când doi şefi de stat se întâlnesc, într-o atmosferă de
voită cordialitate, de grandoare şi de entuziasm oficial, lucrul nu este fără
importanţă. În acest sens, vizita amiralului Horthy are o însemnătate considerabilă,
căci pecetluieşte legăturile de amiciţie dintre cele două state, care până azi nu
aveau încă consacrarea Regelui Italiei şi care de astăzi înainte o vor avea. Mai mult
decât atât, această prietenie va fi reconfirmată prin vizita pe care Suveranul italian
o va face la Budapesta – în primăvara din 1937 – probabil în luna lui mai – ca
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răspuns vizitei Regentului. Domnul Mussolini a promis el însuşi domnului Darány
să însoţească pe Suveran, dacă la acea epocă împrejurările îi vor îngădui. Se poate,
deci, conchide că prin consfinţirea regală care i s-a dat, politica ungară a Ducelui
capătă un relief şi mai accentuat şi un caracter definitiv, în măsura în care cuvântul
„definitiv‖ este un vocabul italian. Pentru politica italiană, faptul este extrem de
important, căci el afirmă cu tărie influenţa italiană la Budapesta, nu numai faţă de
statele Micii Înţelegeri, ci şi faţă de Germania.
Din punctul de vedere special al problemelor care interesează politica italoungară, acestea nu par a fi realizat noi progrese, în urma vizitei Regentului Horthy
la Roma.
Recunoaşterea Imperiului era o chestiune demult hotărâtă la Budapesta.
Călătoria contelui Ciano a fost ocazia pentru proclamarea ei oficială, spre a se da
un substrat politic mai larg vizitei acestuia; călătoria Regentului Horthy la Roma a
fost prilejul pentru notificarea ei solemnă.
Revizuirea clauzelor teritoriale ale tratatelor n-a făcut, în timpul vizitei
Regentului Horthy, decât obiectul celor două toasturi sus-menţionate, în care ea
este prezentată sub înfăţişarea „păcii bazate pe justiţie‖. În alţi termeni, şi după
zgomotoasa declaraţie revizionistă a Ducelui la Milano, revizionismul italian – ca,
de altfel, şi cel ungar – rămâne o afirmaţie de principiu. Metoda lui rămâne
paşnică. Care este însă semnificaţia acestui revizionism principial şi paşnic?
Italienii îşi dau foarte bine seama că, dacă revizuirea clauzelor militare ale
tratatului sau Restauraţia Habsburgilor nu ar fi decât cu greu susceptibilă de
sancţiuni militare, deoarece acestea ar implica o acţiune ofensivă a statelor Micii
Înţelegeri contra Ungariei sau eventual Austriei, în schimb, revizuirea frontierelor
nu poate fi consimţită de niciun şef de stat, de niciun Guvern, de nicio opinie
publică. O revizuire a frontierelor implică o acţiune ofensivă din partea Ungariei.
Ea ar însemna războiul. Acest război Ungaria nu se poate gândi să-l provoace
izolat, pentru realizarea revizuirii. Italia nu i-ar da, desigur, sprijin militar într-o
asemenea ipoteză. Revizuirea nu este, deci, pericolul de azi, ci pericolul de mâine.
Ea nu s-ar putea realiza decât la adăpostul unui conflict general. Până atunci este
evident că revizionismul rămâne o chestiune de principiu.
Ceea ce îngrijorează însă în acţiunea italiană de sprijinire a revendicărilor
ungare, este tocmai principiu însuşi, este repetarea lui insistentă, este propagarea
lui obsedantă, în scopul de la reconforta moral un stat aşezat într-o poziţie
strategică de avangardă în Europa dunăreană şi de a demoraliza statele Micii
Înţelegeri. Sub acest aspect, asigurările repetate pe care mi le-a dat contele de
Ciano, că declaraţiile de la Milano ale domnului Mussolini nu sunt decât
principiale., nu au nimic liniştitor pentru noi. Ele nu rezolvă problema, ci o amână.
În aşteptarea unei soluţii de forţă a revizionismului teritorial, la adăpostul
unui conflict general, afirmarea stăruitoare a principiului revizionist ar putea duce –
şi aceasta este una dintre speranţele italiene – la slăbirea sau disocierea Micii
Înţelegeri, ceea ce ar însemna un considerabil succes pentru politica italo-maghiară.
În cazul acesta, al unei Mici Înţelegeri divizate, o revizuire ar putea fi obţinută,
poate, şi pe cale diplomatică. Acesta este sensul acţiunii Italiei, de a se apropia de
Iugoslavia, care ar fi astfel sustrasă politicii de revizuire a frontierelor, precum şi al
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acţiunii de izolare a Cehoslovaciei, care ar trebui să fie prima victimă a
revizionismului.
Într-adevăr, Palatul Chigi – urmând în această privinţă şi opinia publică
italiană – consideră Cehoslovacia ca prima victimă desemnată a revizionismului,
pentru două motive: a) Cehoslovacia este aliata Sovietelor; b) Ea prezintă un
considerabil interes pentru Germania din punct de vedere etnic, politic, industrial şi
strategic. În schimb, ea nu prezintă nici un interes pentru Italia. De aceea, acordul
dintre Reich şi Italia se poate uşor realiza contra Cehoslovaciei. Dimpotrivă, o
asemenea înţelegere apare mai grea în ceea ce priveşte Iugoslavia şi România.
Aceasta explică asigurările – desigur, foarte relative în fond –, pe care Palatul Chigi
le dă celor două ţări din urmă, în ce priveşte revizuirea frontierelor lor, şi rezervele
care se fac în acelaşi timp cu privire la Cehoslovacia.
În concluzie, la epoca vizitei Regentului Horthy la Roma, ofensiva unui
revizionism concret, pe cale diplomatică, pare îndreptată contra Cehoslovaciei, faţă
de care Germania, Ungaria şi Italia au o atitudine identică. Extinderea acestei
acţiuni la România şi Iugoslavia, este pe de o parte, în funcţie de rezistenţa solidară
a Micii Înţelegeri, pe de altă parte, [în funcţie] de înţelegerea italo-germană.
În ce priveşte Restauraţia, ea nu pare a fi realizat niciun progres cu prilejul
vizitei lui Horthy la Roma. Cum am spus şi altă dată, la Palatul Chigi problema
Restauraţiei nu mai este o chestiune de doctrină, ci una de oportunitate. E o
chestiune internă austriacă, pentru care acordul italian este dobândit dinainte. Ceea
ce împiedică realizarea ei, este rezistenţa constantă a Germaniei, pentru care
Restauraţia este, de asemenea, o problemă internă a Austriei, dar care nu concepe
realizarea ei decât printr-un plebiscit, în convingerea, probabil corespunzătoare
realităţii, că o asemenea măsură ar da majoritate nazismului. Cât timp, deci,
problema esenţială pentru Roma şi Berlin este menţinerea înţelegerii italo-germane,
Restauraţia Habsburgilor apare ca o problemă inactuală.
Mai mult decât atât, Italia nu pare a fi grăbită să împingă spre actualitate
nici problema legitimismului maghiar. Contele Ciano a declarat colegului meu
iugoslav că putem să fim liniştiţi în ce priveşte o eventuală Restauraţie a
Habsburgilor la Budapesta, căci Horthy îşi va desemna el însuşi succesorul.
Regimul Regenţei ar urma, deci, să se perpetueze la Budapesta. Se pare destul de
ciudat ca Regentul actual să numească el însuşi un succesor, a cărui alegere
aparţine Parlamentului. Dacă afirmaţiile Ministrului italian s-ar verifica, ea ar putea
fi un fapt liniştitor pentru politica Europei Dunărene. Pentru moment însă, ea îmi
apare mai mult ca o manevră destinată a calma temerile Iugoslaviei, care, dintre
statele Micii Înţelegeri, ar fi poate cea mai dăunată de o Restauraţie a Habsburgilor.
Am, de altfel, impresia că vizita Regentului ungar la Roma – direct sau
indirect – a adus o oarecare clarificare în chestiunea Habsburgilor. S-a vorbit, întradevăr, stăruitor în cercurile iniţiate, de căsătoria Principesei Maria de Savoia cu
Arhiducele Otto de Habsburg. Aceste zvonuri nu au fost dezminţite oficial decât
într-o formă destul de echivocă. Se spunea anume că ele nu au nicio confirmare
oficială. Se pare că din partea Quirinalului ar fi fost stăruinţe pentru contractarea
unei căsătorii, dar că ele s-au lovit de o rezistenţă categorică din partea Curţii.
Faptul este că, după plecarea Regentului, Palatul Chigi dezminte, la rândul
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acestuia, în chip categoric, eventualitatea unei legături de familie între Casa de
Savoia şi Habsburgi.
Paritatea de drepturi pare a fi rămas şi ea în stadiul în care se afla după
Conferinţa de la Viena. Italia şi Austria sunt de acord – ca semnatare ale
Protocoalelor de la Roma – pentru reînarmarea Ungariei. Dar acest acord există
numai asupra principiului. Alegerea momentului când paritatea va deveni o măsură
concretă este lăsată la aprecierea Ungariei. Un lucru apare însă hotărât: Ungaria, ca
şi ceilalţi doi semnatari ai Protocoalelor romane, nu se mai consideră legate de
punctul 6 al Rezoluţiei de la Stresa, din aprilie 1936, care condiţiona realizarea
parităţii de drepturi de stabilirea unui regim de securitate pentru statele interesate la
dezarmarea Ungariei. Paritatea este pentru semnatarii Protocoalelor romane un
atribut suveran, care nu e susceptibil de condiţionat şi negociat.
În încheiere, se poate, deci, constata că vizita Regentului Horthy la Roma
nu a adus cu ea decizii noi şi zgomotoase. Problemele ungare, de altfel, sunt, în
concepţia italiană, de înceată şi progresivă realizare. Ea a fost însă un prilej de
răsunătoare propagandă pentru Ungaria şi pentru politica maghiarofilă a Italiei.
Cu simţul acut al publicităţii pe care-l posedă, domnul Mussolini nu s-a
înşelat când a vorbit la Milano de „zgomotoasa manifestare‖ a vizitei Regentului
Horthy. Aceasta îşi găseşte justificarea şi finalitatea în însăşi primirea făcută
fiduciarului Coroanei Sfântului Ştefan.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 239 (Copii după rapoarte, noiembrie
1936), f. 423-442
459
MINISTRUL ROMÂNIEI LA WASHINGTON, CAROL DAVILLA,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. nr. 10 401, din 1 decembrie 1936, ora 19.04
Înreg. la nr. 66 648, din 2 decembrie 1936
Washington
Toată presa americană, fără excepţie, condamnă Acordul germanojaponez, iar majoritatea articolelor de fond îl consideră ca o alianţă ofensivă, nu
defensivă, contra Rusiei, nu contra comunismului. Prin mâna liberă dată Japoniei
în Extremul Orient, se consideră că Germania a comis o greşeală fatală care îi va
înstrăina puţinele simpatii pe care le mai avea aici, cât şi chiar în Anglia.
Bineînţeles, în lipsa preşedintelui şi a Congresului, este imposibil de a aprecia
care vor fi consecinţele acestui Acord în ce priveşte politica externă a USA. Se
constată însă, de pe acum, accentuarea tendinţei spre strângerea legăturilor cu
ţările democratice, în special Anglia şi Franţa. Tot astfel, recunoaşterea Etiopiei
italiene şi a Manciuriei japoneze de către Japonia şi Italia au produs aici o
impresie extrem de defavorabilă. Formarea unui bloc al ţărilor dictatoriale care
colaborează în nesocotirea obligaţiilor internaţionale contractate, este sever
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criticată de toate ziarele, care văd în aceasta cel mai mare pericol pentru pace.
Pe de altă parte însă, aflu confidenţial că States Departament a fost
informat, sâmbătă, de Ambasada din Paris, că guvernul francez este extrem de
îngrijorat de tendinţa Sovietelor de a forţa mâna Franţei, prin Pactul de asistenţă
mutuală, ca să ia în conflictul spaniol o atitudine care ar putea provoca între
dânsa şi Italia un conflict direct, putând degenera într-un război european. Se
speră aici că Franţa se va folosi de această situaţie pentru a împinge treptat la
înlocuirea Rusiei, ca şi contrapondere orientală, prin blocul format din Polonia şi
Mica Înţelegere, realizabil în urma vizitei domnului Beck la Londra, şi a
Excelenţei Voastre la Varşovia.
Greutăţile practice pentru funcţionarea Pactului franco-sovietic
periclitând însăşi ideea securităţii colective, se mai speră aici că Rusia va
înţelege că trebuie să urmeze în Spania politica franco-engleză şi că are totul de
câştigat prin noua regrupare în Europa Centrală. Pentru aceste motive,
manifestaţia de astăzi de la Bucureşti este privită cu mult interes. Singurul punct
de nedumerire continuă să fie neparticiparea Poloniei, care totuşi se explică prin
necesitatea acesteia de a masca faţă de Germania recenta sa evoluţiune. O astfel
de regrupare de forţe ar facilita destinderea necesară între Franţa şi Italia.
Declaraţiile Excelenţei Voastre la Varşovia, că România nu doreşte să
participe în niciuna dintre grupările antagoniste, a făcut aici impresie bună. Se
mai consideră aici că pericolul unei apropieri germano-ruse, ca o consecinţă a
regrupării de mai sus, este imposibilă astăzi în urma Pactului germano-japonez şi
a atitudinii drastice adoptate de cele două tabere opuse, că, prin urmare, este
momentul favorabil pentru crearea blocului neutru din Europa Centrală. Mă
străduiesc să contribui la formularea opiniilor citate, şi aş fi bucuros, dacă
Excelenţa Voastră mi-ar confirma telegrafic dacă acest punct de vedere
corespunde cu acţiunea pe care o desfăşuraţi.
Davilla
AMAE, Fond 71/SUA, vol. 7 (Telegrame, 1920-1941), f. 28-30
460
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 629, din 1 decembrie 1936, ora 21.50
Înreg. la nr. 66 445, din 2 decembrie 1936
Moscova
Închipuirile domnului Molotov, în faţa Congresului, în seara de 29
noiembrie, nu se deosebesc de obişnuita literatură sovietică. După cum era de
aşteptat, o violentă ... (trei grupe indescifrabile) contra hitlerismului. Repetând
aproape cuvintele rostite la Congres acum doi ani, Domnia Sa a declarat că faţă
de marele popor german nu are decât sentimente de prietenie şi de respect sincer,
calificând însă pe conducătorii germani de astăzi drept canibali moderni.
În legătură cu persecuţiile împotriva evreilor din Germania, domnul
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Molotov a făcut apologia elementului evreiesc ca valoare umană, culturală şi
socială, adăpostindu-se în acest sens după nişte vechi declaraţii ale domnului
Stalin, în care acesta combătea antisemitismul. Declaraţie semnificativă, care
trebuie interpretată ca o afirmaţie de principiu faţă de anumite tendinţe
antisemite atribuite lui Stalin şi care au început să-şi facă loc în lume atât
înăuntru cât şi în afară, mai ales în urma procesului Zinoviev/Kamenev, în care
aproape unanimitatea condamnaţilor erau evrei.
Mai este de reţinut, din discursul lui Molotov, declaraţia că Sovietele
sunt integral absorbite de afacerile lor interne, că vor continua politica de
neintervenţie în afacerile interne ale altor ţări şi apărarea păcii în lume.
Trimit textul prin poştă.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 4 (General, 1936-mai 1937), f. 365-366
461
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 630/1, din 1 decembrie 1936
Înreg. la nr. 68 134, din 8 decembrie 1936
Budapesta
Vizita oficială a Regentului Horthy la Roma şi Viena
Domnule Ministru,
Conferinţa de la Viena şi vizitele oficiale care au avut loc la Budapesta,
Berlin, Roma şi Viena, au pus capăt, actualmente, intensei activităţi diplomatice
desfăşurate în Europa Centrală.
Demersurile acestea capătă, în împrejurările internaţionale ale
momentului, o importanţă certă, care depăşeşte interesele imediate ale ţărilor în
numele cărora ele au fost întreprinse, căci ne dăm prea bine seama că este vorba
aici de grupări interesând pacea generală a uneia din părţile cele mai sensibile ale
continentului. Prin aceasta însăşi, aceste vizite oficiale au repercusiuni imediate
asupra unor situaţii care evoluează zilnic şi care tind să ia aspecte uneori
neliniştitoare.
La Roma s-a făcut Regentului Horthy o primire foarte călduroasă, de
care ungurii nu pot fi decât măguliţi.
Urmând de aproape întrevederii de la Berchtesgaden cu Hitler, călătoria
şefului statului maghiar la Roma a apărut ca o contra-pondere la cea dintâi.
Guvernul generalului Gömbös adusese Ungaria în orbita Germaniei.
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Italia se neliniştise de acest fapt. Ducele s-a silit atunci să readucă Guvernul de la
Budapesta la dispoziţia care i se cunoştea în epoca în care s-a precizat prima
apropiere italo-maghiară, când ungurii aşteptau de la Mussolini revizuirea
clauzelor teritoriale ale Tratatului de la Trianon, lucru care constituie esenţialul
revendicărilor lor naţionale.
Discursul de la Milano le-a adus un reconfort în această privinţă, şi
recenta Conferinţă de la Viena le-a dat, orişicum, speranţa că punerea în aplicare
a protocoalelor încheiate ar fi mai prielnică intereselor economice ungare, decât
a fost până acum.
Pot afirma însă că rezultatele practice ale vizitei lui Horthy la Roma n-au
răspuns, aproape deloc, acestei nădejdi.
Desigur, prietenia italo-maghiară a primit o strălucită confirmare. Nu
depinde însă numai de Italia ca Ungaria să primească reparaţia teritorială a
„nedreptăţii‖ ce pretinde că i s-a făcut la încheierea păcii. O problemă ca
revizuirea clauzelor teritoriale ale Tratatului de la Trianon nu poate fi rezolvată,
în mod paşnic, decât cu asentimentul tuturor celor interesaţi. Nu este în
posibilităţile actuale ale diplomaţiei italiene să bruscheze lucrurile în această
direcţie.
Iată un lucru de care ungurii inteligenţi îşi dau prea bine seama.
Iată de ce masa va trebui să se mulţumească cu încurajări din partea
Ducelui, fără să aibă nicio satisfacţie politică propriu-zisă.
Vizita Regentului Horthy la Viena este complimentul natural al vizitei
sale la Roma.
Acolo, de asemenea, erau de discutat chestiuni destul de delicate.
Se vede bine că diplomaţia italiană a reuşit să apropie Ungaria de
Austria, în cadrul Protocoalelor de la Roma.
Dar ne dăm seama că mai subzistă încă probleme între Viena şi
Budapesta, care fac destul de grea o cooperare permanentă şi intimă între ele.
Felul în care a luat sfârşit uniunea personală a celor două ţări a lăsat
amărăciune şi de o parte, şi de alta.
A venit apoi ocuparea Sopronului de către unguri, atribuirea
Burgerlandului Austriei şi, mai ales, faptul că Viena nu s-a arătat, niciodată, prea
entuziasmată faţă de revizionismul maghiar.
Ungaria şi Austria au nevoie de reorganizarea economică a regiunii
dunărene. Dar, în timp ce Viena este dispusă să se înţeleagă cu Mica Înţelegere,
mai ales cu Cehoslovacia, Ungaria continuă să facă să depindă concursul ei, în
această privinţă, de o reglementare prealabilă a chestiunilor teritoriale.
Se poate spune deci că, din punct de vedere formal, vizita Regentului
Horthy la Roma şi Viena a fost îndeplinită cu multă strălucire; din punct de
vedere însă al realităţilor politice şi economice, această vizită nu a adus niciun
câştig precis Ungariei.
Nu pot găsi o mai bună confirmare a acestei convingeri decât discursul
radiodifuzat al preşedintelui Consiliului de Miniştri, aici-alăturat în traducere
franceză, din care extrag următorul pasaj: „Un om cu o cultură politică necesară
ştie prea bine că, în timpurile de astăzi, vizitele şefilor de stat nu sunt evenimente
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destinate să marcheze soarta naţiunilor şi a statelor interesate, sau să aducă
tratate economice menite a intra imediat în vigoare. Astfel de vizite servesc mai
mult să dovedească şi să întărească legăturile existente şi prietenia între naţiuni.
Trebuie totuşi ca astfel de vizite să arate un progres serios şi însemnat pe calea ce
duce două state spre aceeaşi ţintă sub semnul prieteniei. Acest obiectiv a fost
atins de noi‖.
Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Căpităneanu
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat Bădulescu; Direcţia politică; 8.XII.1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 79 (Relaţii cu Italia, 1934-1937), f. 296-300
462
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA COPENHAGA, MARCEL ROMANESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 701, din 1 decembrie 1936
Înreg. la nr. 67 766, din 7 decembrie 1936
Copenhaga
Raport lunar pe noiembrie 1936
Domnule Ministru,
(...) Pe plan internaţional, îngrijorările s-au îmbulzit cu o repeziciune
neaşteptată. Nu este de mirare că o ţară ca Danemarca, pătrunsă de tradiţii
democratice, să fie preocupată în primul rând de manifestările „dinamice‖ ale
statelor nazisto-fasciste. După discursul de la Milano al domnului Mussolini,
articolul autorizat al domnului Rosenberg a venit să domolească avântul
revizionist al Ungariei, arătând că Germania n-ar admite, fără consultarea ei
prealabilă, o modificare a stărilor actuale din Europa Centrală, nici crearea unui
„front‖ de state antirevizioniste (cf. raport nr. 2 6241).
Curând după aceea, însă, Reich-ul a procedat el însuşi la o nouă
revizuire a Tratatului de la Versailles, prin denunţarea unilaterală a
internaţionalizării fluviilor şi a canalului Kielului, fapt resimţit adânc aici, dar
trecut pe cât posibil sub tăcere datorită intereselor comerciale momentane ale
Danemarcei (cf. raport nr. 2 6512).
Cât despre fronturile ideologice, singurul acceptat de Reich a fost cel
anticomunist, sigilat prin Pactul germano-japonez. La verticala Berlin-Roma,
1
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proclamată de contele Ciano, Guvernul german a adăugat orizontala BerlinTokyo, în nădejdea unei adeziuni italiene. Dar Italia a preferat o înţelegere
directă cu Japonia, relativă la recunoaşterea reciprocă a cuceririi abisiniene şi a
„independenţei‖ Manciuko-ului; iar după cât mă informează contele Capasso
Torre, se pare că Guvernul de la Roma consideră adeziunea sa la Pactul de la
Berlin ca inutilă, el considerând acest pact drept repetarea principiilor publicate
de Duce.
În ce priveşte atitudinea Angliei, se observă aici că ostilitatea ei firească
faţă de Pactul germano-japonez n-a împiedicat pe domnul Eden să limiteze, prin
ultimele sale discursuri, securitatea colectivă la graniţa Rinului, înglobând
Belgia, apoi Olanda sferei de garanţie insulară. Această impresie n-a fost ştearsă
de vizita colonelului Beck la Londra. Se admite în general că, dată fiind
insuficienta ei pregătire militară, Anglia de astăzi ar fi în stare să repete, prin
abţinerea ei în anumite părţi ale Europei, greşeala comisă faţă de Imperiul
britanic prin abandonul Abisiniei. Iată de ce răsunătorul articol al domnului
Garvin, în „Observer‖, din 27 noiembrie, indicând Cehoslovacia ca pradă
viitoare a Reich-ului, a fost reţinut în cercurile politice daneze ca un indiciu de
dezinteres, cel puţin momentan, al Angliei faţă de centrul Europei. În asemenea
împrejurări, se scontează aici şansele sporite ale unui eventual pact de
neagresiune cehoslovaco-german, după modelul celui germano-polon din 1934
(cf. raport nr. 2 6821).
Din partea engleză se încearcă, fireşte, minimalizarea importanţei
Pactului germano-japonez. Ştirile presei americane, după care noul pact ar putea
arunca Statele Unite în braţele foştilor lor aliaţi, nu află crezare în cercurile
Legaţiei britanice. Sir Patrick Ramsey îmi afirma astfel, deunăzi, că, prin
acordarea libertăţii insulelor Filipine, Statele Unite şi-ar fi lichidat virtual
interesele în Pacific, limitându-şi activitatea viitoare la cele două Americi. Cât
despre Imperiul britanic, tradiţia sa i-ar dicata neamestecul în grupările
ideologice în formaţie, – ceea ce poate fi de o admirabilă prudenţă, fără ca totuşi
să pareze ameninţărilor efective împotriva posesiunilor sale asiatice.
În aceeaşi ordine de idei, presa guvernamentală daneză a subliniat faptul
că, folosind prilejul vizitei la Varşovia, Excelenţa Voastră, de acord cu domnul
Beck, a afirmat că cele două ţări aliate sunt împotriva alcătuirii unor grupuri de
puteri duşmane, ceea ce – constată „Social-Demokraten‖ – coincide cu
declaraţiile făcute de domnul Titulescu ziaristului francez Jules Sauerwein.
Sentimente mai puţin paşnice s-au manifestat totuşi atât la Moscova, cât
şi la Paris. La ameninţarea Pactului germano-japonez, Congresul sovietic a
răspuns prin exaltarea poporului în vederea unor înarmări masive; iar domnul
Daladier pare să se revele ca un al doilea Maginot.
Obsesia germană se observă, de altfel, curent şi în ţările nordice.
Decernarea Premiului Nobel antimilitaristului Ossietzky a provocat nu doar o
intervenţie diplomatică a Reich-ului la Oslo, dar şi un protest al ministrului
Germaniei, aici împotriva unui editorial de solidarizare nordică a oficiosului
1
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„Social-Demokraten‖. Simultaneitatea acestui protest cu negocierile comerciale
dano-germane din Copenhaga a permis să se vorbească o clipă de demisia
domnului Munch, repede dezminţită. (cf. raport nr. 2 6811).
Evenimentul capital al lunii rămâne totuşi perpetuarea războiului civil
spaniol, cu primejdia amestecului străin, mai ales după recunoaşterea generalului
Franco de către Germania şi Italia. Simpatia Guvernului danez pentru Guvernul
legal de la Valencia s-a manifestat de curând prin trimiteri de ajutoare la Fondul
de Solidaritate Internaţională. Guvernul de la Copenhaga n-a găsit însă
deocamdată mijloacele de a împiedica pe armatorii danezi să facă transporturi în
favoarea naţionaliştilor (cf. raport nr. 2 6732).
Ca şi în Anglia, nu se crede aici în oportunitatea convocării Consiliului
Societăţii Naţiunilor la stăruinţa domnului del Vayo. Criticile aduse Comitetului
de neintervenţie de la Londra nu i-ar putea răpi – se spune – avantajul de a
întruni şi state care refuză să mai calce pragul Genevei.
În fine, luna decembrie începe sub auspiciile Congresului panamerican
de la Buenos Aires, prezidat de domnul Lamas, laureatul Premiului Nobel pe
1936, şi cu participarea activă a preşedintelui Roosevelt. În opinia scandinavă, o
nouă definiţie a agresorului stând la baza unui pact de neutralitate panamerican
cu obligaţii precise, ar putea constitui contribuţia realistă a celor două Americi la
cauza securităţii generale şi, totodată, introducerea necesară pentru o conferinţă
mondială a păcii.
Romanescu
[Note marginale:]
Direcţia politică; 7.XII.1936.
AMAE, Fond 71/Danemarca, vol. 2 (General, 1936), f. 195, 204-208
463
BULETINUL DIRECŢIEI POLITICE DIN CADRUL
MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE
Nr. 22, din 1 decembrie 1936
Înreg. la nr. 66 247/1936
[Bucureşti]
(...) Politica Italiei în Europa Centrală şi vizita Regentului Horthy la Roma
Legaţia noastră de la Roma este informată, din sursă autorizată, că la
Conferinţa de la Viena nu s-au examinat decât relaţiile Italiei, Austriei şi
Ungariei între ele şi cu Germania; colaborarea cu statele Micii Înţelegeri pe baza
Protocoalelor de la Roma rămâne în principiu deschisă printr-o procedură
bilaterală, dar momentul nu este încă socotit oportun pentru aceasta. Se pare că,
evitându-se la Viena orice discuţie asupra ansamblului problemei dunărene, s-a
1
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căutat să nu se pună în evidenţă divergenţele dintre Roma şi Berlin.
De asemenea, chestiunea restaurării Habsburgilor n-a figurat pe ordinea
de zi a Conferinţei de la Viena; nici vizita domnului von Wiesner la Roma n-a
făcut să progreseze cauza legitimistă, punctul de vedere italian în această privinţă
fiindu-i exprimat prin repetarea cuvintelor lui Gambetta: „pensons-y toujours,
n‘en parlons jamais‖.
În ce priveşte rezoluţia de la Viena asupra egalităţii de drepturi, se insistă
asupra caracterului ei pur principial; decizia în materie aparţine Ungariei, care nu
va proceda imediat la un gest concret. Se consideră însă că nu se pot pune
condiţii pentru recunoaşterea egalităţii de drepturi; dimpotrivă, prin această
recunoaştere, statele Micii Înţelegeri ar putea găsi un punct de contact cu
Ungaria.
Cât despre reacţia opiniei publice româneşti faţă de discursul de la
Milano al domnului Mussolini, ea a aflat înţelegere la Roma, unde se admite că
niciun om de stat nu poate accepta punerea în discuţie a frontierelor ţării lui. Se
accentuează, de altminteri, că revizionismul italian este numai teoretic, iar
nicidecum concret şi agresiv, domnul Mussolini achitând la Milano o simplă
„datorie de recunoştinţă‖ în urma atitudii Ungariei în perioada sancţiunilor. În
orice caz, revizionismul italian nu se îndreaptă nici împotriva Iugoslaviei, nici
împotriva României, state cu care Italia, ca şi Ungaria, doreşte şi speră să ajungă
la un Acord. Acest Acord ar trebui înfăptuit mai întâi cu Belgradul, şi apoi cu
Bucureştii. Se adaugă că Italia se gândeşte la un modus vivendi, pornind poate
de la chestiunea minorităţilor, între România şi Ungaria, dar că nu este încă
posibil să se precizeze această idee.
Cu prilejul vizitei Regentului Horthy la Roma, şefii de misiune interesaţi
au primit asigurări în sensul informaţiilor de mai sus.
Zvonurile despre căsătoria Principesei Maria de Savoia cu Arhiducele
Otto au fost, de astădată, categoric dezminţite. Iar Regentul Horthy se spune că
îşi va desemna el însuşi succesorul, ceea ce ar reduce considerabil perspectivele
succesului legitimiştilor în Ungaria.
Tot cu acest prilej, s-a remarcat nota de deosebită cordialitate observată
de cercurile conducătoare italiene faţă de Iugoslavia, în timp ce se lasă să se
întrevadă că teoria revizionismului italian ar viza mai mult Cehoslovacia.
În afară de marile elogii aduse Regentului Horthy şi politici de amiciţie
italo-ungară, presa italiană a păstrat, conform instrucţiunilor care i s-au dat de
către Ministerul Propagandei, o atitudine moderată, mărginindu-se la a publica
un articol-tip, însoţit de cunoscuta hartă a Ungariei mutilate (cuprinzând şi
Burgenland-ul şi Fiume). Numai câteva ziare de a doua mână au făcut să apară
un violent articol la adresa Micii Înţelegeri, ceea ce a determinat protestul
României, Iugoslaviei şi Cehoslovaciei.
În general, vizita Regentului Horthy a adus mai degrabă o solemnă
afirmare a noii înfăţişări imperiale a Italiei şi a prieteniei italo-ungare, decât vreo
decizie politică nouă. Rezultatele acestei vizite par a putea fi caracterizate prin
cuvintele pe care le-ar fi rostit domnul Kánya după discursul de la Milano al
domnului Mussolini: „mai puţin ar fi fost mai mult‖(...)
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464
ATAŞATUL DE PRESĂ DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI LA BERLIN,
PETRE ILCUŞ, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR ANTONESCU
R. nr. 314, din 1 decembrie 1936
Înreg. la nr. 07 157, din 4 decembrie 1936
Anexe: Tăieturi din ziare1
Berlin
Presa germană despre vizita domnului ministru Antonescu în Polonia
Domnule Ministru,
Cum am semnalat prin telegramele nr. 309 din 27.XI. şi nr. 311 din
30.XI. a.c., presa germană a urmărit cu viu interes vizita pe care domnul Victor
Antonescu, ministru al Afacerilor Străine al României, a făcut-o în Polonia.
De la început, ziarele germane au publicat reportaje amănunţite asupra
primirii cordiale care i s-a făcut ministrului nostru de Externe, la Cracovia şi
Varşovia, remarcând totodată importanţa deosebită a vizitei, atât pentru o nouă şi
desăvârşită consolidare a alianţei româno-polone, cât şi pentru sistemul
securităţii în răsăritul Europei. Cu un deosebit interes, a remarcat interviul pe
care domnul ministru Antonescu l-a acordat reprezentantului Agenţiei TransContinental Press, interviu care a fost reprodus pe larg şi de ziarele germane,
care au subliniat îndeosebi declaraţia că România şi Polonia resping formarea
sau aderarea la blocuri politice, pentru sau contra Sovietelor.
După terminarea convorbirilor şi a festivităţilor de la Varşovia, ziarele
germane au reprodus şi ele comunicatul oficial dat cu acest prilej, precum şi
declaraţiile domnului ministru Antonescu făcute presei.
Rezultatele practice ale vizitei, ziarele germane le sintetizează în general
în următoarele puncte: „1) Reactivarea alianţei româno-polone, ca o întărire
reciprocă a poziţiei celor două ţări faţă de Soviete. Clarificarea obţinută în
această privinţă este confirmată şi prin anunţarea vizitei proxime a domnului
general Samsonovici la Varşovia; 2) Semnarea Acordului cultural, care, pe lângă
colaborarea intelectuală şi culturală de până acum dintre cele două ţări, prevede
2
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un şi mai larg şi mai intensiv schimb de raporturi culturale şi intelectuale între
România şi Polonia şi 3) Un mai larg şi mai eficace schimb economic şi
financiar între cele două ţări‖.
Atmosfera de cordială amiciţie care a domnit în tot timpul vizitei la
Varşovia a domnului ministru Antonescu, ca şi acordul deplin stabilit, au fost
remarcate şi de ziarele germane.
Cu toate acestea, „Berliner Tageblatt‖ din 29.XI. şi „Berliner Börsen
Zeitung‖ din 29.XI. a.c., ca şi altele, după ce recunosc ansamblul acordurilor
stabilite, cred totuşi a putea semnala că problema raporturilor polonocehoslovace, pe de o parte, şi cele româno-maghiare, pe de altă parte, „având un
caracter delicat şi deosebit pentru cele două părţi‖, ar fi fost discutate numai în
principiu şi cu rezervă.
„Berliner Tageblatt‖, cu data de 1 decembrie a.c., publică un articol de
fond intitulat Varşovia şi Bucureşti, al corespondentului său, H.A.D. von Dewitz,
din Varşovia, în care, autorul, – după ce face un istoric a relaţiilor românopolone, insistând îndeosebi asupra presupuselor conflicte şi neînţelegeri din
ultimii ani, care au dus la o răcire a raporturilor dintre cele două ţări –,
recunoaşte că momentul vizitei a fost bine ales şi că obiectivul ei a fost integral
atins. În concluzie, arată că valoarea vizitei nu trebuie căutată atât în textele
fixate, cât mai ales în noua stare pe care a creat-o, şi aceasta este favorabilă
viitoarei colaborări între Varşovia şi Bucureşti‖.
„Germania‖, din 29.XI. a.c., remarcă, de asemenea, reconsolidarea
alianţei româno-polone, „determinată de interese comune şi de situaţia
geopolitică a celor două ţări cu o populaţie de peste 50 de milioane de locuitori,
având misiunea de a forma dig de apărare de la Marea Baltică până la Marea
Neagră‖.
În general, se poate spune că presa germană a manifestat, cu acest prilej,
o atitudine destul de obiectivă, deşi în unele privinţe cu o semnificativă rezervă.
Totodată, anexez aici o serie de tăieturi din ziarele mai importante locale
care s-au ocupat de vizita la Varşovia.
Ilcuş
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 57 (Relaţii cu România, decembrie 193625 aprilie 1937), f. 12-14
465
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ANKARA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 053, din 2 decembrie 1936, ora 21.50
Înreg. la nr. 66 683, din 3 decembrie 1936
Ankara
La vizita mea de plecare, Tewfik Rüstü Aras s-a arătat îngrijorat de
ştirile despre trimiterea de soldaţi străini în Spania: „s-ar putea spune că războiul
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european începe pe teritoriul spaniol‖.
Ministrul nu a hotărât încă dacă va merge la Geneva în 10 decembrie.
Crede că discuţia cererii spaniole nu va fi decât un prilej de propagandă pentru
Guvernul de la Madrid. Dreptul Germaniei şi Italiei de a recunoaşte pe Franco nu
poate fi discutat.
Ca şi Ismet Inönü, ministrul Afacerilor Străine este preocupat de Acordul
germano-japonez. Este convins că este vorba de angajamente militare.
Referitor la chestiunea Alexandretta, mi-a declarat că iritaţia populaţiei
creşte, din cauza persecuţiilor antiturceşti ale naţionaliştilor sirieni şi ale
autorităţilor locale franceze. Dacă situaţia aceasta ar continua, Turcia s-ar vedea
nevoită să ceară, la Geneva, ca până la examinarea chestiunii, ordinea să fie
asigurată de detaşamente internaţionale de jandarmerie. Cât timp Franţa nu va
arăta mai multă bunăvoinţă faţă de cererile turceşti, mi-a spus ministrul, ea nu va
avea concursul Turciei în nicio chestiune internaţională.
La despărţire, ministrul Afacerilor Străine mi-a exprimat recunoştinţa sa
şi a Guvernului pentru activitatea pe care am depus-o aici, „într-o perioadă când
atâtea probleme delicate şi importante au fost la ordinea zilei‖.
A constatat cu satisfacţie că astăzi toate chestiunile interesând relaţiile
celor două ţări se găsesc rezolvate, ceea ce asigură un teren neted raporturilor
viitoare.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Legaţiei de la Paris, spre informare partea subliniată cu roşu.
Direcţia Politică, 4 decembrie 1936.
AMAE, Fond 71/Turcia, vol. 13 (Telegrame, 1935-1938), f. 399-400
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA RIGA,THEODOR SCORTZESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 512, din 2 decembrie 1936
Înreg. la nr. 67 763/1936
Riga
Reacţia Letoniei faţă de ameninţările Sovietelor
Domnule Ministru,
Se ştie că domnul Jdanov, şeful partidului comunist din regiunea
Leningrad, a ţinut, cu ocazia actualului Congres al Sovietelor, la Moscova, un
discurs în care a adresat unele ameninţări statelor baltice. În privinţa formei
acestor ameninţări, există două versiuni: potrivit corespondenţilor ziarelor străine
aflaţi la Moscova, ea ar fi fost extrem de drastică: „Propovăduitorii unei cruciade
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împotriva URSS‖, ar fi spus domnul Jdanov, „vor să utilizeze teritoriile statelor
baltice ca bază pentru întreprinderile lor agresive. Dacă aceste state se vor oferi
acestei operaţiuni, atunci Armata Roşie va lărgi fereastra Sovietelor spre Apus, şi
se va examina ceea ce se petrece în ţările baltice‖.
În versiunea Agenţiei TASS, ameninţările au îmbrăcat o formă mai
atenuată, fondul pare însă a fi rămas acelaşi.
Presa letonă a ripostat imediat, şi în mod violent. Semioficiosul „Briva
Zeme‖ a publicat un articol din care extrag următoarele: „Dacă ameninţările ar fi
fost proferate de preşedintele Sovietului unui sat, nu le-am fi dat importanţă. Dar
Jdanov este şeful comuniştilor din Leningrad, o personalitate marcantă
guvernamentală, a cărui puteri echivalează cu acelea ale unui fost guvernator al
Imperiului ţarist (sic!). Această circumstanţă atribuie ameninţărilor sale un
caracter special. Ameninţările nu ne înfricoşează, de-ar veni ele de la Est sau de
la Vest. Vom continua politica noastră de strictă neutralitate: nu vom împrumuta
teritoriul nostru niciunei întreprinderi, orice direcţie ar avea ea. Ne vedem, de
altfel, siliţi să amintim domnului Jdanov şi camarazilor săi evenimentele din
1918-20, când încercarea Armatei Roşii de a «lărgi fereastra spre Apus», spre «a
examina ceea ce se petrece în statele baltice», a fost respinsă.
Sperăm că Guvernul sovietic va evita în viitor asemenea gesturi, căci
altfel el va trezi îndoieli asupra intenţiilor sale pacifiste. În ceea ce priveşte
partidul comunist rus, scopurile sale rămân transparente‖.
Ziarul cercurilor militare, „Latvijas Kareivis‖, se exprimă în mod mai
brutal: „Noi ştim cine sunt aventurierii care doresc să folosească teritoriile ţărilor
baltice pentru întreprinderi agresive. Ei aparţin Partidului Comunist; noii colonei
ai Armatei Roşii doresc aventuri războinice. Ieri, şeful politicii externe a
Sovietelor a vorbit despre politica de neimixtiune în afacerile interne a altor
state. Această noţiune ar trebui vârâtă în capetele stupide ale atâtor Jdanov din
URSS, căci, altfel, cuvintele lui Litvinov despre pace şi cooperare riscă să nu
mai fie crezute‖.
Ziarele germane „Deutsche Diplomatische Politische Korrespondenz‖ şi
„Königsberger Allgemeine Zeitung‖ nu au lipsit de a utiliza sus-menţionatul
discurs de la Moscova pentru a atrage din nou atenţia statelor baltice asupra
primejdiei sovietice.
Se crede aici că iritarea Sovietelor a fost cauzată de zvonurile relative la
cooperarea militară finlando-germană şi de recenta vizită a şefului Statului Major
estonian la Berlin.
Se observă că domnnul Jdanov n-a pomenit Lituania în discursul său,
ţară în care, până acum câtva timp, Moscova avusese o influenţă
precumpănitoare. În ultimul timp însă, cercurile guvernamentale lituaniene par a
avea mai puţină încredere în sfaturile Moscovei, mai ales în urma descoperirii
amestecului Kominternului în tulburările comuniste din Lituania.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Scortzescu
AMAE, Fond 71/Letonia, vol. 3 (General, 1936-1940), f. 95-97
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467
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA VIENA,
NICOLAE LAHOVARY, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 582, din 2 decembrie 1936
Înreg. la nr. 68 127, din 8 decembrie 1936
Viena
Situaţia în Austria la sfârşitul lui noiembrie. Raport lunar
Domnule Ministru,
Luna noiembrie a fost caracterizată în Austria printr-o deosebită
activitate, dacă nu chiar agitaţie, atât pe tărâmul politicii externe, cât şi pe acela
al politicii interne.
(...) În zilele de 9, 10 şi 11 noiembrie, pentru cea dintâia dată de la război
încoace, Austria primeşte vizita oficială a ministrului Afacerilor Străine al Italiei,
venit pentru a lua parte la o conferinţă a statelor semnatare ale Protocoalelor de
la Roma.
Mersul conferinţei, prudenţa şi rezerva impusă tratativelor şi
cuvântărilor sunt tot atâtea succese ale cancelarului austriac, care a putut să-şi
impună vederile moderate.
Strălucirea serbărilor date cu acest prilej în minunatul cadru al palatului
de la Schönbrunn, rămas nefolosit atâţia ani, a măgulit amorul propriu al
vienezilor şi a fost o consacrare vizibilă a prestigiului sporit al regimului şi al
cancelarului.
Deşi domnul von Papen nu a luat parte la lucrările conferinţei, a fost
ţinut la curent şi a avut convorbiri cu participanţii la conferinţă. Se simţea cu atât
mai mult prezenţa Germaniei absente, deoarece contele Ciano s-a întors, cu
puţine zile înainte de la Berlin, adânc impresionat de spectacolul de putere şi de
disciplină ce i l-a dat Germania, iar domnul Guido Schmidt se pregătea să plece
la rândul lui la Berlin, îndată după sfârşitul conferinţei, spre a vădi că înţelegerea
din 11 iulie înseamnă într-adevăr restabilirea păcii şi a bunei înţelegeri între cele
două popoare germane.
(...) În politica externă, vizita Regentului Ungariei, în zilele de 29 şi 30
noiembrie, care este cea dintâi vizită oficială a capului de stat vecin în Austria, a
vădit din nou, poate chiar şi mai bine decât conferinţa celor trei state învecinate,
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din urmă cu două săptămâni, influenţa moderatoare a Guvernului austriac.
Între timp, lupta care se dădea de un timp încoace în jurul postului
însemnat de director al Serviciului federal al Presei, din care ministrul Ludwig
(care avusese legături prea strânse cu o anumită presă „de bulevard‖ semitizată,
„Telegraf‖, „Echo‖ etc.,) urma să se retragă pentru a lua direcţia Casei Presei, s-a
sfârşit în ziua de 2 decembrie, tot printr-un succes foarte simptomatic al tendinţei
potrivnice unei apropieri prea strânse de Germania.
Nu domnul „Hofrat‖ Weber, vice-preşedintele Camerei Presei şi
candidatul filogermanilor, care se credea acum câteva săptămâni că avea mulţi
sorţi de a fi numit, a căpătat postul, ci domnul colonel Adam, fostul organizator
al propagandei pentru Frontul Patriotic în perioada cea mai critică a legăturilor
austro-germane şi candidatul vechii gărzi clericale şi legitimiste.
Numirea Domniei Sale întăreşte semnificaţia cuvântării de la Klagenfurt
şi confirmă că a intervenit o pauză în cursul spre Reich din timpul din urmă, deşi
nu trebuie să uităm că mersul domnului Schuschnigg fiind în zig-zag în jurul
unei axe statornice, n-ar fi de mirare să vedem peste câtva timp un pas
compensator spre Reich.
Se cuvine, de altminteri, să adăugăm că domnul colonel Adam nu
primeşte neştirbite atribuţiile domnului ministru Ludwig, şi că cancelarul şi-a
rezervat un drept de control direct, care vădeşte încă o dată tendinţa domnului
Schuschnigg de a păstra conducerea strâns în mâinile Domniei Sale.
Oricum, de rândul acesta, „le coup de frein” a fost foarte net, şi
numeroasele arestări care au reînceput să se opereze şi în rândurile elevilor de
liceu nu sunt menite să îmbunătăţească deocamdată atmosfera faţă de Berlin.
***
Legitimiştii, în schimb, ale căror nădejdi erau de un timp încoace foarte
scăzute, cred din nou că vremurile mai bune se pot întoarce.
S-au restituit, în săptămânile din urmă, reprezentantului familiei
Habsburg, Ducele de Hohenberg, în executarea legii din anul trecut, cinci
imobile de raport din Viena (a se vedea raportul amănunţit al acestei Legaţii, cu
nr. 1 022 din 13 aprilie 19341) şi o sumă în numerar, care, potrivit ataşatului
militar cehoslovac – câteodată bine informat –, s-ar fi ridicat la 1 700 000 de
şilingi.
O parte din aceşti bani ar fi fost vărsată, potrivit aceleaşi surse, ziarului
„Prager Tageblatt‖, unde a intervenit de curând o schimbare în personalul de
redacţie şi în direcţie, spre a-i da o atitudine mai favorabilă legitimismului.
Se pare, de altminteri, că atât în Cehoslovacia, cât şi chiar în Iugoslavia,
potrivit ataşatului militar iugoslav întors de câteva zile de la Belgrad, opoziţia
faţă de Restauraţia în Austria ar fi, chiar în unele cercuri apropiate de Guvern,
mai puţin categorică decât în trecut, cu condiţia ca Arhiducele Otto să facă o
declaraţie solemnă de renunţare la orice pretenţie asupra celorlalte ţinuturi ale
fostei monarhii.
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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Ministrul iugoslav aflându-se grav bolnav, nu mi-a fost cu putinţă să
controlez această ştire, pe care o dau cu rezervele cuvenite.
Orişicum ar fi, fapt este că legitimiştii cred acum că Italia le este
favorabilă şi că n-au atât a se teme de o opunere intransigentă a Micii Înţelegeri.
Legitimiştii ştiu însă că opunerea Germaniei este tot neînfrântă şi că,
atâta timp cât Guvernul austriac ţine să observe spiritul înţelegerii din 11 iulie, el
nu va putea, chiar de nu s-ar mai aştepta la o reacţie violentă din vreo altă parte,
să ia o iniţiativă mai hotărâtoare în această privinţă.
***
(...) Tratativele comerciale duse de delegaţia română, compusă din
domnii Gr. I. Dimitrescu, Caranfil şi Dimitriuc, n-au putut ajunge la bun sfârşit.
O delegaţie austriacă va relua tratativele la Bucureşti, în cursul lunii ianuarie.
Slăbirea uşoară a situaţiei economice în Austria ar îndritui nădejdea că delegaţia
austriacă se va arăta mai conciliantă.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Lahovary
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat; Direcţia Politică; Direcţia Economică; 9.XII.1936;
văzut „Buletin‖. 12.XII.1936.
AMAE, Fond 71/Austria, vol. 3 (General. Telegrame, 1935-1938), f. 317-326
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 418, din 3 decembrie 1936, ora 14.10
Înreg. la nr. 67 099, din 4 decembrie 1936
Londra
Confidenţial.
Pentru domnul ministru Victor Antonescu.
O gravă criză constituţională a izbucnit ieri seară între Suveranul britanic
şi Guvern, în urma dorinţei ferme exprimate de Suveran de a se căsători înainte
de încoronare cu o doamnă despre care s-a vorbit mult în presa americană şi
străină, dar despre care presa engleză a evitat să facă menţiune până astăzi în
legătură cu posibilitatea unei căsătorii regale. Pentru moment, aflu din informaţii
de primă mână că Guvernul se opune unei astfel de dorinţe, invocând necesitatea
de a se menţine unitatea Imperiului, personificată prin Suveran.
Presa, deşi plină de respectuoasă simpatie pentru situaţia personală a
Suveranului, a îmbrăţişat întregul punct de vedere al Guvernului, iar Biserica,
prin glasul episcopului de Bradford, s-a făcut, împreună cu presa, ecoul aceleiaşi
păreri.
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În cercurile oficiale, deşi se mai speră în găsirea unei formule
satisfăcătoare, nu se ascunde că conflictul poate avea ca consecinţă fie demisia
Guvernului, fie chiar o soluţie gravă.
Problema se complică şi prin faptul că şeful opoziţiei, domnul Atlee, este
de acord cu Guvernul şi ar fi declarat că dacă este chemat să succeadă acestuia,
va refuza să constituie un Guvern.
Cabinetul se întruneşte din nou astăzi.
Trimit, prin poştă, Excelenţei Voastre, extrase din presă asupra acestei
chestiuni.
Laptew
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 28 (Politică internă, 1935-1936), f. 306-307
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA SOFIA,
VIRGIL ZABOROVSCHI, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 414, din 3 decembrie 1936
Înreg. la nr. 67 210, din 4 decembrie 1936
Sofia
Confidenţial.
Domnule Ministru,
Având zilele acestea o nouă convorbire – analogă şi completând pe cea
redată în raportul meu nr. 3 217, din 28 octombrie trecut1 – cu domnul
Kiosseivanov, primul ministru şi ministru al Afacerilor Străine bulgar, Domnia
Sa mi-a încredinţat, între altele, următoarele: „Vom face alegerile comunale cam
peste două luni. Fostele partide politice vor să le saboteze. Am prevenit însă pe
liderii lor că abţinerile de la alegeri nu vor face decât să confirme teza noastră, şi
anume că populaţia n-are interes deosebit pentru alegeri. I-am prevenit, fiindcă
sunt leal şi doresc sincer să realizez o consultare a poporului. Am mai spus că
rezultatul alegerilor comunale, ca şi al celor legislative, vor servi Suveranului ca
îndreptar pentru guvernarea viitoare. În acest scop, am decis ca Guvernul să nu
prezinte liste la alegeri. Voim să vedem hotărât dacă poporul este pentru o
guvernare în afară de politică, sau pentru una politică. În orice caz însă, nu se va
reveni la sistemul politic dinainte de 19 mai 1934; nimeni nu mai vrea aceasta,
afară de cei direct interesaţi. Demagogia a fost suprimată în Bulgaria şi va
rămâne suprimată. Liderii politici mi-au trimis vorbă că alegerile pe care vreau
să le fac nu vor fi concludente, deoarece nu li se permite propaganda. Da, menţin
în întregime toate legile şi măsurile de înfrânare a demagogiei şi a agitaţiiilor.
Dânşii ar voi, de exemplu, să facă din nou promisiuni poporului, că nu vor plăti
arieratele sau că se vor reduce din nou impozitele şi altele. Cu acest sistem am
1

Vezi documentul nr. 323.
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ajuns să avem astăzi arierate de trei miliarde şi jumătate, aproape un buget anual
bulgar, fără căile ferate!‖
Atingând, mai departe, în cursul conversaţiei, prezidarea Consiliului de
Miniştri din ziua de 25 crt. de către Suveranul bulgar, domnul Kiosseivanov mi-a
spus: „Făcând raportul obişnuit Majestăţii Sale, Regele m-a întrebat dacă n-ar fi
util să vină să vadă pe toţi miniştrii, în cursul unui consiliu de Cabinet. I-am
răspuns afirmativ, arătându-i că aceasta va încuraja la lucru pe miniştri şi va
ridica prestigiul Guvernului faţă de opinia publică. N-a fost vorba nicidecum de
neînţelegeri sau conflicte între membrii Cabinetului, care ar fi necesitat prezenţa
şefului statului. Suveranul n-a susţinut, în Cabinet, decât punctul de vedere, care
este şi al meu, de a nu se spori, sub niciun motiv, impozitele şi de a se realiza un
buget real şi pe deplin echilibrat pentru anul 1937, ceea ce s-a şi făcut, pentru
prima dată de mulţi ani‖.
Trecând la chestiunile de politică externă, primul ministru bulgar mi-a
declarat: „La Kricim, domnul Stoiadinović ne-a încredinţat, Regelui şi mie,
esenţa a ceea ce a vorbit şi realizat la Ankara. Domnia Sa ne-a spus că a arătat
turcilor încrederea pe care o are în Bulgaria şi în Guvernul său. Aceasta a întărit
şi încrederea, în creştere de la Montreux încoace, a Guvernului turc în noi. Nu sa făcut însă absolut nimic concret la Kricim. Noi rămânem la formula noastră: cu
blocul balcanic, dar nu în blocul balcanic. Aud şi eu că declaraţiile mele din 9
crt., date reprezentantului Agenţiei Avala, în sensul că «între Bulgaria şi
Iugoslavia nu mai există niciun litigiu», ca şi declaraţiile domnului Stoiadinović,
care au urmat la Skopje, ar fi indispus pe bulgarii macedoneni. În ce mă priveşte,
eu nu pot face politică regională, macedoneană, traciană sau dobrogeană. Eu fac
politică bulgară, şi «regionaliştii» trebuie să mă urmeze. Fac politică realistă şi
nu umblu după utopii; nu vreau să mă războiesc cu Iugoslavia, România, Turcia,
Grecia sau cu... Marea Neagră! Iredentismul nu există pentru mine, şi cer
diferiţilor regionalişti să se supună legilor Bulgariei şi directivelor Guvernului
bulgar‖.
Venind apoi vorba de relaţiile cu România, domnul Kiosseivanov mi-a
spus: „Apropierea tot mai strânsă cu Iugoslavia este cerută şi impusă de toată
opinia publică bulgară. Această apropiere nu trebuie să neliniştească pe nimeni.
Tot aşa de mult dorim şi o apropiere de România. Cât despre chestiunea
minorităţilor, eu personal o consider ca strict internă şi privind numai statul
respectiv. Cetăţenii minoritari trebuie să se supună pe deplin legilor ţării în care
trăiesc şi unde îşi câştigă existenţa. Sunt însă pentru un Acord minoritar cu
România; ceea ce dumneavoastră aţi lăsat să subsiste în Dobrogea şi ceea ce veţi
mai acorda, ne va da nouă posibilitatea să facem la fel pentru românii din
Bulgaria‖.
Mai departe, domnul Kiosseivanov mi-a vorbit despre călătoria în
străinătate a domnului Ţankov (mai mult sau mai puţin „sa bête noire‖),
spunându-mi, între altele: „Am lăsat să se publice primele declaraţii făcute de
domnul Ţankov în străinătate, dar apoi, văzând că Domnia Sa vorbeşte în numele
Bulgariei şi afirmă, de exemplu, că „în Bulgaria, cancelarul Hitler şi hitlerismul
sunt foarte admiraţi‖, am interzis să se mai redea în presa noastră ştiri despre
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această călătorie. Domnul Ţankov n-are dreptul, în acest moment, să vorbească
în numele Bulgariei. Acest drept îl am eu, cât timp sunt în capul Guvernului.
Oricât de mulţi partizani ar avea Domnia Sa, marea majoritate a poporului bulgar
îl respinge hotărât‖.
Apoi, revenind asupra politicii externe, primul ministru bulgar mi-a mai
declarat: „Este adevărat că există un proiect de joncţiune a căilor ferate iugoslave
cu cele bulgare, în regiunea macedoneană. Calea noastră ferată, de altfel, merge
până aproape de frontieră. Domnul Stoiadinović a vorbit, la Scopie, de aceasta,
dar nu este vorba, desigur, de un proiect cu sens politic. În declaraţiile mele
amintite am dezminţit hotărât zvonul că s-ar pregăti un pact sau acord turcobulgaro-iugoslav. Apropierea noastră mereu în progres de Iugoslavia, Tratatul de
amiciţie cu Turcia şi atâtea dovezi de lealitate pe care le-am dat turcilor în
ultimele luni constituie partea noastră – cred apreciabilă – la acţiunea de
menţinere şi de consolidare a păcii în Balcani. Mi-a revenit şi mie zvonul că
Anglia, prin diferiţi emisari şi chiar prin MS Regele Eduard, ar fi căutat să
asigure şi să întărească linia Ankara-Sofia-Belgrad, între altele, prin combaterea
„influenţei‖ germane la noi. Eu nu ştiu nimic despre aceasta. Cred că dacă
Suveranul britanic ar fi vorbit ceva Regelui meu, în acest sens, Majestatea Sa nu
ar fi pRegetat să mi-o spună‖.
După cum reiese din cele de mai sus, Guvernul bulgar ar fi decis, de data
aceasta, să efectueze alegerile comunale, din care pare a voi să facă punctul
crucial al politicii interne bulgare. Pentru aceasta, el caută să pună în tot mai
mare inferioritate partidele politice şi, după cum se spune, chiar să formeze,
încet-încet, un nou partid, eventual chiar în jurul persoanei domnului
Kiosseivanov, cu toate profesiunile Domniei Sale de credinţă antipolitice de până
acum. Cu un astfel de partid de stat, s-ar construi, ulterior, „democraţia dirijată‖
de care-mi vorbea domnul Kiosseivanov rândul trecut, chemându-se poporul să
ia parte la guvernare, fără intermediul partidelor politice vechi.
Aceasta în privinţa politicii interne în general. Voi căuta, într-un viitor
raport, să pun la punct toate celelalte chestiuni atinse de domnul Kiosseivanov în
conversaţia redată mai sus.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Zaborovschi
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Antonescu; domnului subsecretar de stat
Bădulescu; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 6 (General), f. 348-352
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA SOFIA,
VIRGIL ZABOROVSCHI, CĂTRE
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R. nr. 3 416, din 3 decembrie 1936
Înreg. la nr. 67 208, din 4 decembrie 1936
Sofia
Domnule Ministru,
Presa bulgară a publicat ştirile şi dările de seamă relative la vizita
Excelenţei Voastre în Polonia, dându-le loc de frunte şi comentându-le, în linii
mari, favorabil, deşi cu tendinţe caracteristice.
Nu lipsesc aprecierile elogioase la adresa persoanei Excelenţei Voastre.
Am onoarea, deci, a reda, pentru Excelenţa Voastră, pasajele mai
importante din articolele pe care le-am citit în ziarele bulgăreşti mai de seamă, în
această privinţă.
Astfel, la 27 crt., cotidianul „Zora‖ a publicat un editorial din care extrag
următoarele: „Din punct de vedere polonez, scopul politicii de apropiere polonoromână este apărarea de Rusia. Lăsăm de o parte aici relaţiile economice,
precum şi chestiunea legăturii Poloniei cu Marea Neagră şi cu Marea Egee. Când
domnul Titulescu a semnat Pactul de amiciţie cu Rusia Sovietică1, Polonia s-a
retras automat. A urmat o răceală între cele două state, sporită şi complicată din
cauza relaţiilor ostile dintre domnii Beck şi Titulescu. Nu mai rămăsese decât
Acordul dintre cele două State Majore, relativ la Rusia. Venirea domnului
Antonescu la Ministerul Afacerilor Străine a schimbat imediat atmosfera.
Alianţa, ajunsă într-o stare morbidă, s-a reînsufleţit imediat, deoarece, după cum
se spune în România, aceasta din urmă a încetat de a fi vasala Sovietelor. Politica
externă a domnului Beck este clar desemnată. Este o politică independentă, şi
anume nici cu Germania contra Rusiei, nici cu Rusia contra Germaniei. Această
politică este în defensivă cu Franţa contra Germaniei, şi cu România contra
Rusiei. Vizita domnului Antonescu la Varşovia poate consolida alianţa celor două
ţări, în ce priveşte defensiva dinspre Rusia. Se poate totuşi prevedea cu siguranţă
că domnul Antonescu nu va reuşi, în condiţiile actuale, să îndepărteze Varşovia
de Budapesta, şi nici să o apropie pe cea dintâi de Praga‖.
În 29 crt., ziarul „Slovo‖ publică, la rândul său, un editorial, sub titlul Pe
urmele diavolului, din care redau următoarele: „Nu se poate tăgădui că
succesorul domnului Titulescu posedă o oarecare modestie, unită cu simţul
realităţii. Domnia Sa nu este, vădit, prizonierul frazei strălucite, nici creatorul
unor formule cu pretenţia de a fi legi eterne. Domniei Sale nu-i place nici poza,
nici reclama, şi nu adoptă metode străine pentru a garanta pacea lumii. Domnul
Victor Antonescu a fost însă la Praga, la Belgrad şi acum se află la Varşovia,
pregătindu-se pentru a vizita şi alte capitale, în curând. Fără îndoială, Domnia Sa
îşi dă osteneala să restaureze şi să întărească vechile prietenii ale României, pe
care o politică externă prezumţioasă le răcise, precum şi, dacă se poate, să
câştige noi amiciţii. Predecesorul Domniei Sale reuşise să-şi creeze personal o
atmosferă din cele mai favorabile în conferinţele internaţionale şi în reuniunile
1

Vezi documentul nr. 74.
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mondene, dar dânsul conducea România spre izolare, lăsând-o să se sprijine
numai pe prietenia Guvernului sovietic. În special polonezii se răciseră foarte
mult faţă de Bucureşti, de când domnul Titulescu începuse să flirteze cu
Sovietele. Pentru polonezi, alianţele cu Sovietele sunt nişte glume proaste şi
nişte întreprinderi diplomatice nesocotite. Pentru nimic pe lume, Polonia nu va
voi să sacrifice amiciţiile altor ţări, câştigate dinainte, nici să-şi modifice baza
principală a activităţii sale pacificătoare sau să introducă un element de
agresiune în politica sa externă...Nu se poate tăgădui că politica dusă de domnul
Beck de trei ani încoace a întâlnit mari suspiciuni şi o puternică opoziţie, dar ea
n-a eşuat. Aceasta îi impune să nu permită trecerea trupelor sovietice prin
România, faţă de care a reuşit să-şi păstreze intactă amiciţia cu Ungaria şi bunele
sale relaţii cu Germania. Credem, deci, că nu am fi departe de realitate dacă neam închipui că ultimele cuvinte ale domnului Beck adresate oaspetelui său ar fi
fost cam următoarele: „Salvgardarea păcii cu dumneavoastră da, dar nu pe
urmele diavolului!‖.
În fine, semioficiosul „La Parole Bulgaire‖, publică, la întâi curent, un
editorial cu titlul Vizita domnului Antonescu la Varşovia, spunând între altele: „În
marea activitate diplomatică care se observă de câtva timp, vizita domnului
Antonescu la Varşovia ocupă un loc important. În ce priveşte motivele răcelii
care survenise în ultimii doi ani între România şi Polonia, se pot face supoziţii,
ţinându-se seama de faptul că plecarea domnului Titulescu de la Ministerul
Afacerilor Străine fusese primită cu cea mai mare bucurie în capitala Poloniei.
Varşovia era nemulţumită de unele lovituri cutezătoare ale domnului Titulescu,
care, cum se ştie, erau supuse unei critici severe şi în anumite cercuri politice din
România. După plecarea domnului Titulescu, atmosfera polono-română s-a
modificat imediat, şi succesorul Domniei Sale, domnul Antonescu, a primit de la
colegul polonez al Domniei Sale invitaţia de a veni la Varşovia. După cum se
vede şi din comunicatul oficial publicat, obiectul principal al conversaţiilor a fost
dezvoltarea relaţiilor polono-române, precum şi colaborarea viitoare între cele
două state, în cadrele şi în spiritul tratatului lor de alianţă. Profitul cel mai
important pe care-l urmăreau cele două părţi, prin tratatul existent între ele, era
apărarea lor comună contra Rusiei bolşevice ... şi nici în viitor nu se poate
aştepta vreo deviere esenţială de la această linie fundamentală, cum era cazul în
timpul domnului Titulescu. Este drept că Moscova nu provoacă temeri directe la
Varşovia sau Bucureşti, dar astăzi pericolul pentru cele două ţări vine din
duşmănia ireductibilă dintre Berlin şi Moscova, mai precis dintre cele două
ideologii. Polonia este decisă să rămână departe şi de un bloc şi de celălalt
devenind astfel un element de echilibru de primă importanţă pentru liniştea
Europei. Conjugarea punctelor de vedere polonez şi român în acest sens ar
înlocui, fără îndoială, garanţiile de prevenire a unui conflict armat între cele două
blocuri adverse şi, în acest fel, garanţiile necesare păcii Europei. Coordonarea
dorită, însă, este realizată de pe acum, după cum arată comunicatul oficial şi
comentariile presei poloneze. Şi mai clare în această privinţă sunt declaraţiile
domnului Antonescu, din 26 crt., şi anume: «Politica română se bazează pe
fidelitatea faţă de alianţele cu Polonia şi Franţa, şi faţă de colaborarea cu statele
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Micii Înţelegeri, precum şi pe întreţinerea bunelor relaţii cu vecinii. Ordinea
internă a partenerilor săi n-are nicio importanţă pentru politica externă română.
De asemenea, România n-ar participa la un bloc care ar fi îndreptat contra
Sovietelor sau în favoarea lor. Împărtăşesc părerea domnului Beck, în ce priveşte
pericolele pe care le implică formarea unor astfel de blocuri». Evoluţia politici
externe române este incontestabilă, şi călătoria domnului Antonescu la Varşovia
a contribuit mult la aceasta‖.
După cum se vede, în afară de tendinţa antibolşevică, pe care o subliniez
în ultimul loc şi în raportul meu nr. 3 415 cu data tot de astăzi1, precum şi de o
oarecare îngrijorare deghizată ca nu cumva Polonia să se îndepărteze de Berlin şi
Budapesta, şi lăsând de o parte unele interpretări tendenţioase în ce priveşte
chestiunile pur româneşti, presa bulgară apreciază just importanţa deosebită, ca
garanţie a păcii generale, a acţiunii de recoordonare polono-română.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Zaborovschi
[Note marginale:]
Domnului ministru Antonescu; domnului subsecretar de stat Bădulescu; Direcţia
politică; dosarul vizitei domnului ministru de Externe la Varşovia.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 57 (Relaţii cu România, decembrie 193625 aprilie 1937), f. 53-58
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 427, din 4 decembrie 1936, ora 14.21
Înreg. la nr. 67 233/1936
Londra
Confidenţial.
4182.

Pentru domnul ministru Victor Antonescu. Ca urmare la telegrama nr. 2

Pe ziua de ieri, conflictul constituţional dintre Guvern şi Suveran s-a
precizat în felul următor: Guvernul rămâne hotărât opus dorinţei regale de
căsătorie, şi Suveranul urmează a aviza singur asupra deciziei sale. Guvernul
este susţinut în poziţia sa de toate dominioanele, de Biserică, de presă şi de şeful
opoziţiei, Atlee. Acesta nu a angajat însă decât propria sa atitudine, şi nu pe acea
a partidului său. Motivele opunerii la dorinţa regală sunt următoarele: o căsătorie
morganatică nu există aici, şi o căsătorie cu doamna Simpson ar face automat din
ea Regina Angliei. Acest lucru nu ar fi primit de nimeni în Imperiu. Pe de altă
1
2

Vezi documentul nr. 468.
Vezi documentul nr. 468.
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parte, o modificare a actualei stări de lucruri, adică introducerea căsătoriei
private regale şi excluderea copiilor rezultând din această căsătorie de la
succesiunea tronului, ar trebui acceptată şi votată de Parlamentul britanic şi de
toate Parlamentele dominioanelor. Şi acest lucru pare imposibil de realizat, cel
puţin cu Parlamentele actuale. Se consideră, deci, că Suveranul poate alege între
următoarele trei soluţii. Primo, să persiste în dorinţa sa. Aceasta ar însemna în
Anglia demiterea Guvernului, găsirea unui alt Guvern care să consimtă a-i
succede şi noi alegeri pe tema exclusivă a căsătoriei regale şi a modificării
Constituţiei. În plus, ar însemna conflict între Anglia şi dominioane, care nu sunt
dispuse a proceda în chip similar. Secundo, să renunţe, printr-o declaraţie
publică, la căsătoria cu doamna Simpson. Al treilea, să abdice, bineînţeles cu
consimţământul Parlamentului britanic şi al Parlamentelor dominioanelor,
deoarece, conform dispoziţiilor Constituţiei, abdicarea nu poate avea loc printr-o
hotărâre unilaterală. În momentul când telegrafiez, informaţiile din sursa cea mai
serioasă indică că lucrurile se îndreaptă spre ultima soluţie.
Se pare că hotărârea Suveranului de a abdica va fi comunicată luni
Parlamentului, care se va pronunţa.
Oricum ar fi, preocuparea unanimă care domină este îndreptată către
adoptarea unei soluţii care să nu slăbească legăturile dintre Anglia şi dominioane,
şi care să salveze prestigiul principiului monarhic.
Laptew
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9 (Telegrame, 1935-1937), f. 179-181
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN,
NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 697, din 4 decembrie 1936, ora 19.50
Înreg. la nr. 67 231, din 5 decembrie 1936
Berlin
Confidenţial.
Rog binevoiţi a comunica această telegramă MS Regele, domnului
preşedinte al Consiliului de Miniştri şi domnului ministru al Industriei şi
Comerţului.
Colonelul Marinescu şi ataşaţii noştri comercial şi militar informândumă că comenzile de material şi sanitar ale statului întâmpină tot mai mari
dificultăţi din cauza preţurilor excesive şi termenelor de livrare exagerate, în
lipsa doctorului Schacht, am solicitat o audienţă conducătorului suprem al
economiei Reich-ului, Göring, audienţă care a avut loc ieri, 3 decembrie, în
prezenţa consilierului nostru comercial, Geormăneanu.
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După ce a ascultat expunerea noastră şi a primit memoriul scris pe care i
l-am remis, domnul Göring mi-a răspuns că tocmai avea intenţia să mă roage să
vin să-l văd, deoarece socoteşte că, atmosfera dintre cele două ţări fiind mult mai
bună, s-ar cuveni să încercăm să ameliorăm şi relaţiile comerciale. Domnia Sa
crede că în timpul din urmă aceste relaţii au lăsat mult de dorit, mai ales în urma
politicii puţin amicale a Băncii Naţionale şi a unor anumite organe ale statului
nostru.
Am tăgăduit imediat acest lucru, atrăgând atenţia interlocutorului meu
că, cu toate dificultăţile inerente situaţiei actuale, în ultimii trei ani schimburile
dintre noi s-au întreit. Am întrebat pe domnul Göring dacă sunt multe ţări în
condiţiile acestea.
Domnia Sa mi-a răspuns că în definitiv este inutil a mai face procesul
trecutului şi că este mai bine să căutăm baze noi de înţelegere. Potrivit domnului
Göring, politica preţurilor s-ar putea modifica în două moduri: ori se vor scădea
preţurile produselor germane, caz în care nu ni s-ar putea ... (lipsă în text) nouă
decât preţurile normale, ori se menţin preţurile produselor germane mai ridicate,
dar în schimb ni se plăteşte suprapreţuri importante pentru produsele noastre.
Domnia Sa crede că această ultimă formulă ar fi mai favorabilă pentru noi,
deoarece ar spori prosperitatea păturii noastre ţărăneşti. Pentru armonizarea
relaţiilor dintre ţările noastre, Domnia Sa propune apoi crearea a două comisii,
care să fie în contact strâns şi să rezolve chestiunile care nu ar putea fi rezolvate
de organele noastre măcar obişnuite. În caz de dezacord între aceste două
comisii, domnul Göring propune ca Domnia Sa şi cu mine să căutăm soluţii
urgente şi practice.
În fine, domnul Göring a făcut următoarea propunere interesantă: să se
încheie între ambele ţări, între două organizaţii oficiale, contracte speciale de
livrare de produse pe termen de patru până la ... (lipsă în text) ani, garantând
debuşeuri sigure şi preţuri renumeratorii producătorilor. Decontul definitiv s-ar
face la terminarea contractului, şi nu la finele anului calendaristic. Lucru
important, Reich-ul ar garanta cursul actual al mărcii, iar comenzile, o dată date,
ar fi obligatorii pentru el.
Atrag în mod special atenţia Excelenţei Voastre asupra acestei propuneri
importante, care corespunde unui deziderat permanent al agricultorilor noştri, pe
care eu însumi am făcut-o acum trei ani, şi care a fost atunci respinsă de experţii
germani.
Domnul Göring a încheiat această parte a convorbirii noastre făgăduind
că va examina cazurile concrete pe care i le-am semnalat în memoriul meu,
declarându-mi, în acelaşi timp, că ar fi fericit să discute toate aceste chestiuni şi
cu un membru al Guvernului român, pe care este autorizat de Führer să-l invite
în mod special să vină la Berlin.
Trimit, prin curierul de astăzi, un raport amănunţit asupra acestei
întrevederi.
Comnen
[Note marginale:]
MSR; Pr. Consiliului; ministrului Industriei şi Comerţului; Direcţia politică;
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Direcţia economică.
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 174-177
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN,
NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 689, din 4 decembrie 1936, ora 21.45
Înreg. la nr. 67 234, din 5 decembrie 1936
Berlin
Cu totul secret.
Rog pe domnul secretar general Paraschivescu să o descifreze personal.
Numai pentru MS Regele, domnul preşedinte al Consiliului, Excelenţa
Voastră şi domnul subsecretar de stat.
După terminarea conversaţiilor economice, despre care am raportat cu
telegrama cifrată nr. 3 6971, domnul ministru-preşedinte Göring a rugat pe
domnul Geormăneanu să ne lase singuri, spunând că cancelarul Hitler l-a
însărcinat să-mi facă anumite comunicări „în mod oficial şi confidenţial‖.
Rămânând singuri, domnul Göring a început prin a confirma în linii generale
ceea ce domnul Hitler declarase domnului Gheorghe Brătianu, şi pe care le-am
raportat la timp. Apoi, Domnia Sa a adăugat: „dorim să ajungem cu Domniile
Voastre la aceleaşi relaţii ca şi cu Iugoslavia. Cu aceasta avem astăzi un
aranjament lămurit «ganz klare Abmachung2». Ceea ce cerem de la
dumneavoastră este să ne asiguraţi că nu sunteţi şi nu vă veţi angaja în niciun fel
de «combinaţie» împotriva Germaniei. În schimbul acestei asigurări, suntem gata
să dăm României «o garanţie formală de stat» pentru integritatea sa teritorială.
Nu avem niciun fel de angajamente faţă de Ungaria. Vă oferim amiciţia noastră.
Dacă Domniile Voastre o refuzaţi, ne vom căuta prieteni în altă parte, şi să nu vă
miraţi dacă vom întări legăturile noastre cu Bulgaria şi cu Ungaria. În caz de
ameliorare a relaţiilor noastre politice, vă vom oferi cele mai bune condiţii
economice, contribuind în acelaşi timp la întărirea domniei voastre militară. Vă
asigur că, în asemenea condiţii, veţi obţine cele mai bune şi chiar cele mai
secrete «vertrauliche»3 arme‖.
Făcând toate rezervele şi declarând că nu eram pregătit, nici autorizat să
am o conversaţie politică de o importanţă atât de considerabilă, scopul vizitei
mele fiind exclusiv de ordin economic, nu am lipsit a mulţumi domnului Göring
1

Vezi documentul nr. 472.
«Un acord pe deplin clar» (lb. germană).
3
«Confidenţiale, secrete» (lb. germană).
2
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pentru toată solicitudinea Führer-ului şi a Domniei Sale pentru ţara mea. I-am
reamintit însă că declaraţiile similare, făcute acum doi ani MS Regele, colegului
meu iugoslav şi mie, şi, un an mai târziu, domnului Gheorghe Brătianu, au fost
dacă nu cu totul anulate, cel puţin minimalizate în mod simţitor de către cei
însărcinaţi cu politica externă oficială a Reich-ului. Domnia Sa mi-a răspuns că
Auswärtiges Amt1 nu are nicio înţelegere pentru politica celui de-al III-lea Reich;
că este birocratică şi tradiţionalistă, lucru care a îndemnat pe Führer să
însărcineze cu conducerea relaţiilor Germaniei cu Anglia şi Franţa pe domnul
von Ribbentrop, iar cu Polonia şi Iugoslavia pe Domnia Sa. Domnul Göring m-a
lăsat să înţeleg că este probabil că va primi în curând aceeaşi însărcinare şi
pentru România. Apoi a repetat că a fost autorizat de Führer să-mi facă „în mod
oficial‖ declaraţiile de mai sus şi că, dacă doresc, Führer-ul este gata să mă
primească pentru a mi le confirma şi personal.
Făcând din nou complete rezerve, l-am întrebat, pentru Guvernul meu,
dacă Führer-ul crede că nu există incompatibilitate între asigurările ce mi se cer
şi alianţele noastre.
Domnia Sa mi-a dat următoarele lămuriri:
1) Germania nu se poate decât bucura de îmbunătăţirea relaţiilor
româno-poloneze; domnul Göring a sfătuit şi personal, în mod
constant, pe prietenii săi de la Varşovia să facă orice sacrificii pentru
a se păstra şi întări amiciţia României.
2) În ceea ce priveşte Mica Înţelegere, Germania doreşte ca această
organizaţie internaţională să-şi păstreze caracterul său iniţial, [adică]
având ca unic obiectiv ţinerea în respect a Ungariei. Domnul Göring
era informat că, la Praga, Beneš ar fi solicitat MS Regele extinderea
garanţiilor izvorând din tratatele existente asupra tuturor graniţelor
respective, dar că Majestatea Sa Regele, „cu cuminţenia sa
cunoscută‖, a declinat propunerea cehă.
3) În ceea ce priveşte Franţa, Domnia Sa declară că, din moment ce
alianţa noastră nu este îndreptată împotriva Germaniei şi se
încadrează în Pactul Societăţii Naţiunilor, „părerea Domniei Sale
personală‖ este că aceasta nu ar constitui o dificultate.
Apoi mi-a cerut să-i spun în mod precis dacă avem vreun pact secret cu
Rusia. I-am răspuns: „Aţi primit, în mod succesiv şi solemn, de atâtea ori,
asigurarea că nu‖.
În fine, m-a mai întrebat: „Dar dacă ruşii ar vrea să vă violeze teritoriul,
cerând să treacă cu trupele lor înspre Apus, ce aţi face?‖. Am răspuns: „Deşi nu
am nicio autorizaţie să vă fac vreo declaraţie ca ministru, ca simplu cetăţean şi
cu titlu cu totul personal răspund că am credinţa că România s-ar opune cu toate
forţele sale, după cum s-ar opune împotriva unei asemenea încercări venită de la
Apus spre Răsărit. Mai mult încă, sunt încredinţat că asupra acestei chestiuni
există o deplină comunitate de vederi între Bucureşti şi Varşovia‖.
Domnul Göring a părut mulţumit de această declaraţie, precizând încă o
1

Ministerul de Externe (lb. germană).
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dată că Germania nu ne cere decât asigurarea că nu ne vom angaja în nicio
„combinaţie‖ împotriva ei.
Ca măsură de precauţie, am crezut de cuviinţă să închei această
conversaţie ce luase o întorsătură neaşteptată, în aşteptarea unor instrucţiuni
ulterioare ale Guvernului regal.
Ţin să atrag binevoitoarea atenţie a Excelenţei Voastre mai ales asupra a
trei puncte din această conversaţie, care au chemat în mod deosebit luarea mea
aminte:
1) Precizia cu care mi-a vorbit despre „un aranjament clar şi categoric‖
intervenit între Iugoslavia şi Germania, şi care mă face să cred că
există chiar un instrument scris, necunoscut nouă şi pe care am fi în
drept să-l cunoaştem.
2) Termenii violenţi în care domnul Göring se exprima faţă de „die
Tschekei‖1, inamicul nr. 1 al Germaniei ... (lipsă în text) cu URSS.
Din cele de mai sus, ca şi din tonul şi întregul complex al
conversaţiei, mi-am mai format în acelaşi timp convingerea,
împărtăşită de atâtea ori departamentului Excelenţei Voastre, că cele
mai mari primejdii ameninţă Cehoslovacia, a cărei soartă nu ştiu
dacă nu a fost chiar pecetluită prin anumite înţelegeri germanoungare-poloneze, de care nu este străină nici Italia.
3) Insistenţa cu care Domnia Sa vorbea despre eventualitatea, chiar
certitudinea aş zice, a cererii pe care Rusia nu va întârzia să ne-o
facă, în vederea trecerii trupelor sale prin teritoriul nostru.
Asupra acestei importante conversaţii, îmi permit, de altminteri, să revin
ulterior.
Comnen
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 178-183
474
MINISTRUL ROMÂNIEI LA OSLO, DUMITRU JURAŞCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 904, din 4 decembrie 1936
Înreg. la nr. 68 123, din 8 decembrie 1936
Oslo
Afacerile externe ale Norvegiei
Domnule Ministru,
Înaintea plecării sale la Paris şi la Geneva, în calitate de delegat al
Norvegiei, domnul preşedinte Hambro a fixat, pentru ziua de 16 decembrie,
convocarea comisiei Stortingului pentru afacerile străine, al cărei preşedinte este
1

„Cehilor‖ (lb. germ).
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tot Domnia Sa. Comisia obişnuită se compune din nouă membri reprezentând
cele patru partide parlamentare. De data aceasta însă, se va întruni „comisia
lărgită‖, compusă din 12 membri.
Un concurs de împrejurări nefavorabile face că astăzi raporturile
Norvegiei cu mai multe ţări străine sunt destul de încordate: cu URSS, în urma
afacerii Troţki (se zvoneşte că ministrul sovietic de aici, aflat de mai multe luni
în concediu, nu se va mai întoarce la postul său); cu Germania, în urma afacerii
Ossietzky (domnul Koht mi-a mărturisit aseară că se aşteaptă la eventuale
dificultăţi cu Reich-ul); cu Marea Britanie, în urma conflictului balenier, a
problemei pescuitului şi a relaţiilor comerciale; cu Italia, din cauza sancţiunilor
şi în urma alegerii domnului Saavedras Lamas, care prezidase la Geneva punerea
lor în aplicare (nu trebuie uitat că fostul ministru al Italiei la Oslo, care păstrase o
rezervă foarte abilă în toată perioada sancţiunilor, a fost rechemat brusc astăvară,
ca dovadă că atitudinea sa nu fusese pe placul Romei); cu Statele Unite, în fine,
din cauza afacerii Hannevig.
„Afacerea Hannevig‖ este o chestiune deschisă, care pasionează de vreo
douăzeci de ani opinia publică norvegiană. Iată povestea. La începutul
războiului, tânărul armator norvegian Cristopher Hannevig a fundat în Statele
Unite, în mare parte cu participarea capitalurilor americane şi sub diferite firme,
mai multe şantiere navale. În 1917, intervenind şi Statele Unite în război, „Board
of Shipping‖ a confiscat toate aceste şantiere, precum şi un număr de bastimente
aparţinând lui Hannevig, pentru a le folosi la transportul trupelor şi
aprovizionării. În situaţii identice se mai aflau, de altfel, şi un grup de armatori
din Oslo, precum şi aşa zisul „grup Stray‖, pentru care Guvernul norvegian a
protestat deopotrivă. Grupul „Stray‖ a obţinut în 1919, la Washington, un
aranjament concordatar, iar celălalt grup câştigând procesul la Haga, a obţinut
daune-interese în valoare de 12 milioane de dolari.
Numai pentru pretenţiile Hannevig, cifrându-se la circa 60 milioane de
dolari, Guvernul american a refuzat să mai stea de vorbă, susţinând că aceste
întreprinderi beneficiaseră anterior de subvenţii americane care depăşeau chiar
reclamaţiile domnului Hannevig, pornind o foarte lungă procedură.
În multiple rânduri, opinia publică de aici a arătat cu insistenţă că
afacerea Hannevig interesează întreaga Norvegie, aşa că, pe baza propunerii
Stortingului, Guvernul a dat ordin ministrului Norvegiei la Washington, în
septembrie trecut, să remită Guvernului american o notă, cerând repararea
daunelor pricinuite şi ameninţând, în caz de refuz, să aducă chestiunea în faţa
Tribunalului de la Haga. În primele zile ale lunii noiembrie, Guvernul de la
Washington a răspuns respingând cererea formulată de Guvernul norvegian şi
afirmând că domnul Hannevig, în calitatea sa de simplu particular şi de acţionar
la diferite societăţi americane, n-ar putea recurge la o instituţie de arbitraj
internaţional, ci trebuie să urmeze calea legală, prin adresarea la instanţele
federale americane. Guvernul pare însă hotărât să evoce cauza la Haga, şi în
acest scop are nevoie de asentimentul Parlamentului.
În afară de aceste complicaţii de ordin precis, s-ar mai putea aduce în
discuţie şi afacerea războiului civil din Spania, unde interesele norvegiene au
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jucat şi continuă să joace un rol destul de echivoc. Am raportat Excelenţei
Voastre cu privire la criticile aduse relativ la afaceri de acest soi, şi mi se spune
acum că delegaţii opoziţiei în zisa comisie a Stortingului ar dori să aducă
învinuiri directe politicii urmate de Guvern în această privinţă.
Dată fiind explicabila emoţie stârnită de convocarea domnului Hambro,
ministrul Afacerilor Străine s-a simţit obligat să precizeze că nu este vorba decât
de un eveniment perfect natural şi că hotărârea domnului Hambro a fost luată cu
consimţământul întregului Guvern. „Nimic extraordinar ca această comisie să fi
fost convocată în decembrie. Încă din iulie trecut, la închiderea Stortingului,
fusese decisă reunirea comisiei în toamnă, şi Ministerul Afacerilor Străine a fost
de acord cu preşedintele comisiei pentru a fixa data la epoca ce-i va conveni mai
bine‖, declară Domnia Sa corespondentului de la „Arbeiderbladet‖.
În convorbirea pe care am avut-o acum două zile, domnul ministru Koht
mi-a mărturisit că se va folosi de acest prilej pentru a supune comisiei un
oarecare număr de chestiuni studiate în acest moment de departamentul său. „În
primul rând, se va discuta complexul situaţiei internaţionale, căci am promis
Stortingului să-l ţin la curent cu toate afacerile importante. Sunt decis să păstrez
neîncetat contactul între Guvern şi Parlament. Printre chestiunile pe care le voi
supune deliberării comisiei, se va afla, desigur, şi afacerea Hannevig‖.
Juraşcu
AMAE, Fond 71/Norvegia, vol. 2 (General, 1936-1937), f. 169-172
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA SOFIA,
VIRGIL ZABOROVSCHI,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 437, din 4 octombrie 19361
Înreg. la nr. 67 770, din 7 decembrie 1936
Sofia
Domnule Ministru,
Am onoarea a atrage atenţia Excelenţei Voastre asupra unei
corespondenţe din Bucureşti – interesantă „în sine‖ – publicată de cotidianul
bulgar „Zora‖, din 25 noiembrie tr[ecut]., sub titlul Politica externă şi internă a
României, şi pe care o traduc cum urmează: „Am avut ocazia agreabilă, scrie
corespondentul în chestiune, să fiu primit de o persoană sus pusă care trece drept
unul dintre observatorii cei mai bine informaţi ai politicii externe şi ai situaţiei
interne a României. Această persoană, aflându-se în contact continuu cu oamenii
de stat români din Guvern şi din opoziţie şi bucurându-se de o atenţie specială
din partea Coroanei, a fost atât de amabilă să mă informeze, cu bunăvoinţă, timp
1

Evidentă eroare de dactilografiere, deoarece din raport reiese clar că data înregistrării este 4
decembrie 1936.
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de două ore, asupra chestiunilor actuale din România.
Iată, pe scurt, câteva dintre informaţiile pe care le-am obţinut în cursul
acestei extraordinar de interesante convorbiri.
Cel mai esenţial lucru care se manifestă, de un timp, în politica externă
română, este o continuă tendinţă spre independenţă. În această tendinţă trebuie să
se caute explicarea căderii domnului Titulescu. În ce priveşte Franţa, politica
externă română tinde spre alianţă cu Parisul, dar nu în spiritul de francofilie
oarbă – mai ales nu de sovietofilie – al cărui exponent obstinat era predecesorul
domnului Antonescu. Aceeaşi tendinţă impune să se ţină seama mai mult de
interesele economice vitale ale României în Germania. Prin ministrul de Externe
actual, această tendinţă, spre care este înclinat şi Regele, se simte, în politica
externă a Guvernului de la Bucureşti, şi mai puternic. În această privinţă,
exemplul Poloniei a avut o mare influenţă la Bucureşti, şi nu în zadar cei care fac
parte din cercurile polonofile ale capitalei române sunt exponenţii cei mai
pronunţaţi ai acestei tendinţe spre independenţă în politica externă. Mai sunt însă
alte două curente în politica externă română. Unul este francofil, reprezentat de
ţărănişti, al căror cel mai serios candidat pentru Ministerul de Externe rămâne
domnul Titulescu; celălalt are în frunte pe domnii Cuza şi Goga, şi este
germanofil.
Sentimentul societăţii româneşti faţă de Germania este determinat de
două împrejurări de însemnătate fundamentală: imposibilitatea de a se înlocui
piaţa germană în ce priveşte exportul român şi convingerea generală că
Germania devine statul cel mai puternic din Europa‖.
În ce priveşte situaţia internă a României, importantul meu conlocutor
mi-a spus cele ce urmează:
„Regele este stăpânul situaţiei. Actualul prim-ministru, Tătărescu, s-a
arătat foarte abil. Ţărăniştilor, care constituie cel mai puternic partid, le opune pe
democraţii creştini, pe care îi favorizează. Regele este mulţumit de domnul
Tătărescu, şi mi se pare că nu este de aşteptat o schimbare de Guvern, în curând.
Ceea ce împiedică, în primul rând, pe ţărănişti să participe la guvernare,
este personalitatea fostului prim-ministru, Maniu, care nu se află în bune
raporturi cu Coroana. Este adevărat că şi ţărăniştii, ca fiecare partid politic, ar voi
să ia puterea. Ei s-ar fi debarasat de domnul Maniu, dar se tem că ar pierde
Transilvania, care este cu dânsul. În afară de aceasta, domnul Maniu reprezintă
un mare capital moral pentru partidul căruia îi aparţine‖.
Caracterizând personalitatea fostului ministru de Externe, informatorul
meu a subliniat:
„Domnul Titulescu este un om de o ambiţie patologică. În sufletul său,
dânsul este republican, deoarece visează să ajungă cel puţin acolo unde a ajuns
colegul său Beneš, preşedinte de republică. Şi această împrejurare a contribuit la
căderea sa‖.
Domnul V. Seizov, care semnează corespondenţa de mai sus, este un
ziarist cunoscut şi destul de serios. Domnia Sa a stat timp de un an în Polonia, pe
socoteala statului polon, conform Convenţiei culturale şi de presă polonobulgare. Întorcându-se din Polonia, a trecut prin România. Din informaţiile pe
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care le am de la un corespondent de seamă de aici, domnul Seizov n-ar fi rămas
ultima dată în Bucureşti decât două zile, şi n-ar fi avut decât o recomandare
pentru domnul Batzaria!
Acelaşi informator îmi spune că domnul Seizov i-ar fi afirmat că
personajul cu care a vorbit la Bucureşti n-ar fi român. Tot Domnia Sa îmi arată
că, în caliate de foarte bun cunoscător al ţării noastre (ceea ce este adevărat), i-a
demonstrat domnului Seizov că în România nu există nici curent, nici
personalităţi de seamă republicane.
Pasajul subliniat din raport este singurul imprimat cu caractere
„îngroşate‖ din textul articolului. Am avut onoarea, de altfel, de a arăta şi în
raportul meu sintetic de presă nr. 2 561, din 25 august trecut1, că aici se
urmăreşte cu atenţie şi se subliniază continuu orice fapt sau manifestaţie care ar
părea că tinde spre o apropiere de Germania.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Zaborovschi
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat Bădulescu; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/România, vol. 3 (General, iunie-decembrie 1936), f. 147-150
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 997, din 5 decembrie 1936, ora 14.48
Înreg. la nr. 67 542, din 6 decembrie 1936
Paris
Într-o atmosferă de calm şi, adeseori, în aplauzele Camerei, exceptând
grupul comunist, a cărui atitudine a fost vădit rece, ministrul Afacerilor Străine a
citit o foarte lungă expunere, prin care arată poziţia Franţei faţă de problemele
externe la ordinea zilei sau faţă de unele dintre acelea care ar putea să se prezinte
cândva.
Crezul actual al Guvernului francez, faţă de Anglia, Belgia, Italia,
Germania, Spania, Statele Unite, Mica Înţelegere, în urma unor acte, declaraţii
sau atitudini ale acestor ţări sau entităţi politice, a fost clar definit şi fără
preocupare faţă de chestiunea gravă spaniolă, nefiind pe placul comuniştilor, ale
căror gânduri au fost expuse, însă fără ecou, de către deputatul Pery.
Iată acum părţile esenţiale ale declaraţiilor făcute de ministrul Afacerilor
Străine în numele Guvernului: „Greutăţile actuale, în afară de circumstanţele de
moment, sunt datorate diferenţierii zilnic agravată, între starea de fapt actuală şi
acea instaurată prin tratatele de pace. Fruntariile rămân ameninţate de
1

Vezi documentul nr. 169.

732

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

imperialismul sau revizionismul unor ţări. Violările voluntare ale tratatelor,
atacurile contra Societăţii Naţiunilor, cursa accelerată pentru înarmare au dat
naştere la o inchietudine care sporeşte pericolul care decurge din ele. Deci
politica Guvernului trebuie să fie prudentă şi calmă, ceea ce nu exclude iniţiativa
şi fermitatea‖.
Privitor la Anglia: „Guvernul, Parlamentul şi ţara întreagă sunt ataşate
Angliei prin legăturile cele mai solide ale raţiunii şi a inimii‖. „Ţin să declar, în
numele Guvernului, că Franţa, la rândul său, dacă nevoia s-ar ivi, ar pune întru
apărarea Marei Britanii, victimă a unei agresiuni neprovocate, toate forţele sale
de uscat, de mare şi aeriene. Asemenea, privitor la Belgia, cu care Franţa este de
acord pentru a afirma că Pactul de la Locarno şi Acordul din 19 martie îşi
păstrează întreaga valoare‖.
Privitor la USA: „Din admirabilul discurs al preşedintelui Roosevelt la
Buenos Aires, nu voi trage concluzii indiscrete sau excesive, dar am dreptul să
constat că Domnia Sa nu a disimulat preferinţele sale‖.
Privitor la Mica Înţelegere, şi citez integral: „Revin la Europa, unde
voinţa de securitate şi de pace care ne animă este evidentă, la relaţiile noastre
amicale cu Mica Înţelegere şi la fidelitatea reciprocă a angajamentelor noastre.
Ştiind în plus că realităţile economice şi financiare în viaţa popoarelor joacă un
rol nu mai puţin important decât resursele şi politica, ne preocupăm să
ameliorăm schimburile cu aceste ţări, ţinând cât mai mult seama de nevoile lor.
Rezultatele sunt deja înregistrate şi ţinem din inimă să le dezvoltăm şi să le
extindem acolo unde se constată o întârziere‖.
Privitor la URSS: „Avem aceeaşi dorinţă amicală de a menţine bunele
noastre raporturi cu URSS, această ţară mare ataşată operei ... Campaniile duse
contra Pactului franco-sovietic nu micşorează fidelitatea noastră ... la Tratatul din
luna mai 1935, cât şi la cel din noiembrie 1932.
Privitoare la Polonia: „Polonia amică şi aliată este asociată nouă pentru
toate previziunile interesând în Europa securitatea ambelor noastre ţări.
Legăturile noastre de vechi şi încercate simpatii au fost consolidate şi
reînviorate‖.
Privitor la Societatea Naţiunilor: „Viitorul ei nu depinde decât de
încrederea şi îndeosebi de voinţa popoarelor care o compun‖.
Privitor la Italia: „Mussolini a pus un semn de întrebare la Milano,
referitor la relaţiile franco-italiene. Nu există nicio cauză profundă de dezacord
între ţările noastre, care, prin afinităţi de amintiri şi interese comune, trebuie, din
contră, să se apropie. Dezacordul este datorat grijii Franţei de a împlini
îndatoririle sale faţă de Societatea Naţiunilor. Pentru ce se cere unei naţiuni cum
este Franţa iniţiative care nu sunt cerute altora şi pe care n-ar putea să le ia fără a
se dezice şi a se micşora?‖
Privitor la Germania: „Nimic nu este mai necesar pentru liniştea Europei
decât o apropiere franco-germană. Din punct de vedere psihologic, cred aceasta
posibilă; din punct de vedere politic, nicio contestaţie de fruntarii nu ne separă.
Pentru a ne înţelege, trebuie evitate, şi de o parte, şi de alta, ameninţările şi
jignirile. Nu mi se dă această impresie când sunt rupte tratatele de care depinde
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securitatea noastră. Nu-i contestăm drepturile legitime, nu avem scopuri ascunse
de hegemonie sau încercuire, nu cerem altceva decât găsirea unui teren de
înţelegere cu dânsa‖.
Privitor la treburile interne spaniole: „Nu am ascuns niciodată simpatia
predicând pentru Republica spaniolă, a cărei legitimitate nu este contestabilă.
Am socotit că în loc de a alimenta războiul civil, umanitatea, ca şi prudenţa,
sfătuia celelalte ţări să circumscrie conflictul. Separarea ideologică a Europei în
două tabere opuse riscă să transforme o criză internă într-una internaţională. De
aceea am luat iniţiativa, la 8 august, de a propune Guvernelor europene să adopte
de comun acord politica de neintervenţie. Cei cărora ne-am adresat, au aderat,
deci au recunoscut legitimitatea şi utilitatea demersului nostru. Dar furnizarea de
material de război astăzi, sporeşte şi se face pe faţă. Angajări de voluntari străini
agravează problema, ceea ce riscă să implice răspunderea unor ţări. Pentru noi,
singurul Guvern legitim este acela al Republicii, şi nu vom recunoaşte
adversarilor astăzi în luptă calitatea de beligeranţi, fapt care ar agrava situaţia şi
ar pune-o pe planul internaţional‖.
Iniţiativele în plus, vor fi de a activa, la Geneva, pentru a putea preveni
un război, de a propune un plan limitat şi practic de reducere a înarmărilor şi de
limitare a forţelor aeriene. Ca încheiere, şi după o schiţare a greutăţilor
economice care şi ele contribuie la îngreunarea situaţiei internaţionale, Domnia
Sa afirmă că nimeni nu va putea pune în dubiu hotărârea Franţei de a apăra cu un
unanim patriotism şi cu o sinceritate de voinţă la adresa tuturor ţărilor în slujba
păcii.
Cesianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică; 6.XII.1936; rog a se face o tăietură din textul
integral, când vom primi ziarele franceze 7.XII.1936.
AMAE, Fond 71/Franţa, vol. 2 (General, 1935-1937), f. 257-261
477
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 460, din 7 decembrie 1936, ora 21.08
Înreg. la nr. 67 842, din 8 decembrie 1936
Londra
Confidenţial.
Pentru domnul ministru Antonescu.
Ca urmare la telegrama mea nr. 2 4271.
Criza evoluează aici înt-un ritm mai lent decât se putea prevedea
sâmbătă dimineaţă. Guvernul continuă să dorească ca Suveranul, în mâinile
1

Vezi documentul nr. 471.
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căruia se află soluţia conflictului, să ia o hotărâre cât de curând. Faţă de opinia
publică însă, el nu vrea să apară ca forţând mâna Suveranului. Astfel se explică
declaraţiile de acum un ceas ale lui Baldwin, în Camera Comunelor, că Guvernul
doreşte să lăse tot timpul Suveranului pentru a-şi cântări hotărârea, dar că o
prelungire a situaţiei actualei ar prejudicia grav interesele naţionale şi imperiale.
Soluţiile posibile continuă să fie cele indicate în telegrama mea nr. 2
427. O soluţie de compromis apare ca nerealizabilă. Churchill, care în ultimele
două zile s-a făcut campionul unei astfel de soluţii, a fost primit astăzi de
Cameră cu murmure. Dimpotrivă, Baldwin a fost îndelung ovaţionat, ceea ce
este semnificativ.
În cercurile guvernamentale se continuă să se creadă că Suveranul va
sfârşi prin a prefera să abdice. Deznodământul crizei este aşteptat înainte de
sfârşitul săptămânii.
Laptew
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Cabinetului.
AMAE, Fond 71/Anglia, vol. 9 (Telegrame, 1935-1937), f. 188-189
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA COPENHAGA, MARCEL ROMANESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 715, din 7 decembrie 1936
Înreg. la nr. 68 727, din 11 decembrie 1936
Copenhaga
Confidenţial.
Convorbire cu domnul Munch
Domnule Ministru,
În cadrul audienţelor acordate şefilor de misiuni, am văzut astăzi pe
ministrul Afacerilor Străine. Vorbind despre situaţia generală, Domnia Sa a
deplâns înmulţirea punctelor nevralgice, dar totodată a prezis că apropierea
primejdiilor va ascuţi prudenţa marilor puteri, de care depinde în ultimă instanţă
evitarea războiului.
În acest sens, domnul Munch apreciază valoarea comunicatului final al
Conferinţei polono-române de la Varşovia, exprimându-şi convingerea că
neparticiparea noastră la noile grupări ideologice este favorabilă celor ce se
abţin, şi păcii, în general.
Cât despre prelungirea războiului civil spaniol, ministrul Afacerilor
Străine, care este, totodată, un istoric cu reputaţie, a observat că acum un veac
starea actuală ar fi putut fi împiedicată de Sfânta Alianţă, pentru a deduce de aici
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că lipsa de unitate de vederi a Marilor Puteri este responsabilă de prelungirea,
dacă nu de întreţinerea acelui război.
Atrăgându-i atenţia asupra proiectului de lege depus de domnul
Runciman în Camera Comunelor, pentru împiedicarea transportului de arme şi
muniţii către beligeranţii spanioli, domnul Munch mi-a declarat că domnul Koht
ar avea de gând să ia măsuri analoge în Norvegia. Guvernul danez, neavând însă
deocamdată dovezi precise că armatorii de aici s-ar fi pretat la asemenea comerţ,
ar fi hotărât, după analizarea chestiunii, să nu procedeze la măsuri legislative
decât dacă ele ar fi recomandate de Comitetul de neintervenţie de la Londra, care
a fost, de altminteri, sesizat în această chestiune.
Ministrul Afacerilor Străine nu vede posibilitatea unei soluţionări a
plângerii domnului del Vayo la Geneva, şi prevede trimiterea ei la Comitetul de
la Londra. Dar, adaugă Domnia Sa, cum Spania nu face parte din acel comitet,
canalul Genevei era indispensabil pentru introducerea cererii spaniole. Domnul
Sandler, care va reprezenta Grupul nordic în Consiliul Societăţii Naţiunilor, nu
şi-ar fi precizat încă atitudinea în această chestiune, Domnia Sa cerând colegilor
săi mână liberă la Geneva, fireşte în limitele vederilor comune nordice.
Cât despre apropiata întrunire a Comitetului pentru revizuirea aplicării
Pactului, domnul Munch se arată foarte sceptic în ce priveşte rezultatele, Domnia
Sa învederând totuşi posibilitatea unei discuţii asupra articolelor 11 şi 16, cât şi
asupra principiilor directive.
Totul este însă, potrivit Domniei Sale, în funcţie de iniţiativa Guvernelor
occidentale. Trecând uşor peste criza constituţională engleză, care n-ar fi de
natură să consolideze prestigiul politicii britanice, ministrul Afacerilor Străine
crede, pe de altă parte, în necesitatea stabilizării Guvernului Blum, cu sau fără
sprijinul comuniştilor.
Abordând apoi chestiunea denunţării clauzelor fluviale ale Tratatului de
la Versailles, domnul Munch mi-a declarat că, din punct de vedere practic, gestul
Reich-ului n-ar leza prea mult interesele comerciale daneze. În nota de răspuns
pe care are de gând să o adreseze Guvernului de la Berlin, Danemarca va lua act
de declaraţia că Germania se angajează să asigure vaselor străine, atât pe fluviile
germane, cât şi pe canalul Kielului, un tratament egal cu acel al vaselor germane,
dar îşi va rezerva totodată dreptul de a recurge la o autoritate internaţională, în
cazul încălcării acestor angajamente. Fireşte, a adăugat domnul Munch,
chestiunea comportă şi un aspect principial, dar acesta n-ar putea fi ridicat decât
la Geneva, de comun acord şi de către toate puterile semnatare ale Tratatului de
la Versailles, aşa cum s-a procedat în cazul denunţării clauzelor militare ale
aceluiaşi tratat. Într-un cuvânt, nota daneză, departe de a fi un protest de
principiu, se rezumă la constatarea angajamentelor formale luate de Reich în
urma schimbării unui regim de drept internaţional.
Romanescu
AMAE, Fond 71/Danemarca, vol. 2 (General, 1936), f. 212-214
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479
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA RIGA,THEODOR SCORTZESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 523, din 8 decembrie 1936
Înreg. la nr. 69 106, din 12 decembrie 1936
Riga
Discursul lui Jdanov şi Letonia
Domnule Ministru,
Urmare la raportul meu nr. 5121.
Domnul Brodovski, ministrul Sovietelor la Riga, a făcut ieri o vizită
domnului Munters, ministrul Afacerilor Străine, pentru a-i declara că Guvernul
său nu nutreşte intenţii agresive împotriva Letoniei. Domnia Sa a susţinut că
pasajul din discursul domnului Jdanov, privitor la statele baltice, ar fi fost cu
intenţie deformat de către unii corespondenţi din Moscova ai ziarelor germane şi
engleze, şi că singură versiunea Agenţiei TASS este valabilă. Domnia Sa şi-a
exprimat regretul că presa letonă s-a grăbit să riposteze fără a aştepta
comunicarea exactă a cuvântării în cauză.
Deşi domnnul Munters a răspuns domnului Brodovski că primeşte cu
satisfacţie această punere la punct, sunt informat că până în acest moment
Ministerul Afacerilor Străine încă nu ştie care din cele două versiuni corespunde
adevărului.
Versiunea agenţiei sovietice – pe care o trimit aici alăturat – nu ar
cuprinde ameninţări, ci numai „avertismente‖, ar fi explicat domnul Brodovski.
Oricare dintre cele două versiuni ar fi adevărată, ele nu pot aduce
Guvernului leton niciun element cu adevărat nou despre sentimentele Moscovei
faţă de ţările baltice. Riposta extrem de violentă a presei din Riga se explică
numai prin hotărârea Guvernului leton de a nu accepta asemenea încercări de
intimidare, din orice parte ar veni ele. El ştie prea bine că o ţară atât de mică ca
Letonia s-ar expune umilinţelor celor mai violente dacă, în relaţiile sale cu
puternicii săi vecini, şi mai ales cu URSS, ar arăta momente de slăbiciune.
Bineînţeles că rivalitatea Marilor Puteri în această regiune, care îi oferă quasisiguranţa unei eventuale protecţii în cazul unei agresiuni, explică în mare parte
atitudinea sa în politica externă.
1

Vezi documentul nr. 466.
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Am vorbit cu domnul Brodovski, care mi s-a părut destul de contrariat
de discursul domnului Jdanov. Impresia Domniei Sale este că atitudinea
Guvernului de la Riga faţă de Reich este rezervată şi prudentă. Cred că discursuri
violente ca cele ale domnului Jdanov nu pot, în orice caz, decât deservi în acest
moment politica Moscovei în regiunea baltică.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Scortzescu
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat Bădulescu; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/Letonia, vol. 9 (Relaţii cu URSS, 1923-1940), f. 293-294
480
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN,
NICOLAE PETRESCU-COMNEN, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 36 298, din 8 decembrie 1936
Berlin
Personal şi confidenţial.
Scumpe Domnule Ministru,
Profit de plecarea din Berlin a domnului dr. Şerban Cliza, membru al
delegaţiei noastre sanitare, pentru a vă trimite prezenta scrisoare.
Daţi-mi voie mai întâi să vă felicit pentru excelenta iniţiativă pe care aţi
luat-o, autorizându-mă ca comunicările de o importanţă excepţională să vi le
transmit prin curier special.
Acest lucru, până în momentul de faţă, nu era cu putinţă, pe de o parte
pentru că nu eram autorizaţi să facem asemenea cheltuieli, fără autorizaţia
prealabilă a Ministerului, pe de altă parte pentru că era cu neputinţă să lipsesc
Legaţia de unul dintre singurii mei doi colaboratori – Petala şi Constantinide.
Noua dumneavoastră dispoziţie mă îndreptăţeşte să cred că, în sfârşit, în curând
va fi trimis aici şi tânărul secretar de legaţie pe care mi l-aţi făgăduit.
Acum în fond.
Propunerile de o importanţă excepţională pe care vi le-am transmis prin
ultimele mele telegrame nu pot rămâne fără răspuns.
Împărtăşesc pe de-a întregul punctul dumneavoastră de vedere, că
trebuie să fim extrem de prudenţi; că trebuie să avem o politică de deplină
sinceritate şi onestitate faţă de aliaţii şi prietenii noştri, evitând orice acte care
ne-ar putea fie înstrăina amiciţiile actuale, fie atrage vrăjmăşia Sovietelor.
Politica de white and see1 se impune pentru noi mai mult decât pentru
1

Evidentă eroare de culegere. Diplomatul român a avut în vedere expresia wait and see – aşteaptă şi
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oricine, ferindu-ne de acele gesturi dezordonate preconizate de unii dintre
compatrioţii noştri, imprudenţi sau grăbiţi. Această atitudine este cu atât mai
indicată, cu cât, după cum aţi văzut din telegramele mele, nici nu ni se cere
măcar să ne dedăm la cine ştie ce acte de bruscă evoluţie.
Dacă aceasta mi se pare că este, în linii generale, singura noastră
atitudine posibilă, nu este însă mai puţin adevărat că iniţiativele germane nu pot
fi lăsate fără răspuns.
Dacă mi-aş permite să fac o sugestie, aş propune, ca primă dovadă de
bunăvoinţă din partea noastră, să anunţăm domnului Schacht că guvernatorul
Băncii noastre naţionale îi va face vizita solicitată de atâta timp, în vederea
soluţionării nenumăratelor dificultăţi în curs. Acestei vizite i-ar urma, potrivit şi
indicaţiilor care mi-au fost date de către domnul prim-ministru, o vizită a
domnului Schacht la Bucureşti, în cursul lui ianuarie viitor. Cu prilejul acestei
vizite, s-ar putea discuta şi sugestiile de ordin economic care ne-au fost făcute de
către domnul Göring săptămâna trecută.
Această vizită a domnului guvernator al Băncii noastre naţionale mi se
pare urgentă. Nu mai târziu decât ieri, unul dintre colaboratorii domnului
Schacht, întâlnit în societate, nu a pierdut ptilejul de a mă informa că, chiar în
momentul de faţă, se găseşte la Berlin guvernatorul Băncii Greciei, adăugând, nu
fără un anumit accent de amărăciune: „numai guvernatorul Domniei Voastre nu
găseşte niciun moment pentru a face o călătorie până la Berlin, deşi între noi sunt
atâtea probleme pendinte‖. Mai mult încă, mulţumindu-mi pentru nişte icre pe
care i le-am trimis zilele acestea, domnul preşedinte Schacht îmi adresează o
scrisoare, pe care v-o alătur în copie, în care, vorbindu-mi despre călătoria sa în
Orient, nu pierde prilejul de a-mi atrage atenţia asupra excelentei influenţe pe
care contactul personal o poate exercita asupra chestiunilor economice pendinte
între două ţări.
V-aş fi deosebit de îndatorat dacă mi-aţi da un răspuns cât de grabnic
asupra acestei chestiuni.
În ceea ce priveşte raportul mai amănunţit pe care vi l-am făgăduit,
noianul de ocupaţii care ne copleşesc aici, şi iertaţi-mă dacă sunt nevoit să repet,
lipsa de personal suficient, m-au pus în imposibilitatea de a-l termina până astăzi.
El zace de patru zile, sub formă de concept, în lada mea de fier. Nădăjduiesc ca,
cel mai târziu în două zile, să-l pot întocmi şi expedia.
Relativ la acordul cu Iugoslavia, repet ceea ce spuneam şi în telegrama
mea: nu am dovezi propriu-zise despre existenţa sa, am însă atât de numeroase
prezumţii, cum ziceam altă dată la Palatul de Justiţie: „precise şi concordante‖,
încât sunt încredinţat că sub o formă oarecare de protocol secret, de gentlemen’s
agrement, de schimb de note sau altfel, trebuie să existe. Nu mi s-ar fi vorbit
altfel cu precizia şi insistenţa cu care mi s-a vorbit despre „eine ganz klare
Abmachung‖1, care ni s-a oferit şi nouă ca pildă.
Dacă nu vedeţi vreun inconvenient, bineînţeles fără a mă duce să-l caut,
vezi (lb. engleză).
1
„Un acord pe deplin clar‖ (lb. germ.).
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la viitoarea împrejurare fortuită pe care aş avea-o de a-l întâlni pe domnul G.1, iaş putea cere precizări asupra acestui atât de „lămurit aranjament‖ despre care
Domnia Sa mi-a vorbit cu atâta insistenţă. În caz că le-aş obţine, mă voi grăbi să
vi le comunic fără întârziere.
Primiţi, vă rog, iubite domnule ministru, încredinţarea înaltei mele
consideraţii.
Comnen
AMAE, Fond 71/România, vol. 240 (Copii după rapoarte, decembrie
1936), f. 110-113
481
CONSIDERAŢIILE DIRECTORULUI DIRECŢIEI AFACERILOR
POLITICE DIN MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
ALEXANDRU CRETZIANU, ASUPRA PROIECTULUI DE
PACT DE PRIETENIE ÎNTRE BULGARIA ŞI IUGOSLAVIA
F. n., din 8 decembrie 1936
Bucureşti
Proiectul de pact de amiciţie bulgaro-iugoslav
Domnul Kassidolatz, ministrul Iugoslaviei la Bucureşti, a cerut să fie
primit de domnul ministru Victor Antonescu în ziua de 5 decembrie 1936, şi i-a
comunicat, în numele domnului Stoiadinović, că Guvernul bulgar ar fi propus
Guvernului iugoslav încheierea unui pact de amiciţie având textul următor:
„Pacte d‘amitié.
Article unique. – Il existera une paix inébranlable et une amitié sincère
et perpetuelle entre le Royaume de Yougoslavie et le Royaume de Bulgarie‖.
Ministrul Iugoslaviei a adăugat că Guvernul bulgar a făcut cunoscut la
Belgrad că ar fi gata să facă pacte identice cu România şi cu Grecia, atunci când
chestiunile actualmente pendinte între Bulgaria şi cele două ţări s-ar lichida.
Înainte de a răspunde propunerii care i s-a făcut, domnul Stoiadinović
doreşte să cunoască avizul Guvernului român.
Domnul ministru Victor Antonescu a răspuns domnului Kassidolatz că
nu poate să exprime o părere şi nici măcar o impresie înainte de a examina
documentele Direcţiei Politice a Ministerului şi acordurile de Stat Major. La
prima vedere ar dori, însă, să ştie cum s-ar concilia un asemenea pact de amiciţie
bulgaro-iugoslav cu acordurile politice şi militare pe care Iugoslavia le are cu
noi.
Domnul ministru Victor Antonescu a făcut reflecţia că, pe cât se vede,
Iugoslavia e bine şi cu Bulgaria, şi cu Ungaria şi cu Italia.
La aceasta, domnul Kassidolatz a obiectat că şi Turcia a făcut un pact
identic cu Bulgaria – pact care crede că ni s-a comunicat şi nouă – ceea ce n-a
1

Göring.
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împiedicat Turcia să ia parte la aranjamentele de Stat Major.
Pentru a studia chestiunea propunerii făcute Guvernului iugoslav de
Guvernul bulgar, trebuie să examinăm unele dispoziţii din tratatul nostru de
alianţă cu Iugoslavia din Pactul Balcanic şi din Pactul Micii Înţelegeri:
Tratatul de alianţă româno-iugoslav, din 1921, care a fost prelungit pe
termen nelimitat prin dispoziţiile art. 11 al Pactului de organizare al Micii
Înţelegeri, din 16 Februarie 1933, prevede că „în caz de atac neprovocat al
Ungariei sau al Bulgariei sau al uneia dintre aceste două puteri împotriva uneia
dintre Înaltele Părţi Contractante, în scopul de a aduce atingere ordinii stabilite
de Tratatul de Pace de la Trianon sau de acela de la Neuilly-sur-Seine, cealaltă
parte se obligă să conlucreze la apărarea Părţii atacate‖.
Vedem, deci, că, în ipoteza în care Bulgaria ar ataca România, Iugoslavia
n-ar mai avea libertatea de a veni în ajutorul nostru, odată ce s-ar fi angajat să
păstreze o pace „inébranlable‖ faţă de Bulgaria.
De aici decurge, în afară de orice alte consideraţii de natură politică, o
necesitate tehnică de a cere o modificare a textului propus de Bulgaria. Anume,
ar trebui specificat că angajamentul bilateral de neagresiune (căci aceasta
înseamnă, în fond, textul propus) încetează să-şi producă efectele de îndată ce
una dintre puterile contractante ar comite o agresiune împotriva unui stat terţ.
1) Pactul Înţelegerii Balcanice, din 1934, conţine două dispoziţii esenţiale
care par a fi atinse în mod direct de proiectul de pact bulgaro-iugoslav:
a) Prin articolul I al Pactului de Înţelegere Balcanică, România,
Turcia, Iugoslavia şi Grecia îşi garantează mutual securitatea
tuturor frontierelor lor balcanice.
Aici este locul de a face o observaţie similară cu acea făcută în
legătură cu tratatul nostru de alianţă cu Iugoslavia. Într-adevăr,
nu se poate pricepe în ce mod Iugoslavia ar putea să garanteze
graniţele româneşti sau greceşti împotriva unui atac bulgar,
odată ce s-a angajat să nu pornească niciodată la război
împotriva Bulgariei.
b) Prin art. 2 al Pactului Înţelegerii Balcanice, părţile contractante
„se angajează să nu întreprindă nicio acţiune politică faţă de
orice altă ţară balcanică, nesemnatară a Pactului, fără aviz
mutual prealabil, şi să nu ia nicio obligaţie politică faţă de orice
altă ţară balcanică fără consimţământul celorlalte părţi
contractante‖.
Prin urmare, avem facultatea oricând de a ne opune încheierii
pactului bulgaro-iugoslav. Vom avea prilejul să ne spunem
cuvântul în această privinţă în februarie, la Atena, cu prilejul
întrunirii Consiliului Permanent al Înţelegerii Balcanice.
Chestiunea mai poate face, până atunci, obiectul unor schimburi
de vederi, pe cale diplomatică, cu aliaţii noştri din Înţelegerea
Balcanică. Putem de pe acum să exprimăm părerea că pactul
propus înseamnă – cel puţin – o slăbire a Înţelegerii Balcanice.
Nu este vorba numai de partea tehnică a îndeplinirii obligaţiilor
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de garanţie, ci şi de latura politică. Într-adevăr, se vede clar din
textul citat mai sus, extras din art. 2 al Pactului Balcanic, care
este punctul de vedere adoptat de semnatari faţă de Bulgaria –
punct de vedere care se poate exprima în cuvintele „front unic în
privinţa Bulgariei‖. Ce ar mai rămâne din aceste angajamente
dacă una dintre ţările contractante ar încheia cu Bulgaria un
tratat care are un caracter pur politic, prin faptul că echivalează
cu un tratat de neagresiune?
Se va obiecta, desigur, din partea Iugoslaviei, că Turcia are şi ea
un tratat de amiciţie cu Bulgaria. Faptul este exact: Există un
tratat de amiciţie bulgaro-turc, care prevede, la art. 1:
c) „Il y aura paix inviolable et amitié sincère et perpetuelle entre la
République Turque et le Royaume de Bulgarie‖.
d) Dar trebuie observat că zisul tratat a fost încheiat la 18
octombrie 1925, adică cu nouă ani înainte de încheierea Pactului
Balcanic. Este drept că protocolul anex al Pactului Balcanic
prevede, la articolul său 5, că „Pactul de Înţelegere Balcanică
nefiind în contradicţie cu angajamentele anterioare, toate
angajamentele anterioare, precum şi toate convenţiile depinzând
de tratatele anterioare, angajamente şi tratate care sunt de altfel
publicate, îşi vor produce deplinul lor efect‖. Totuşi, încheierea
unui tratat de amiciţie separat cu Bulgaria, după încheierea
Pactului Balcanic, are un caracter politic mult mai grav decât
menţinerea în fiinţă a unui tratat de amiciţie anterior iscălirii
Pactului Balcanic.
2) Pactul de organizare al Micii Înţelegeri, din 1933, prevede, la articolul
său 8, că „orice tratat politic al fiecăruia dintre statele Micii Înţelegeri,
orice act unilateral schimbând situaţia politică actuală a unuia dintre
statele Micii Înţelegeri faţă de un stat terţ, precum şi orice Acord
economic care are consecinţe politice importante, vor cere de acum
înainte consimţământul unanim al Consiliului Micii Înţelegeri‖.
Vedem, deci, că Iugoslavia n-are nevoie numai de consimţământul
aliaţilor săi din Înţelegerea Balcanică pentru a încheia pactul de amiciţie cu
Bulgaria, ci şi de consimţământul aliaţilor săi din Mica Înţelegere, deci, şi de cel
al Cehoslovaciei. Ar fi interesant de ştiut dacă domnul Stoiadinović a făcut şi la
Praga comunicarea făcută la Bucureşti.
Având în vedere cele de mai sus, care este atitudinea pe care trebuie să o
adoptăm faţă de comunicarea făcută în numele domnului Stoiadinović?
Poziţia noastră faţă de proiectul de pact bulgaro-iugoslav nu poate fi
decât negativă, căci încheierea izolată a unui asemenea pact ar însemna o gravă
lovitură adusă Pactului de Înţelegere Balcanică.
Nu s-ar putea lua în consideraţie decât încheierea simultană a unor
tratate de amiciţie bulgaro-iugoslav, bulgaro-grec şi bulgaro-român. A admite ca
Iugoslavia să-şi încheie tratatul acum, urmând ca tratatele cu Grecia şi România
să fie încheiate după ce aceste ţări ar fi lichidat chestiunile litigioase cu Bulgaria,
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ar însemna ca ele să negocieze aceste chestiuni sub ameninţarea ruperii
tratativelor privitoare la pactul de amiciţie. Din vina Iugoslaviei, am fi, prin
urmare, sub ameninţarea unui şantaj din partea Bulgariei.
În rezumat, deci:
Chestiunea urmează să fie discutată la Atena, în februarie, cu prilejul
întrunirii Consiliului Înţelegerii Balcanice. Trebuie, până atunci, să ne punem de
acord cu Grecia pentru a susţine punctul de vedere comun că niciun membru al
Înţelegerii Balcanice nu poate încheia acum, în mod izolat, un pact de amiciţie
cu Bulgaria – ci numai concomitent cu celelalte state ale Înţelegerii Balcanice
care n-au încă tratate de amiciţie cu Bulgaria.
Cretzianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 240 (Copii după rapoarte, decembrie
1936), f. 82-86
482
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN,
NICOLAE PETRESCU-COMNEN
T. c. nr. 64 882, din 9 decembrie 1936
Bucureşti
Personal şi confidenţial.
Drept răspuns la telegrama Domniei Voastre nr. 3 6891.
Din informaţiile culese de mine în ziua de 7 decembrie, într-o
conversaţie avută cu ministrul Germaniei, rezultă că cele relatate de
dumneavoastră în telegrama sus menţionată nu redau situaţia exactă.
Ceea ce doreşte Germania, este o atitudine amicală din partea României,
la care ar corespunde o atitudine identică din partea Germaniei.
Am declarat ministrului Germaniei că România doreşte relaţii amicale
cu Germania, dezvoltând pe terenul economic şi financiar raporturile noastre cu
dânsa.
Ministrul Germaniei mi-a declarat că aceasta este şi dorinţa Guvernului
său.
Adaug, spre ştiinţa Domniei Voastre, că Guvernul român este hotărât să
menţină intacte alianţele noastre actuale. Poziţia Guvernului german faţă de noi –
aşa cum ne-a fost schiţată de ministrul Germaniei – nu atinge aceste alianţe.
Antonescu
AMAE, Fond 71/Germania, vol. 75 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 190

1

Vezi documentul nr. 473.
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483
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN,
NICOLAE PETRESCU-COMNEN,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. nr. 6 300, din 11 decembrie 1936, ora 18.55
Înreg. la nr. 69 066, din 12 decembrie 1936
Berlin
Strict confidenţial şi personal.
Comunicând Excelenţei Voastre, după cum rezultă din telegrama
Excelenţei Voastre nr. 68 4071, altceva decât cele ce domnii Hitler, Göring,
Meissner şi Rosenberg ne-au declarat în mod categoric în ultimele zile, ministrul
Germaniei se găseşte pe linia tradiţională a birourilor de la Wilhelmstrasse.
De data aceasta însă, probabil că Auswärtiges Amt ignoră că noi suntem
precis informaţi despre intenţiile domnului Hitler, suprem îndreptar de la care
emană toate principiile şi directivele politicii interne şi externe a Reich-ului.
Dacă este, prin urmare, cineva care „nu a prezentat situaţia în mod exact‖, apoi
acesta este domnul ministru al Germaniei la Bucureşti. Informaţiile pe care am
avut onoarea să le transmit Excelenţei Voastre le am direct de la ministrulpreşedinte Göring, autorizat în mod expres de Führer, să le facă în forma ştiută.
Aceste informaţii erau coroborate de secretarul de stat Meissner şi de şeful
politicii externe a Partidului Naţional-Socialist, domnul Rosenberg. Mai mult,
după cum Excelenţa Voastră ştie, ele erau confirmate în bună parte şi de
articolele publicate în oficiosul ziar „Völkischer Beobachter‖ de către domnul
Rosenberg, fără a mai vorbi de declaraţiile făcute personal de Führer domnului
Gheorghe Brătianu.
Ne găsim, prin urmare, pentru a treia oară în faţa unei încercări de a se
împiedica lămurirea situaţiei între Germania şi România, dat fiind că domnul
Göring aşteaptă o serie de răspunsuri din partea noastră, răspunsuri care nu ar
mai putea fi date cu uşurinţă în urma atitudinii ambigue a ministrului Germaniei
la Bucureşti; pentru a nu da domnului Göring impresia că dispreţuim
importantele sugestii ale Domniei Sale, mă întreb dacă ar fi nimerit să mă prezint
domnului Hitler pentru a-i expune antecedentele chestiunii şi a-l ruga să
binevoiască să elucideze în mod definitiv poziţia Germaniei faţă de noi.
Bineînţeles, o asemenea acţiune de lămurire nu poate fi întreprinsă decât în urma
unei autorizaţii formale pe care aş primi-o de la Excelenţa Voastră. Îmi permit
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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însă să emit umila părere că nimic nu ar mai putea fi mai dăunător relaţiilor între
noi şi Germania decât persistarea într-un echivoc creat şi întreţinut cu voinţă de
Auswärtiges Amt de mai bine de trei ani, echivoc primejdios nu numai politicii
noastre externe, dar chiar şi interne, şi posibilitatea ca domnii Hitler, Göring,
Rosenberg etc. să poată afirma că ne-au întins mâna, pe care noi în mod constant
am refuzat-o. Pentru deplina edificare a Excelenţei Voastre şi pentru ca Guvernul
Regal să poată lua o hotărâre în deplină cunoştinţă de cauză, îmi permit s-o rog
pe Excelenţa Voastră să binevoiască a cere să i se prezinte antecedentele
chestiunii, şi în special telegramele noastre nr. 3 327, din 24 octombrie 19341, 3
574, din 15 noiembrie 19342, 3 829, din 11 decembrie 19343, şi 3 643, din 25
februarie 19364. În ceea ce priveşte sfârşitul telegramei Excelenţei Voastre, şi
pentru a se evita orice neînţelegere, ţin încă o dată a preciza că nimeni nu a
formulat aici, cel puţin până astăzi, pretenţia inadmisibilă de a ne abandona
alianţele. Iar în ceea ce mă priveşte, cunosc destul de bine punctul de vedere al
Guvernului Regal şi sunt pe deplin convins că interesele noastre superioare ne
poruncesc să păstrăm neştirbite alianţele existente şi să evităm orice acţiune care
ne-ar putea slăbi.
Rog pe Excelenţa Voastră să binevoiască a fi încredinţată că nu am
pierdut niciodată din vedere acest comandament fundamental al politicii noastre
externe.
Comnen
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 750-753
484
SUBSECRETARUL DE STAT DE LA
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 12, din 11 decembrie 1936, ora 21.50
Înreg. la nr. 69 068, din 12 decembrie 1936
Geneva
Am avut astăzi dimineaţă o convorbire cu Potiomkin.
Primo: chestiunea spaniolă. Mi-a comunicat punctul său de vedere,
exprimat astăseară în discursul în faţa Consiliului Societăţii Naţiunilor, transmis
de presă.
Secundo: chestiunea turcă. Mi-a spus că n-are interes special şi că sunt
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
3
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
4
Vezi documentul nr. 159, Documente diplomatice române... l. c., p. 229-230.
2
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alături de noi, pentru a contribui la găsirea unei soluţii împăciuitoare francoturce.
Al treilea: Locarno. Este mulţumit de textul ultimului memorandum,
comunicat şi nouă, ieri dimineaţă, de către Paul Boncour (textul este la
Vlădescu1). Germania este însă nemulţumită de acest text. Potiomkin consideră
reluarea negocierilor asupra Acordului, textual „comme noyées‖.
Discuţiile asupra chestiunii spaniole în Consiliul Societăţii Naţiunilor,
rog a vedea rezumatul discursurilor transmise de presă. Astăzi după-amiază a
avut loc o şedinţă strict intimă, acasă la Avenol, pentru stabilirea unui proiect de
rezoluţie. Atmosferă de incertitudine apăsătoare. Discuţia va continua mâine şi
va conţine, probabil, recomandarea categorică a întăririi controlului Comitetului
de la Londra, o indicaţie, sub o formă care rămâne de găsit, în sprijinul unei
medieri eventuale.
Plec din Geneva sâmbătă după-amiază.
Bădulescu
[Note marginale:]
Rog a mi se da dosarul chestiunii.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 746-747
485
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE CĂTRE
SUBSECRETARUL DE STAT
DIN MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU
T. c. nr. 68 775, din 11 decembrie 1936
Bucureşti
Excelenţei Sale, Bădulescu. Geneva, Hotel Bergues.
Referindu-mă la comunicarea telefonică a domnului subsecretar de stat
Victor Bădulescu din 10 decembrie a.c. Deoarece nu mai există serviciu de
avion, spre a vă înainta în timp util un memoriu, vă comunicăm următoarele
lămuriri date de domnul ministru Filotti în chestiunea Alexandrettei şi Antiohiei:
„Diferendul franco-turc, înscris pe ordinea de zi a Consiliului din 14
decembrie la cererea ambelor Guverne, poartă asupra interpretării Acordurilor
franco-turce din 1921 şi 1926. Punctele de vedere ale Franţei şi Turciei sunt
expuse amănunţit în notele schimbate începând de la 10 octombrie a.c. între
ambasadorul Turciei şi ministrul Afacerilor Străine francez. De asemenea, teza
turcă a fost prezentată prin declaraţiile lui Tewfik Rüstü Aras, făcute la 27
noiembrie în Parlamentul din Ankara. Toate aceste documente, împreună cu
textele acordurilor în discuţie, au fost publicate de Guvernul turc într-o serie de
1

Nicolae M. Vlădescu a fost, între 1 noiembrie 1936-1 noiembrie 1939, director-adjunct al Direcţiei
politice din Ministerul Afacerilor Străine al României.
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cărţi albe care urmează să fie cerute delegaţiei turce la Geneva. Legaţia Franţei a
remis Ministerului, la 9 decembrie, un aide-mémoire care rezumă punctul de
vedere francez, menţionând cu acest prilej că documentaţia necesară poate fi
pusă la dispoziţie, la Geneva, de domnul Lagarde, din delegaţia franceză.
După cum se poate constata din examinarea documentelor, cele două
puncte de vedere asupra fondului sunt cu totul divergente. Turcia susţine că
dispoziţile Acordului din 1921 implică pentru Franţa obligaţia de a acorda
regiunii Alexandrettei şi Antiohiei acelaşi regim ca Siriei şi Libanului.
Franţa socoteşte că nu poate fi vorba decât de autonomie în cadrul
statului sirian, şi că nu ea, ci Societatea Naţiunilor, a cărei mandatară este, ar
putea modifica termenii mandatului.
Din toate manifestările Guvernului turc, şi din graba pusă în sesizarea
Consiliului, rezultă că el acordă o importanţă excepţională chestiunii şi că este
hotărât să-şi urmărească până la capăt revendicările. La baza cererilor turceşti
stau:
1) Consideraţii de amor propriu naţional, Turcia neputând concepe ca o
fracţiune etnică a lor să încapă sub stăpânirea arabilor;
2) Interese strategice în legătură cu poziţia geografică a golfului
Alexandrettei şi cu utilitatea creării unui stat tampon între Siria şi
Turcia;
3) Consideraţii economice, portul Alexandretta fiind debuşeul natural
al regiunilor din sudul Turciei şi fiind mai adăpostit decât porturile
de care Turcia dispune în prezent.
Pentru Franţa, chestiunea prezintă în primul rând o importanţă juridică şi
morală decurgând din calitatea ei de mandatară, dar şi interesul politic de a nu
nemulţumi sau slăbi noul stat sirian aliat ei, pentru care, de altfel, sunt, de
asemenea, în joc interese strategice şi economice. Independenţa Sandjacului este
greu de admis şi din cauza întinderii sale reduse.
Un compromis între cele două puncte de vedere nu va fi uşor de găsit,
mai ales dată fiind graba Turciei şi agitaţia care domneşte atât în Sandjac, cât şi
în lumea politică din Turcia.
Cererea de a se lua măsuri provizorii pentru asigurarea ordinii în
regiunea contestată porneşte tocmai din teama de a vedea incidentele locale
luând proporţii, ceea ce ar determina pe unul sau celălalt dintre Guverne să
intervină cu forţe armate.
Pentru România, chestiunea prezintă un dublu interes:
1) Acela de a găsi, ca membru în Consiliu, o atitudine care să satisfacă
atât Franţa, cât şi Turcia, ambele prietene şi aliate.
În conversaţiile mele de la Ankara cu Tewfik Rüstü Aras, acesta mi-a
arătat că Turcia este sensibilă la atitudinea pe care o vor lua aliaţii ei.
Ar fi poate indicat să ne orientăm în Consiliu după atitudinea
Angliei, prietenă şi ea cu ambele state, deşi nu este exclus ca Anglia
să incline mai mult către Turcia decât către Franţa.
2) Riscul eventual de a vedea creându-se un precedent revizionist.
Cu toate declaraţiile repetate ale bărbaţilor de stat turci, că nu
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urmăresc schimbări teritoriale şi că în procedura adoptată vor evita,
în interesul aliaţilor Turciei, tot ce poate avea caracter revizionist, nu
este mai puţin adevărat că revendicările turceşti tind în fond la o
modificare a statutului actual al Sandjacului şi că ameninţarea
Turciei, că va socoti caducă frontiera stabilită la 1921, contravine,
cel puţin indirect, principiului intangibilităţii tratatelor. Este drept
însă că, de formă, Turcia invocă un tratat şi pretinde că el ar fi fost
violat de cealaltă parte.
În această privinţă, o aprofundată examinare juridică şi felul în care vor
decurge dezbaterile ne vor indica calea cea mai potrivită de urmat‖.
Va fi trimis, prin curier, un dosar referitor la evoluţia chestiunii, înainte
de sesizarea Societăţii Naţiunilor.
Paraschivescu
[Note marginale:]
Domnul Cesianu este rugat a lua cunoştinţă, pentru completarea referatului.
14.XII.1936.
AMAE, Fond 71/Siria, vol. 2 (Diferendul franco-turc în problema
Sandjacului, Alexandrettei şi Antiohiei, 8 septembrie-31 decembrie 1936), f. 131133
486
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 490/A, din 11 decembrie 1936
Londra
Domnule Ministru,
Comitetul pentru neintervenţie în Spania a fost sesizat, săptămâna
trecută, de către delegatul britanic, cu privire la chestiunea debarcării în Spania a
unui număr considerabil de voluntari de diverse naţionalităţi. Comitetul, socotind
că aceste fapte sunt de natură a agrava atât situaţia în Spania, cât şi relaţiile
internaţionale în general, a hotărât să procedeze imediat la examinarea chestiunii
şi a însărcinat subcomitetul său să întocmească un raport asupra chestiunii.
Documentul NIS 179, pe care-l trimit aici, alăturat, constituie rezultatul
lucrărilor subcomitetului. Raportul în chestiune a fost supus deliberărilor
Comitetului, în şedinţa sa de alaltăieri, 9 decembrie, şi aprobat de către acesta.
După cum veţi binevoi a vedea, raportul propune ca, în faţa situaţiei nou
create, Guvernele să fie consultate, pentru a vedea dacă ele ar consimţi:
1) Să extindă în principiu dispoziţiile Acordului de Neintervenţie, în
măsura posibilului, şi la cazurile de intervenţie indirectă.
2) Ca prim pas al acestei acţiuni, să extindă dispoziţiile Acordului de
Neintervenţie la chestiunea voluntarilor, pentru a împiedica, în
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fiecare ţară, recrutarea, trimiterea şi tranzitul de voluntari care îşi
propun să plece în Spania.
Reprezentanţii Guvernelor în Comitet au promis să transmită prezentul
raport Guvernelor respective şi să aducă Comitetului un răspuns grabnic în
această chestiune.
Comunicându-vă cele ce preced, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a
dispune ca problema să fie examinată de autorităţile noastre competente şi să-mi
comunicaţi apoi rezultatul hotărârilor Guvernului român, ţinând seama de
cererile cuprinse în paragrafele a) şi b) din documentul aici-alăturat1.
Adaug că, potrivit informaţiilor pe care le am, chestiunea pare a fi
extrem de serioasă, şi aflu că Guvernele francez şi britanic vor face, de partea
lor, pe cale diplomatică, toate sforţările pentru ca un aranjament internaţional să
poată interveni în legătură cu această chestiune.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Laptew
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936-1939), vol. 409 (Războiul civil
din Spania), f. 12-13
487
EXPOZEUL MINISTRULUI AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR ANTONESCU, ÎN FAŢA
COMISIILOR DE AFACERI STRĂINE ALE CAMEREI ŞI SENATULUI,
ASUPRA POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI
F. n., 11 decembrie 1936
Bucureşti
Domnilor Preşedinţi,
Domnilor Senatori,
Domnilor Deputaţi,
Am crezut de datoria mea să cer convocarea Comisiilor Afacerilor
Străine chiar din primele zile ale deschiderii sesiunii. După cererea unora dintre
şefii partidelor de opoziţie, a trebuit, însă, să amân expunerea mea până după
întoarcerea de la Varşovia.
Această convocare este motivată de convingerea pe care o am, că într-un
regim parlamentar se cuvine ca ministrul Afacerilor Străine să se prezinte în mod
periodic în faţa Corpurilor legiuitoare, spre a expune situaţia externă şi a arăta
înrâurirea acestei situaţii asupra intereselor permanente ale ţării.
1

Ministerul Afacerilor Străine a transmis Legaţiei României de la Londra, la 19 decembrie 1936,
următorul răspuns: „Guvernul Regal român aderă în principiu la propunerile Comitetului
Internaţional pentru aplicarea Acordului privitor la neintervenţie în Spania, conţinute în
documentul NIS (36) 179, din 9 decembrie crt., la paragrafele a şi b‖., AMAE, Fond 71/Dosare
Speciale (1936-1939), vol. 409 (Războiul civil din Spania), f. 18.
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De altminteri, numeroasele manifestări politice internaţionale la care
mi-a fost dat să particip în scurtul timp de când am luat conducerea acestui
Departament, ar îndreptăţi singure expunerea pe care voi avea cinstea să vă o
fac. Mă mărginesc a reaminti vizita la Bucureşti a domnului Stoiadinović,
preşedintele Consiliului iugoslav, Conferinţa Micii Înţelegeri de la Bratislava,
ultimele sesiuni ale Adunării şi Consiliului Societăţii Naţiunilor, vizita mea la
Belgrad, călătoria MS Regele în Cehoslovacia – călătorie în care am avut marea
cinste şi adânca bucurie de a însoţi pe Augustul nostru Suveran –, în sfârşit,
vizita mea la Varşovia.
Scopul politicii noastre externe este păstrarea patrimoniului pe care l-am
dobândit prin jertfele înaintaşilor noştri şi [prin] acelea – mai grele încă – ale
generaţiei care a luptat în tranşeele marelui război.
Acest patrimoniu ne-a fost recunoscut în mod solemn şi o dată pentru
totdeauna de toate marile puteri ale lumii, care au consfinţit astfel voinţa liber
exprimată de un întreg popor în zilele înălţătoare din 1918. Nimeni nu poate să
ne conteste dreptul de a stăpâni teritoriile locuite de neamul nostru încă atunci
când statele actuale nu se înjghebaseră încă. Faptul că o mare parte din neamul
nostru s-a aflat vreme îndelungată sub stăpânirea străină n-a putut crea nimănui
niciun drept şi nu justifică nicio revendicare. Căci, precum a spus atât de bine
domnul Millerand într-un act care figurează în dosarele Conferinţei de Pace: „O
stare de fapt – chiar milenară – nu este îndreptăţită a subsista o dată ce a fost
recunoscută potrivnică justiţiei‖.
Întregită prin războiul mondial, deplin satisfăcută în toate dreptele ei
năzuinţi, România nu poate urma altă politică decât o politică de pace. Pacea
singură ne va îngădui să îndeplinim în această parte a Europei, într-o rodnică şi
armonioasă colaborare, menirea sortită neamului nostru.
Dorim, deci, cu toată sinceritatea, să avem relaţii cât mai bune cu toate
statele şi în primul rând cu vecinii noştri, gata fiind a răspunde cu o sinceră
prietenie celor care vor căuta prietenia României. Nu trebuie să uităm, totuşi, că
nu trăim într-o lume ideală şi că în această Europă atât de zbuciumată există
neîncetată posibilitatea celor mai primejdioase turburări. În asemenea
împrejurări, iubitorii păcii trebuie să-şi pună întreaga nădejde în acele elemente
de ordine şi de continuitate care constituie, în furtuna care ne-ar putea vreodată
ameninţa, preţioase puncte de sprijin.
În chip firesc, deci, suntem alături de aceia care ne ajută să păstrăm
neştirbită situaţia noastră teritorială dobândită de pe urma Marelui Război.
Oricare ar fi simpatiile şi prieteniile noastre faţă de Franţa, de Polonia,
de statele din Mica Înţelegere şi din Înţelegerea Balcanică, alianţele pe care
le-am încheiat cu dânsele nu sunt rezultatul numai a unor porniri sentimentale –
aceste alianţe au izvorât din existenţa unor mari interese comune şi permanente.
Am pronunţat numele Franţei şi, într-adevăr, cine ar putea vorbi de
politica noastră externă fără să vorbească mai întâi de Franţa? Mai este oare
nevoie să spun toată recunoştinţa ce o păstrăm marii noastre aliate de la Apus
pentru sprijinul constant pe care ni l-a dat şi ni-l dă de la război încoace pe
terenul politic, pe cel militar şi pe cel financiar?
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Legăturile de strânsă prietenie şi de colaborare cu Franţa şi-au găsit întradevăr o fericită completare prin acordurile realizate în cursul acestui an pe
terenul financiar şi economic. Acordul de plăţi încheiat la 7 februarie 1936,
îmbrăţişează întreaga problemă a nevoilor noastre în Franţa şi a mijloacelor de
acoperire a acestor nevoi: schimburi comerciale, serviciul datoriei publice,
datorii financiare şi armament.
Acordul încheiat se găseşte astăzi în a şaptea lună de aplicare.
Rezultatele obţinute sunt pe deplin satisfăcătoare.
În ce priveşte chestiunea armamentului, ea a făcut obiectul unei
operaţiuni speciale pe baza vânzării redevenţelor de petrol ale statului. Nu este
locul să întrăm aci în detaliul acestei operaţiuni. Vom spune numai că ea ne-a
permis să facem în Franţa plăţi pentru armament în valoare de aproximativ 600
milioane franci, socotiţi la paritatea anterioară devalorizării francului.
O parte din material este în curs de predare, restul se va preda în
termenele cele mai scurte permise de posibilităţile tehnice.
Dat fiind că plata acestui material este eşalonată pe zece ani, operaţiunea
nu a fost posibilă decât cu concursul Guvernului francez, care ne-a procurat
creditele necesare.
În afara de aceasta, Guvernul francez a mai colaborat şi pe alte căi la
înzestrarea noastră militară şi la sporirea capacităţii noastre de apărare.
În lunile care s-au scurs, Mica Înţelegere a avut o neîntreruptă şi
folositoare activitate. Reamintesc, în ordinea cronologică, întrunirea din 6 mai a
Consiliului Permanent, la Belgrad, întrunirea şefilor de stat la Bucureşti, la 8
iunie, la 10 septembrie, Conferinţa de la Bratislava, cea de la Geneva, din 28
septembrie şi, în sfârşit, la 28 octombrie, vizita MS Regele la Praga.
Ultimele evenimente internaţionale, departe de a slăbi Mica Înţelegere,
au provocat, din contra, o accentuare a coeziunii ei şi a solidarităţii dintre cele
trei ţări aliate.
Comunicatul amănunţit publicat în urma Conferinţei de la Bratislava nu
lasă în umbră niciunul din punctele dezbătute. S-a dovedit încă o dată voinţa
noastră comună de a nu cruţa nicio sforţare pentru a urmări idealul nostru de
pace, asigurând totodată propria noastră securitate, cu sprijinul Societăţii
Naţiunilor pe care o dorim întărită.
Indisolubil unite între ele, cele trei state aliate socotesc, însă, că Mica
Înţelegere nu trebuie să îndepărteze nicio colaborare şi să descurajeze nicio
bunăvoinţă.
Anul care s-a scurs a fost caracterizat de o hotărâre importantă în analele
Micii Înţelegeri: aceea de s-a luat cu privire la întâlnirile periodice ale şefilor de
stat ai Micii Înţelegeri.
Ca primă urmare a acestei hotărâri, domnul Beneš, preşedintele
Republicii Cehoslovace, şi ASR Principele Regent Paul al Iugoslaviei au venit în
vizită oficială la Bucureşti şi au luat parte la serbările din 8 iunie.
La întoarcerea mea din Geneva, am făcut o vizită oficială la Belgrad. Am
fost foarte sensibil atenţiilor deosebite care mi s-au arătat de către Principele
Regent, de către domnul Stoiadinović, preşedintele Consiliului, şi de către
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întregul Guvern. Primirea care mi s-a făcut a constituit un fericit prilej de
manifestare a prieteniei care leagă în mod atât de strâns ţările noastre. Cu prilejul
sărbătorii naţionale cehoslovace, din 28 octombrie, MS Regele, dorind a da
Republicii Cehoslovace şi eminentului său preşedinte, domnul Edvard Beneš, o
deosebită dovadă de ataşament, a făcut o vizită la Praga.
Întreg poporul cehoslovac, de la graniţă şi pe tot parcursul, a făcut
Suveranului României o impresionantă demonstraţie de afecţiune. Aclamaţiile
entuziaste ale populaţiei din Praga şi covârşitoarea manifestaţie de la Bratislava,
unde întreaga populaţie a oraşului şi a satelor dimprejur s-a întrunit într-o masă
impunătoare pentru a aclama într-o delirantă manifestaţie pe Suveranul ţării
noastre, sunt dovezi strălucite de trăinicie a legăturilor dintre Cehoslovacia aliată
şi România. Aclamaţiile care s-au îndreptat către Regele României la Praga, la
Brno şi la Bratislava, adică în Cehia, în Moravia şi în Slovacia, dovedesc unirea
sufletească dintre întreg poporul cehoslovac şi România prin iubitul nostru
Suveran.
Revista trupelor de la Praga şi, apoi, de la Bratislava, au pus în evidenţă
imensele progrese făcute de admirabila armată cehoslovacă şi perfecţiunea
armamentului său.
Conversaţiile dintre MS Regele, preşedintele Republicii Cehoslovace,
primul ministru al Cehoslovaciei şi miniştrii de Externe ai Cehoslovaciei şi
României – conversaţii în care s-au examinat situaţia europeană, politica Micii
Înţelegeri şi interesele care leagă în particular Cehoslovacia de România – au
dovedit o perfectă unitate de vederi.
Cu prilejul serbărilor Unirii, la 1 decembrie, am avut bucuria să avem
printre noi pe distinşi reprezentanţi ai Parlamentului cehoslovac şi ai celui
iugoslav, în frunte cu domnul Malypetr, preşedintele Camerei Deputaţilor
cehoslovace, domnul Soukup, preşedintele Senatului cehoslovac şi domnul
Ciritch, preşedintele Skupcinei. Astfel, legăturile dintre statele Micii Înţelegeri,
care au avut la început la baza lor consfătuirile dintre cei trei miniştrii ai
Afacerilor Străine, sunt astăzi consacrate prin întrunirile şefilor de stat şi
închegate definitiv prin legăturile care s-au statornicit între reprezentanţii
Parlamentelor celor trei naţiuni.
Mica Înţelegere nu-şi dezvoltă acţiunea numai pe terenul politic – rolul
ei în domeniul economic este, de asemenea, din cele mai mari.
Activitatea desfăşurată de Consiliul Economic al Micii Înţelegeri în
ultimele şase luni înseamnă un pas înainte pe calea apropierii economice între
statele membre, şi constituie o verificare mai mult a solidarităţii şi coeziunii din
ce în ce mai strânse între aceste state.
Consiliul Economic al Micii Înţelegeri s-a întrunit la Bucureşti, între 12
şi 19 octombrie.
Efortul principal, cu ocazia acestor întruniri, s-a manifestat, ca şi în
întrunirile precedente, în domeniul dezvoltării relaţiilor comerciale, şi putem
constata cu satisfacţie că volumul de afaceri a crescut, deşi efectele crizei
economice se mai menţin încă în relaţiile comerciale internaţionale.
Sforţările care s-au făcut, în anii din urmă, pentru dezvoltarea relaţiilor
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economice între ţările Micii Înţelegeri, îşi pot găsi o fericită completare prin
înfăptuirea proiectului întocmit de domnul Milan Hodža, preşedintele Consiliului
de Miniştri cehoslovac, pentru o colaborare economică între ţările din Bazinul
dunărean.
Organizarea participării noastre la Centrul economic creat la Praga anul
acesta, precum şi convorbirile care au avut loc în ultimul timp şi se continuă în
momentul de faţă între reprezentanţii Guvernului nostru şi acel Centru economic,
ne îngăduie să nădăjduim şi din această parte o îmbunătăţire a relaţiilor noastre
economice cu ţările Micii Înţelegeri.
În cadrul relaţiilor noastre economice cu statele aliate din Mica
Înţelegere, se cuvine să rezervăm un loc special colaborării în legătură cu
înzestrarea armatei noastre.
Îmi îndeplinesc o plăcută datorie de recunoştinţă reînnoind aici
Guvernului cehoslovac mulţumirile noastre pentru ajutorul preţios pe care ni l-a
dat în această privinţă.
Potrivit Protocolului de la Praga, din 14 iulie 1936, Guvernul cehoslovac
ne-a înlesnit – în afară de finanţarea comenzilor făcute în vara anului 1935 –
obţinerea unui nou credit de 300 milioane kc plătibil în zece ani, cu o dobândă
mijlocie de 4%, care va servi la acoperirea comenzilor de material care urmează
să ne fie predat în termene foarte scurte.
Negocierile în curs ne vor asigura mijloace noi pentru a grăbi programul
nostru de apărare naţională.
Tot în cadrul colaborării cu Mica Înţelegere, trebuie să amintim o
convenţie semnată în ultimele zile între Iugoslavia şi noi – pe baza principiilor
stabilite cu ocazia vizitei domnului Stoiadinović la Bucureşti – convenţie care
asigură Iugoslaviei o anumită cantitate de petrol, de predat în termene foarte
scurte, plătibilă în 6 rate, în schimbul livrării, din partea Iugoslaviei, a unor
cantităţi de cupru de care avem nevoie pentru apărarea nostră naţională.
Alianţa noastră cu Polonia reprezintă, în concepţia marilor bărbaţi de stat
care au îndrumat politica noastră externă de după război, un element de seamă în
aşezarea acestei politici. Azi ca şi ieri, relaţiile noastre cu Polonia prezintă o
mare însemnătate. Aşezarea noastră geografică, existenţa atâtor interese comune
ne cer ca aceste relaţii să fie cât mai strânse. Am fost, deci, fericit de a face, la
Varşovia, o vizită care intră în cadrul acelora pe care le-am făcut şi le voi face
statelor amice şi aliate.
Avusesem, cu domnul Beck, eminentul ministru al Afacerilor Străine
polon, câteva convorbiri foarte amicale la Geneva. La Varşovia, am examinat
împreună diferitele aspecte ale situaţiei internaţionale şi am cercetat în detaliu
toate problemele interesând relaţiile directe dintre Polonia şi România.
Am constatat, de comun acord, că alianţa care leagă Polonia de România
constituie unul din elementele pozitive şi constructive ale securităţii europene şi
ale stabilităţii internaţionale.
Am constatat, de asemenea, hotărârea noastră de a menţine, în toată
integritatea lor, principiile stabilite de Tratatul de garanţie româno-polon şi de a
strânge legăturile de tot felul care unesc ţările noastre – legături care stau la baza
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relaţiilor noastre politice.
În această ordine de idei, am iscălit, cu prilejul vizitei mele la Varşovia,
o Convenţie de colaborare culturală polono-română, ale cărei dispoziţii fuseseră
studiate şi încuvinţate de colegul meu, domnul dr. Anghelescu, ministrul
Instrucţiunii Publice. Această convenţie – care prevede schimbul de misiuni
ştiinţifice, de profesori şi de studenţi, traducerea operelor literare de seamă din
cele două ţări, şi în genere, colaborarea în toate domeniile artei, literaturii,
teatrului şi presei – va pune la cale opere de cunoaştere şi apreciere reciprocă a
două popoare vecine şi aliate.
Ţin să-mi exprim cu acest prilej via recunoştinţă pentru primirea foarte
cordială care mi s-a făcut la Varşovia de către domnul preşedinte al Republicii
polone, de către mareşalul Smygli Rydz, de către domnul Slawoj Skladowski,
preşedintele Consiliului, şi de către domnul Beck, primire în care am văzut un
preţios omagiu adus ţării noastre.
Am fost onorat, de asemenea, cu o primire călduroasă şi la Cracovia,
unde am fost să mă închin la mormântul primului mareşal al Poloniei, Joszef
Pilsudski, unul dintre făritorii alianţei polono-române.
Cercetând în ordinea încheierii lor alianţele noastre, ajung la Înţelegerea
Balcanică, care formează unul dintre elementele esenţiale ale politicii noastre
externe şi care întregeşte atât de fericit organizarea securităţii în această parte a
Europei. Înjghebată de curând, Înţelegerea Balcanică şi-a dovedit pe deplin
utilitatea. Vom folosi orice prilej pentru a întări acest admirabil instrument de
pace. Sunt fericit că întrunirea Consiliului Permanent al Înţelegerii Balcanice îmi
va îngădui să mă duc în februarie la Atena, vizitând astfel o ţară de care suntem
legaţi de sentimente de strânsă şi tradiţională prietenie.
Cu ocazia acestei călătorii, mă voi duce şi la Ankara, unde mă bucur de a
revedea pe domnul Rüstü Aras, distinsul ministru al Afacerilor Străine al
Republicii turce, cu care am avut la Geneva atâtea amicale şi interesante
convorbiri, care mi-au dovedit cât de strânse sunt legăturile dintre ţările noastre.
Ca şi Mica Înţelegere, Înţelegerea Balcanică a avut, în afară de
activitatea politică, o activitate în domeniul economic care a dobândit o
deosebită însemnătate.
Cu prilejul întrunirii Consiliului Economic al Înţelegerii Balcanice, care
a avut loc la 10 iulie trecut la Bled, s-au putut constata progresele însemnate care
s-au realizat atât în privinţa strângerii legăturilor comerciale, cât şi în acea a
dezvoltării comunicaţiilor terestre, navale şi aeriene.
Cu Anglia, relaţiile noastre continuă a fi statornic din cele mai bune.
Convinşi de rolul precumpănitor care este rezervat Imperiului britanic în politiva
mondială, vom căuta să cultivăm aceste relaţii în toată măsura putinţelor noastre.
Limpezirea unor dificultăţi de ordin financiar pe care le-am avut cu
Anglia va contribui, în urma dezvoltării foarte satisfăcătoare a schimburilor
noastre economice, la strângerea bunelor relaţii dintre cele două ţări.
În ce priveşte Italia – această mare şi nobilă ţară de care ne apropie
legături indisolubile de origine, limbă, cultură şi civilizaţie comună – suntem
doritori să avem cu dânsa cele mai strânse legături de prietenie şi de încredere.
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Cu tot trecutul dureros al chestiunii abisiniene – România revendică
pentru dânsa de a fi susţinut în sânul Comitetului de şase al Societăţii Naţiunilor
că Italia nu trebuie desemnată ca stat agresor – teză ce a fost admisă.
Guvernul român priveşte cu cea mai mare simpatie sforţările pe care le
fac actualmente cancelariile statelor având interese mai directe în Mediterana şi
în Marea Roşie, în vederea unei soluţii fericite, căci România ca stat latin nu
poate considera decât ca favorabilă intereselor sale gloria şi puterea Romei.
Înlăturarea neînţelegerilor care aparţin trecutului va permite cu siguranţă
relaţiilor italo-române să ia un aspect de intimitate fără rezervă. Guvernul român
n-a înţeles în niciun moment să considere recentele cuvinte ale şefului
Guvernului italian [ca fiind] îndreptate împotriva integrităţii noastre teritoriale.
Pe cât suntem noi de interesaţi la mărirea şi gloria poporului italian, pe
atât Italia este interesată la progresul României şi la trăinicia operei săvârşite de
poporul şi soldatul român – operă la care armata şi poporul italian au participat,
cu sforţările şi sacrificiile lor, alături de România şi aliaţii săi.
Relaţiile noastre cu Uniunea Sovietică se dezvoltă pe o bază de bună
prietenie şi de bună vecinătate. Am fost fericit să-l întâlnesc la Geneva pe
domnul Litvinov, cu care am avut lungi convorbiri într-o atmosferă de
cordialitate.
În ultimul discurs rostit de domnul Litvinov la Geneva, comisarul
poporului la Afacerile Străine a arătat punctul de vedere sovietic – care este
identic cu al nostru – că o revizuire a tratatelor de pace nu este nici posibilă, nici
de dorit în lipsa consimţământului ţărilor interesate.
Asemenea, Guvernul sovietic a adoptat o atitudine identică cu a noastră
în chestiunea modalităţii de vot la articolul 11 al Pactului.
Acordul de plăţi şi Protocolul comercial, care s-au încheiat la 15
februarie 1936 între România şi URSS – acorduri din calea cărora s-au înlăturat
ultimele dificultăţi – sunt chemate să asigure, şi pe terenul economic, o
prietenească colaborare.
Constat cu satisfacţie că niciun diferend nu ne desparte de Germania.
Putem, deci, privi cu încredere desfăşurarea ulterioară a relaţiilor noastre cu
dânsa. Aceasta cu atât mai mult cu cât legăturile economice care ne unesc, şi azi
atât de strânse, pot fi dezvoltate în viitor – dezvoltare firească între două state cu
structuri economice complimentare – spre cel mai mare folos al ambelor
popoare.
România a dat Austriei, în repetate rânduri, dovezi concrete de simpatie.
Nerespectarea de către Guvernul de la Viena a clauzelor militare ale Tratatului de
la Saint Germain a produs însă, la noi ca şi în celelalte state ale Micii Înţelegeri,
o neplăcută impresie.
Sentimentele noastre faţă de Austria rămân, totuşi, prietenoase.
În ce priveşte relaţiile noastre cu Ungaria, nădejdea noastră de a întreţine
cu vecina noastră de la Apus relaţii de prietenie – întemeiate pe respectul
tratatelor existente – rămâne întreagă. Nu trebuie însă să ascund că eventualitatea
unei repudieri din partea Ungariei a clauzelor militare ale Tratatului de la
Trianon nu ne poate lăsa nepăsători.
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În ce priveşte Bulgaria, dorinţa noastră este de a vedea vecina noastră de
la miazăzi stând pe calea unor raporturi cât mai bune cu noi, asigurând-o că, în
această direcţie, nu va întâlni din partea noastră decât simpatie şi bunăvoinţă.
Suntem adânc mâhniţi de evenimentele tragice care zguduie o ţară latină
prietenă, dar înţelegem să menţinem o atitudine de desăvârşită neutralitate faţă
de acele evenimente. De aceea salut cu deosebită simpatie iniţiativa Guvernului
francez şi ne-am grăbit să aderăm la Declaraţia de neintervenţie în Spania.1
Prin nota din 18 august trecut, adresată însărcinatului cu afaceri al
Franţei la Bucureşti, am arătat că – hotărâţi de a ne abţine de la orice amestec
direct sau indirect în afacerile interne ale Spaniei şi însufleţiţi de dorinţa de a
evita orice complicaţie putând primejdui bunele relaţii dintre popoare –
interzicem exportul şi tranzitul materialului de război destinat acelei ţări.
Am luat parte, în septembrie, la lucrările Societăţii Naţiunilor, în calitate
de delegat al României la Consiliu şi la Adunare.
În ultima sesiune a Adunării, atenţia delegaţilor a fost reţinută de trei
chestiuni mai importante:
1) Reforma Pactului
2) Reluarea lucrărilor Conferinţei Dezarmării
3) Problema monetară.
În ce priveşte chestiunea reformei Pactului, nu s-a intrat în fondul
chestiunii. Oratorii care au luat cuvântul cu prilejul discuţiei generale, şi-au
expus vederile de ansamblu. Nu a fost nicio discuţie de detaliu în sânul vreunei
comisii a Adunării, cercetarea mai amănunţită a problemei fiind încredinţată unei
comisii speciale, din care avem onoarea a face parte şi care se întruneşte la
Geneva, la 14 decembrie viitor.
În ce priveşte poziţia noastră în chestiunea reformei Pactului, ea este
netedă. Punctul nostru de vedere a fost definit în cuvântarea rostită de domnul
Titulescu în şedinţa Consiliului Societăţii Naţiunilor, din 26 iunie, şi a fost, de
asemenea, exprimat în discursul pe care domnul Krofta, ministrul Afacerilor
Străine al Cehoslovaciei, l-a rostit în calitate de preşedinte în funcţie al Micii
Înţelegeri şi în acord cu noi, în şedinţa plenară a Adunării Societăţii Naţiunilor,
din 30 septembrie.
Socotim că nu e locul de a se proceda la o modificare a Pactului
Societăţii Naţiunilor, şi că e nevoie mai ales de a se lua în consideraţie
perfecţionarea modalităţilor de aplicare ale dispoziţiilor sale fundamentale,
ţinând seamă de experienţa trecutului. Nefiind nevoie de o amendare a Pactului,
Adunarea Societăţii Naţiunilor ar trebui să se mărginească la votarea unor
rezoluţii arătând în ce mod ar trebui să se desfăşoare acţiunea Consiliului şi a
statelor membre pentru a da efect principiilor Pactului – aceasta, bineînţeles, în
cadrul menţinerii integrale a suveranităţii statelor şi a egalităţii dintre ele.
Înţelegem să păstrăm toate garanţiile pe care ni le asigură dispoziţiile actuale ale
Pactului şi nu vom accepta nicio modificare sau interpretare care ne-ar impune
1

Vezi documentul nr. 486.
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hotărâri la care nu am fi consimţit.
În ceea ce priveşte cunoscutul articol 19 al Pactului, referitor la
revizuirea tratatelor – articol în jurul căruia se desfăşoară de atâta vreme o
întreagă acţiune de propagandă şi de interpretare tendenţioasă – nu admitem ca
vreo schimbare a oricărei dispoziţii dintr-un tratat să fie socotită posibilă în afară
de consimţământul liber şi formal exprimat al părţii interesate. Socotim, pe de
altă parte, că a aduce în faţa Adunării Societăţii Naţiunilor orice chestiune
teritorială, oricare ar fi ţările interesate, înseamnă – departe de a sluji cauza păcii
– a tulbura între naţiuni buna înţelegere de care depinde pacea.
Problema revizuirii clauzelor teritoriale ale tratatelor de pace nu se poate
pune pe baza articolului 19, căci acest articol se referă numai la reexaminarea
clauzelor inaplicabile din tratate şi nu a clauzelor care au fost în întregime
aplicate.
Nu există niciun for internaţional care să poată decide sau măcar lua în
consideraţie ştirbirea graniţelor unui stat. O schimbare teritorială nu s-ar putea
produce decât ca urmare a unui război de agresiune.
Cei care pronunţă cuvântul de revizuire teritorială caută, deci, să-şi
amintească că a voi revizuirea înseamnă a voi războiul.
În ce priveşte chestiunea dezarmării, Adunarea a votat un raport şi o
rezoluţie prin care se recomandă convocarea Biroului Conferinţei Dezarmării în
vederea rezolvării următoarelor chestiuni: reglementarea comerţului şi fabricării
de arme şi materiale de război, publicarea cheltuielilor de apărare naţională şi
instituirea unei comisii permanente a dezarmării.
Suntem, desigur, de acord cu acest program şi vom da tot concursul
pentru realizarea lui. Trebuie să vă mărturisesc, însă, că chiar dacă cele trei
chestiuni de mai sus ar putea fi rezolvate în mod favorabil prin consimţământul
unanim al tuturor interesaţilor, problema dezarmării ar fi totuşi încă foarte
departe de a fi soluţionată.
De aceea suntem nevoiţi să continuăm şi să sporim sforţările noastre
pentru realizarea programului de înzestare militară a ţării, program care a fost şi
rămâne pe primul plan al preocupărilor guvernării noastre.
Când toate statele îşi întăresc forţele armate, oricare ar fi încrederea ce
am avea în străduinţele care se depun pretutindeni pentru menţinerea păcii,
trebuie să urmărim până la capăt organizarea apărării naţionale pe toate
planurile.
Trec la chestiunea problemei monetare.
Acordul monetar încheiat la sfârşitul lui septembrie între Marea Britanie,
Statele Unite şi Franţa, la care s-au asociat Elveţia şi Olanda, a adus, în discuţia
Comisiei a II-a a Adunării Societăţii Naţiunilor, chestiunea restaurării sistemelor
monetare, în legătură cu suprimarea piedicilor care stau în calea comerţului
internaţional şi a restricţiilor care împiedică libera circulaţie a capitalului.
România, care, silită de împrejurări, a fost printre ultimele state care au introdus
asemenea măsuri, este, fireşte, gata să ia parte sincer la orice acţiune
internaţională care ar avea ca scop reîntoarcerea succesivă la libertatea de
odinioară.
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După cum am arătat în discursul pe care l-am ţinut, în ziua de 6
octombrie 1936, la Comisia a II-a, problema dezarmării economice se pune în
termeni aproape identici cu cei ai dezarmării militare şi presupune ca şi aceasta o
colaborare internaţională largă şi efectivă.
Înlăturarea unei politici de autarhie, reducerea barierelor vamale,
atenuarea măsurilor de control a schimbului spre a reveni la relaţii comerciale
internaţionale normale, nu se pot produce prin efortul izolat al unei sau al câtorva
ţări – este nevoie, pentru a ajunge la un rezultat, de concursul tuturor ţărilor care
iau parte la viaţa economică şi financiară a lumii.
Referindu-mă la invitaţia făcută de statele semnatare ale Acordului
monetar din 25 septembrie 1936, am declarat că Guvernul nostru este gata să
răspundă la acest apel şi să dea tot concursul său pentru cercetarea măsurilor
concrete care trebuie să ducă la scopul arătat mai sus.
Am precizat, însă, că o asemenea colaborare trebuie să tindă, în primul
rând, la lămurirea condiţiilor speciale în care se găsesc diferite ţări, condiţii de a
căror respectare depinde putinţa de realizare a unei înţelegeri internaţionale.
Importanţa balanţei comerciale şi a soldului ei în cadrul general al
balanţei de plăţi a fiecărei ţări, importanţa stocurilor de aur de care dispun unele
ţări, însemnătatea sarcinilor datoriei publice externe şi existenţa arieratelor
comerciale, orientarea pe care a luat-o în timpul din urmă industria naţională
pentru a face faţă noii situaţii create de evoluţia comerţului internaţional, în
sfârşit nevoia de a avea în vedere anumite interese politice sau economice care
impun la un moment dat acorduri regionale, iată o serie de chestiuni de care
trebuie să se ţină seamă în discuţiile care se vor purta pentru a ajunge mai curând
sau mai târziu la atenuarea restricţiilor care stau în calea dezvoltării normale a
comerţului internaţional şi a liberei circulaţii a capitalurilor.
V-am expus, domnilor, în linii mari, situaţia internaţională actuală a
României.
Sprijiniţi cum suntem pe alianţe puternice şi pe amiciţii încercate,
situaţia noastră pe planul politicii externe este din cele mai bune.
Politica externă a României rămâne neschimbată, căci neschimbate
rămân şi interesele ei permanente. Păstrând neclintite principiile ei călăuzitoare,
ea va căuta însă întotdeauna să armonizeze, în spiritul colaborării internaţionale
şi în cadrul angajamentelor contractate, atitudinea ei cu situaţiile noi izvorâte din
neîncetatele frământări ale unei lumi în prefacere.
Dacă, totuşi, nici organizarea actuală a securităţii colective, nici
preţioasele noastre legături de alianţă, nici, în fine, dorinţa noastră neşovăielnică
de a coordona sforţările noastre pacifiste cu acelea ale tuturor statelor fără
excepţiune nu vor ajunge pentru a îndepărta din părţile acestea orice primejdie,
ştim că, unit ca un singur om în jurul Regelui său, întregul popor român va pune,
pentru apărarea graniţelor sale eterne, eterna sa vitejie şi eterna sa iubire de ţară.
Nu vreau să închei însă această expunere, fără a-mi exprima convingerea
– şi numeroasele convorbiri pe care le-am avut în cursul călătoriilor mele m-au
întărit în această credinţă – că, oricare ar fi primejdiile zilei de astăzi, voinţa de
pace este atât de răspândită şi atât de puternică, încât Europa va găsi, desigur,
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calea echilibrului ei şi că neamul nostru, urmărind cu hotărâre în pace propria sa
consolidare, va putea îndeplini misiunea sa de ordine şi de civilizaţie – misiunea
însăşi a României de ieri, de azi şi de mâine.
AMAE, Fond 71/România, vol. 3 (General, iunie-decembrie 1936), f. 278-295
488
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA SOFIA,
VIRGIL ZABOROVSCHI, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 524, din 12 decembrie 1936, ora 15.30
Înreg. la nr. 69 162, din 12 decembrie 1936
Sofia
Ieri, la ora 14.00, a trecut prin Sofia Tewfic Rüstü Aras, în drum spre
Geneva. Am căutat să vorbesc cu domnul Kiosseivanov până la sosirea trenului,
relativ la cele conţinute în telegrama Excelenţei Voastre nr. 67 551, din 7
decembrie1, şi asupra cărora mă întreţinusem înainte cu unii şefi de misiune
aliaţi. Primul ministru bulgar mi-a declarat: „Este vorba de vechea propunere
bulgară, făcută în preajma încheierii Pactului de la Atena. Domnul Muşanov
propusese atunci ca Bulgaria să încheie Pactul de amiciţie cu fiecare stat vecin în
parte, fie succesiv, fie simultan. Cu ocazia ultimei mele treceri prin Belgrad,
Stoiadinović m-a întrebat dacă menţinem propunerea de mai sus, făcută lui
Jeftić. Am răspuns afirmativ, adăugând că Domniei Sale îi revine să sondeze
celelalte state interesate, dat fiind legăturile strânse ale Iugoslaviei cu ele. Nu
este vorba deci de ceva nou, şi de aceea v-am putut spune atât dumneavoastră
personal (vedeţi raportul meu nr. 3 416, din 3 trecut2), cât şi în public că nu avem
nimic nou concret în vedere, dezminţind între altele şi pe ziarul „Vreme‖, despre
care îmi amintiţi că la 6 noiembrie trecut anunţase ceva „nou concret‖ între Sofia
şi Belgrad.
Rămânând prin urmare la propunerea din 1934, aş dori să închei pacte de
amiciţie simultan cu toţi vecinii, dar cum încă chestiunile pendinte cu România
şi cu Grecia nu sunt soluţionate, va trebui, cred, să încheiem succesiv, începând
cu Iugoslavia. În ce priveşte sondajele Belgradului, nu am încă precizări nici eu‖.
Domnul Rüstü Aras, care era însoţit de Numan-Bey şi de directorul
general al Siguranţei turceşti, şi care a discutat o jumătate de oră cu domnul
Kiosseivanov, în gară, a confirmat domnului Berker, ministrul turc la Sofia, că
ministrul iugoslav la Ankara, cerându-i părerea asupra zisului proiect de pact,
Domnia Sa a răspuns că nu are nimic contra, cu condiţia ca toate statele
balcanice să fie consultate. Ministrul Greciei la Sofia îmi comunică tocmai că,
potrivit informaţiilor Domniei Sale, Belgradul ar fi sondat deja şi la Bucureşti, şi
1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Vezi documentul nr. 470.
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la Atena. Domnia Sa însă, dată fiind rezerva pe care o constată încă din partea
Bulgariei faţă de soluţionarea chestiunilor pendinte greco-bulgare, crede că
Guvernul bulgar doreşte de fapt să încheie numai un Pact de amiciţie bulgaroiugoslav. Aceasta ar explica şi faptul că domnul Kiosseivanov n-a prevenit pe
nimeni şi că pare a căuta să treacă iniţiativa pactului, în acest moment, asupra
domnului Stoiadinović. Am putut constata, de altfel, şi eu că nici ministrul
Franţei, şi nici ministrul Cehoslovaciei nu ştiau nimic despre cele de mai sus, cu
toate că văzuseră pe domnul Kiosseivanov în timpul din urmă.
Zaborovschi
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 58 (Relaţii cu Grecia, 1935-1941), f. 109-111
489
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 717, din 12 decembrie 1936, ora 21.35
Înreg. la nr. 69 167, din 13 decembrie 1936
Roma
Confidenţial.
Apropierea anglo-italiană realizează progrese sensibile. Detaliile
răspândite de presa mondială nu corespund însă realităţii. Conversaţiile lui Eric
Drummond cu Ciano, şi ale lui Grandi cu Eden, au avut numai un caracter
preliminar. Nu s-a ajuns încă la o formulă scrisă. Acordul nu va prevedea nicio
stipulaţie tehnică de limitare a armamentelor. Temele lui fundamentale vor fi:
1) Marea Mediterană este o mare liberă nu numai pentru tranzit, ci şi în
ce priveşte intrarea şi ieşirea ei, Gibraltar şi Suez.
2) Interesele italiene şi engleze în Mediterana nu sunt contradictorii, ci
complementare.
3) Cele două ţări îşi vor da asigurări mutuale că sunt însufleţite de
sentimentele tradiţionale de amiciţie.
Englezii ţin să introducă în Acord şi o dispoziţie relativă la menţinerea
statu-quo-ului în Mediterana. Ciano nu s-a opus principial, dar cere ca o
asemenea clauză să nu aibă caracterul unei obligaţii juridice, ci al unui deziderat
politic, cu motivarea că executarea ei nu depinde de Marea Britanie şi Italia, ci şi
de state terţe. Evident, această rezervă se explică prin interesul italian în succesul
naţionaliştilor în Spania şi în consecinţele lui: eventual punct de sprijin pentru
Italia în Baleare şi Marocul spaniol. Cu toată gravitatea acestor perspective,
ambasadorul Angliei pare a considera satisfăcător acceptarea unei asemenea
dispoziţii sub forma unei simple dorinţe bilaterale, considerând-o ca o bază
morală şi politică suficientă pentru cazul când Italia ar încerca să modifice statuquo-ul mediteranean.
Recunoaşterea Etiopiei n-ar constitui o condiţie a Acordului. Drummond
crede însă că, independent de Acord, Marea Britanie se îndreaptă spre o proximă
recunoaştere de fapt, urmată ulterior de cea de drept. Italienii ar putea cere
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oricând suprimarea Legaţiei din Addis Abeba, care în realitate nu funcţionează.
Pentru a se evita o asemenea situaţie, suprimarea Legaţiei apare ca probabilă, ca
şi înlocuirea ei printr-un Consulat. Cu prilejul unei viitoare adunări extraordinare
a Societăţii Naţiunilor, spre exemplu pentru primirea Egiptului în Ligă, s-ar
refuza participarea delegaţiei etiopiene şi Societatea Naţiunilor ar lăsa la
latitudinea fiecărui stat să adopte hotărârea pe care o va crede de cuviinţă faţă de
Imperiul italian. În faza aceasta, Anglia ar putea proceda la recunoaşterea de
jure. Drummond aşteaptă săptămâna viitoare instrucţiuni de la Guvernul său şi
speră că, la sfârşitul lui decembrie sau începutul lui ianuarie, Acordul italoenglez să fie semnat.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Legaţiei României la Londra, spre informare. 13.XII.1936;
Direcţia politică; 15.XII.1936 / „Buletin‖.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 54 (Relaţiile cu Albania şi Anglia), f. 237-239
490
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 719, din 12 decembrie 1936, ora 21.35
Înreg. la nr. 69 166, din 13 decembrie 1936
Roma
Confidenţial.
Încercările de mediere franco-engleze între beligeranţii spanioli sunt
considerate cu scepticism şi rezervă de Palazzo Chigi. Se observă că încă din
august contele Ciano a propus să se renunţe la intervenţia indirectă: propaganda
şi colecta de fonduri, precum şi la trimiterile de voluntari. Astăzi, când situaţia
guvernamentalilor este grea, medierea n-ar fi avantajoasă decât pentru ei.
Dovada este că Sovietele au acceptat imediat ideea medierii. Dimpotrivă, Italia,
Germania şi Portugalia au cerut timp s-o studieze. În fine, se observă că părţile
beligerante nu primesc medierea. Pe de altă parte, nu se vede cum s-ar putea
organiza controlul expedierilor de arme şi voluntari, cum s-ar putea ajunge la un
armistiţiu, cum s-ar putea organiza un plebiscit în Spania şi cu ce rezultate.
Într-o lungă conversaţie pe care am avut-o cu Bastianini, relativ la
propunerile de mai sus, subsecretarul de stat a ajuns la concluzia că ele sunt
cvasi-imposibile de tradus în fapt. Singură partea lor umanitară ar putea fi
reţinută.
Sir Eric Drummond nu vede nici el interesul practic al propunerilor care
au fost făcute după dorinţa francezilor. Ambasadorul Angliei are impresia că
Italia, care are mari interese în Spania, dar nu are interesul să tulbure pacea, se
consultă acum cu Germania şi cu Guvernul de la Burgos, şi nu consideră exclus
ca, după ce situaţia lui Franco va fi consolidată, prin întăririle trimise din Italia,
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Germania şi Portugalia să accepte principiul unei medieri, cu începere de la o
anumită dată.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936-1939), vol. 409 (Războiul civil din
Spania), f. 9-10
491
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE AL ROMÂNIEI
T. nr. 3 200, din 12 decembrie 1936, ora 21.35
Înreg. la nr. 69 174, din 13 decembrie 1936
Roma
Personal pentru domnul ministru Victor Antonescu.
O lună de când am raportat la Bucureşti despre negocierile comerciale,
cerând instrucţiuni. La 7 noiembrie, am semnat un Acord provizoriu, pe care, la
2 decembrie, l-am prelungit pe 15 zile. Acesta expiră marţi, 15 decembrie, când
îl voi prelungi din nou până la 31 decembrie, pe baza autorizaţiei deja date de
Minister. De la 11 noiembrie, negocierile sunt întrerupte, fără alt motiv decât
lipsa de instrucţiuni, relativ la propunerile italiene contingente şi la textul
Acordului de plăţi. Situaţia actuală de provizorat şi incertitudine împiedică
reluarea de schimburi normale şi este dăunătoare pentru noi, căci exportul
României se limitează aproape exclusiv la petrol, restul contingentelor se dă de
italieni, fiind extrem de reduse. Pe de altă parte, exportatorii ezită să reia
schimburile cu România, fără să ştie care va fi viitorul regim de plăţi. Adaug că
România este singurul stat care nu şi-a reluat raporturile comerciale cu Italia,
după ridicarea sancţiunilor.
Şi din punct de vedere politic este, deci, de dorit să ajungem urgent la un
Acord comercial definitiv. Rog personal pe Excelenţa Voastră să interveniţi
pentru ca ministerele competente şi BNR să examineze propunerile şi textele şi
să-mi trimiteţi urgent instrucţiunile necesare.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia economică. 19 XII 1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 407-408
492
SUBSECRETARUL DE STAT DIN CADRUL
MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA,
ION LUGOŞIANU
T. c. nr. 70 058, f. d.
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Bucureşti
Drept răspuns la telegrama dumneavoastră nr. 3 2001.
Vă rog să binevoiţi a vă călăuzi în negocierile pentru încheierea
Acordului de plăţi şi de schimburi comerciale cu Italia, de următoarele
instrucţiuni pe care vi le transmit din partea domnului Valer Pop:
1) „Privitor stabilirea curs fix de decontare între liretă şi leu, propuneţi
soluţie tranzacţională: lireta să fie lăsată la libera negociere, BNR
cumpărând şi vânzând însă lirete când cursul acestora ar scădea,
respectiv ar creşte peste anumite limite care ar corespunde cursurilor
de cumpărare şi de vânzare fixate de BNR pentru lirete. Această
modalitate ar prezenta avantajul de a nu constitui o excepţie acordată
Italiei şi de a limita variaţiile monedei italiene în târgul liber.
2) Privitor la cumpărarea de către BNR a titlurilor CAM libelate în
dolari şi aflate actualmente în Italia, această cumpărare nu se poate
face întrucât nici statul, nici BNR nu au posibilitatea de a imobiliza
fonduri în aceste titluri.
3) În ceea ce priveşte exportul de petrolifere plătibile în clearing:
a) Va trebui să se precizeze, într-o anexă a Acordului, un
contingent global anual de 180 milioane lire pentru exportul
de produse petrolifere româneşti în Italia;
b) Din acest contingent, 20% (36 milioane lire) vor fi produse
albe şi 80% (144 milioane lire) produse negre;
c) Veţi cere să se precizeze în două liste de articole care sunt
produsele albe şi care sunt produsele negre;
d) Reexportul produselor petrolifere provenind din România va
fi interzis (spre ştiinţa Domniei Voastre vă informez că o
clauză analogă a fost introdusă şi în acordurile noastre cu
Germania).
4) Acordul va putea prevedea că în cazul când se vor transmite de stat
comenzi de furnituri industriei italiene, aceste furnituri vor fi plătite
în produse petrolifere în aceeaşi proporţie de 20% produse albe şi
80% produse negre‖.
Adaug următoarele: prin efectul dispoziţiilor de la punctele 3 şi 4 s-ar
putea ca petrolul să joace procentual un rol prea mare în exportul românesc.
Rog să-mi referiţi în ce mod s-ar putea păstra posibilitatea plasării în cantităţi
mai mari a celorlalte mărfuri româneşti cunoscute pieţei italiene.
Cu poşta de astăzi, v-am expediat propunerile de modificare la cele trei
proiecte de texte, propuneri făcute de BNR şi însuşite de Ministerul de Industrie
şi Comerţ.
Vă rog să binevoiţi a mă ţine la curent cu mersul negocierilor şi a-mi
comunica, eventual chiar telefonic, orice dificultăţi care s-ar ivi.
Bădulescu
1

Vezi documentul nr. 491.
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AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 418-419

493
DELEGATUL ROMÂNIEI ÎN COMISIA INTERNAŢIONALĂ
A REGIMULUI APELOR DIN BAZINUL DUNĂRII ŞI
MINISTRU AL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 931, din 13 decembrie 1936, ora 23.45
Înreg. la nr. 69 335, din 14 decembrie 1936
Geneva
Am avut o întrevedere cu Rüstü Aras, azi după-amiază. Domnia Sa mi-a
comunicat că ţine să dea, în primul rând aliaţilor săi care sunt membrii
Consiliului, punctul de vedere turc în chestiunea Sandjacului Alexandrettei.
Iată problemele mai importante:
1) Pentru Turcia este o chestiune superioară de ordin naţional să nu se
admită ca o populaţie turcă de 180 000 de suflete să treacă sub
dominaţia arabilor.
2) Ministrul de Externe turc va cere în primul rând Consiliului luarea
de măsuri conservatorii, constând în retragerea imediată a forţelor
armate franco-siriene care se găsesc în acea regiune. Mi-a declarat
că dacă trupele franco-siriene nu vor fi retrase, Guvernul turc se
gândeşte chiar la o mobilizare la frontiera Sandjacului. Personal nu
dau însă prea multă importanţă acestei informaţii, deoarece m-am
obişnuit, de la Montreux, unde am avut lungi negocieri cu Rüstü
Aras, cu sistemul ameninţărilor.
3) Dacă Franţa vrea să transforme litigiul franco-turc într-un litigiu
între Turcia şi Societatea Naţiunilor, în acest caz SDN poate foarte
uşor modifica termenii mandatului, în sensul ca Sandjacul să devină
stat independent. În orice caz, Turcia nu recunoaşte şi nu va
recunoaşte niciodată Tratatul franco-sirian, fără independenţa sau
autonomia Sandjacului, iar acest tratat nu-şi va putea produce
efectele, deoarece este necesar şi asentimentul Societăţii Naţiunilor.
Acest asentiment nu va putea fi obţinut fără consimţământul Turciei,
ca stat membru al SDN.
4) Asupra bazei navale pe care Franţa vrea s-o creeze în golful
Alexandrettei, Rüstü Aras mi-a spus că este o problemă care
depăşeşte cadrul litigiului franco-turc. A dat să înţeleg că Franţa va
întâmpina şi ostilitatea Angliei, cu toate că în cercurile franceze se
afirmă contrariul, şi anume că o asemenea bază navală ar corespunde
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solidarităţii franco-engleze în politica pe care ar duce-o cele două
state în Mediterana împotriva Italiei.
5) Rüstü Aras este dispus să negocieze direct cu Franţa asupra
regimului juridic pe care să-l aibă Sandjacul, şi anume: stat
independent, teritoriu sub condominiul franco-turc sau regiune liberă
sub controlul direct al Societăţii Naţiunilor. Nu admite însă ca
teritoriul să rămână Siriei. Pentru moment, singurul lucru pe care îl
cere Turcia este ca măsurile conservatorii enunţate la punctul 2 să fie
luate imediat, şi dacă SDN doreşte, Guvernul turc consimte ca să se
trimită acolo chiar forţe neutre. Dacă Franţa acceptă acest punct de
vedere, Turcia nu se opune ca SDN să trimită şi o comisie de
anchetă, după cum doreşte Guvernul francez.
6) Rüstü Aras mi-a declarat că de atitudinea pe care o va avea azi
Franţa depinde viitoarea orientare politică a Turciei în toate
problemele internaţionale. Turcia este fericită că Franţa nu şi-a ţinut
promisiunile pe care i le-a făcut de a încheia un tratat de amiciţie şi
garanţie, căci azi Turcia n-ar mai avea aceeaşi libertate de acţiune.
7) Rüstü Aras mi-a declarat că a primit o comunicare de la Herriot, prin
care acesta îi arată că solidaritatea franco-turcă în politica
internaţională trebuie să treacă înaintea oricărei divergenţe
momentane. Rüstü Aras speră că acelaşi spirit conciliant îl va găsi şi
la Viennot, cu care va avea mâine o lungă întrevedere.
8) În cercurile Secretariatului se crede că Anglia va întreprinde o
acţiune mediatoare şi că SDN, în cazul unor dificultăţi
insurmontabile, va amâna chestiunea pentru sesiunea Consiliului din
ianuarie.
9) După cum am comunicat Excelenţei Voastre prin telegrama mea de
ieri, cercurile franceze menţin şi azi optimismul cu privire la
posibilitatea unei înţelegeri.
10) Rüstü Aras mi-a arătat că, trecând prin Iugoslavia, a avut în tren o
lungă întrevedere cu Stoiadinović, şi că câteva chestiuni importante
de ordin balcanic vor forma obiectul unei comunicări pe care mi-o
va face peste două zile, spre a vă o transmite la Paris.
Pella
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 14.XII.1936; Secţia SDN, domnului Buzeşti,
cu rugămintea a lua notă pentru dosarul chestiunii Sandjacului şi Alexandrettei.
AMAE, Fond 71/Siria, vol. 2 (Diferendul franco-turc în problema
Sandjacului, Alexandrettei şi Antiohiei, 8 septembrie-31 decembrie 1936), f. 137140
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494
DELEGATUL ROMÂNIEI ÎN COMISIA INTERNAŢIONALĂ
A REGIMULUI APELOR DIN BAZINUL DUNĂRII ŞI
MINISTRU AL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 933, din 14 decembrie 1936, ora 23.38
Înreg. la nr. 69 597, din 15 decembrie 1936
Geneva
I. Reforma Pactului
Comitetul pentru reforma Pactului a avut azi după-amiază o simplă
şedinţă de constituire, alegând drept preşedinte pe profesorul Bourquin, delegatul
Belgiei. După şedinţă am avut o lungă convorbire cu Paul Boncour, care mi-a
declarat că Franţa ţine a se interpreta art. 11 ca prevăzând unanimitatea cu
excluderea votului părţilor. Am arătat lui Boncour, de acord cu colegul meu
cehoslovac, argumentele care pun în neputinţă statele Micii Înţelegeri de a
admite această interpretare. I-am mai arătat că pentru cazul repudierii unilaterale
a tratatelor, pe care îl are în vedere Franţa când cere înlăturarea unanimităţii
absolute, s-ar putea găsi un text care să dea satisfacţie Franţei, dar că este
imposibil ca o asemenea unanimitate să fie exclusă în multiplele şi variatele
cazuri care pot să fie ridicate conform al. 2 art. 11, aliniat care poate constitui şi
o cale deturnată pentru a se aduce în discuţie revizuirea tratatelor.
Basdevant, cu care am discutat acum două zile aceeaşi chestiune,
gândeşte însă că unanimitatea absolută să fie menţinută în al. 2, iar propunerea
franceză să se aplice numai al. 1 din art. 11.
Fiind una dintre chestiunile cele mai delicate, îmi permit a crede că
Excelenţa Voastră ar putea-o discuta cu domnul Delbos, care, după cum suntem
informaţi atât eu cât şi colegul meu cehoslovac, ar fi declarat, în iulie trecut,
reprezentanţilor Micii Înţelegeri, că Franţa ar putea, spre a le da satisfacţie, să nu
mai insiste asupra înlăturării unanimităţii absolute din art. 11.
II. Litigiul franco-turc
Atât delegaţia franceză cât şi cea turcă, considerând România ca un aliat
comun, ne-au ţinut la curent cu diferitele faze ale negocierilor care au început
ieri seară şi au continuat în tot cursul zilei de azi.
Cei de la Secretariat se sforţează să sugereze România ca raportor al
chestiunii în faţa Consiliului, dat fiind că este vorba de exerciţiul unui mandat,
iar România are raportul asupra problemei generale a mandatelor.
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Am socotit că era mai prudent să nu se dea urmare acestei sugestii,
ţinând seama de poziţia delicată a României ca aliată atât a Franţei, cât şi a
Turciei.
A fost ales raportor ministrul Afacerilor Străine al Suediei.
Din convorbirile pe care le-am avut azi atât cu ministrul, cât şi cu
secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine al Turciei, am impresia că
turcii au devenit mult mai concilianţi.
Pentru moment se vor discuta măsurile conservatorii menţionate la
punctul 21 al telegramei mele nr. 931, din 13 decembrie1.
Turcii ar dori un contingent neutru, iar francezii, după cum mi-a spus
domnul Lagarde, ar fi dispuşi să retragă surplusul de trupe [re]venind la
garnizoana normală dinainte de izbucnirea diferendului.
Chestiunile de fond vor fi discutate mai târziu.
Atât în şedinţa privată, cât şi în şedinţa publică de după-amiază a
Consiliului, ambele părţi au ţinut să declare că este vorba de un diferend care nu
poate să altereze cu nimic relaţiile dintre Franţa şi Turcia.
Impresia generală, pe care mi-a confirmat-o preşedintele Consiliului,
domnul Edwards, este că se va ajunge la o înţelegere, poate chiar până mâine
seară, în ce priveşte măsurile conservatorii care formează obiectul principal al
litigiului asupra căruia va avea să se pronunţe Consiliul în actuala sa sesiune.
Această telegramă a fost transmisă şi Legaţiei României din Viena, spre
a fi remisă domnului ministru Victor Antonescu.
Pella
AMAE, Fond 71/Siria, vol. 2 (Diferendul franco-turc în problema
Sandjacului, Alexandrettei şi Antiohiei, 8 septembrie-31 decembrie 1936), f. 141144
495
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA RIGA, THEODOR SCORTZESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 533, din 14 decembrie 1936
Înreg. la nr. 71 200, f. d.
Riga
Conferinţa Înţelegerii Baltice
Domnule Ministru,
Urmare la telegrama mea nr. 531, din 12 decembrie2.
Am onoarea a aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre că în zilele de 9, 10
1
2

Vezi documentul nr. 493.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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şi 11 decembrie a avut loc, la Riga, a V-a Conferinţă a miniştrilor Afacerilor
Străine ai statelor Înţelegerii Baltice. Domnul Urbsys, secretarul general al
Ministerului lituanian al Afacerilor Străine, însoţit de şeful său, domnul
Lozoraitis, iar domnul Akel, ministrul Afacerilor Străine al Estoniei, era însoţit
de domnul Kaasik, directorul Afacerilor Politice.
Cu ocazia conferinţei, au mai sosit la Riga şi ministrul Lituaniei şi cel al
Letoniei la Tallinn, ministrul Letoniei şi cel al Estoniei la Kaunas.
***
Trimit aici alăturat textul discursurilor şi declaraţiilor făcute de către cei
trei miniştri ai Afacerilor Străine cu ocazia deschiderii conferinţei şi a încheierii
ei.
Aceste discursuri şi declaraţii exprimă în general consideraţiile de
rigoare asupra trăiniciei şi avantajele cooperării dintre cele trei state, şi insistă
asupra importanţei misiunii Societăţii Naţiunilor, în care ţările baltice îşi
păstrează deplina încredere. Singur domnul Munters, ministrul Afacerilor Străine
al Letoniei, a atins – în cuvântările sale – unele probleme actuale ale situaţiei
internaţionale. Extrag din cele spuse de Domnia Sa următoarele: „Se pare că
procesul de grupare al forţelor, pe care îl observam în Europa încă de la primele
noastre conferinţe, nu este terminat. Pe vreme ce câteva contururi se desenează
undeva, surprizele nu întârzie a se produce, atrăgând o orientare spre o nouă
constelaţie politică ... (lipsă în text) o schimbare a opiniilor abia stabilite. A întări
pacea internaţională şi a evita toate obstacolele care ar putea dăuna bunei
înţelegeri între popoare, reprezintă sarcina principală a unei politici externe
conştientă de răspunderile ei. În această privinţă, atitudinea statelor baltice a
obţinut o consideraţie mereu crescândă, iar noi vedem mereu mărindu-se
numărul ţărilor a căror aspiraţie spre stabilitate devine tot mai energică şi mai
hotărâtă.
Situaţia se clarifică din ce în ce mai mult în Europa Orientală, unde
elementele principale ale politicii sunt Germania, URSS şi statele care formează
un lanţ între ele. Acest lanţ, din care fac parte şi statele baltice, are importanţa
unui factor al păcii. Nu este totdeauna uşor de a păstra o linie fixă şi
independentă între două mari puteri între care există o puternică tensiune. Cu
toate acestea, până acum noi am reuşit, şi cu cât colaborarea dintre Letonia,
Estonia şi Lituania se dezvoltă, cu atât creşte şi convingerea noastră că noi avem
dreptate nu numai din punctul de vedere al intereselor noastre limitate, dar şi din
acel al păcii generale‖.
Vorbind despre metodele întrebuinţate pentru aplanarea diferendelor
internaţionale, Domnia Sa a spus: „Noi am preferat totdeauna acţiunea colectivă
care îşi găseşte expresia în Societatea Naţiunilor. Dar admitem că şi alte metode
sunt posibile şi pot da rezultate pozitive; însă nu trebuie comisă greşeala de a le
opune între ele, ci trebuie a lucra în scopul de a găsi sinteza lor. Noi
recunoaştem, de asemenea, că acţiunea Societăţii Naţiunilor în domeniul politic
nu a fost totdeauna eficace...şi suntem dispuşi, în acord cu celelalte ţări, a studia
prin ce îmbunătăţiri ea ar putea obţine autoritatea şi universalitatea necesară‖.
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Comunicatul final al conferinţei este următorul: „Miniştrii Afacerilor
Străine ai statelor baltice, reuniţi în a V-a Conferinţă, au constatat, după un
schimb de păreri asupra situaţiei politice internaţionale şi asupra schimbărilor
care au avut loc după cea de-a IV-a Conferinţă, acordul lor complet relativ la
aprecierea evenimentelor.
Conferinţa constată că situaţia politică generală nu dă semne de
îmbunătăţire, mai ales pentru că primejdia conflictelor directe s-a mărit şi
diferendele de ordin psihologic şi ideologic s-au agravat.
Acest aspect al situaţiei generale nu a influenţat atitudinea statelor
baltice faţă de Societatea Naţiunilor, şi ele subliniază ferma lor convingere că
Pactul Societăţii Naţiunilor oferă popoarelor cea mai bună posibilitate pentru
aplanarea conflictelor şi prezintă o garanţie pentru succesul acţiunilor îndreptate
spre păstrarea păcii şi spre dezvoltarea colaborării internaţionale. În ceea ce
priveşte realizarea principiilor Pactului, cele trei Guverne au supus
secretariatului general al Societăţii Naţiunilor punctele lor de vedere coordonate,
şi ele speră că o colaborare activă a tuturor membrilor Ligii Naţiunilor va fi
asigurată cât mai curând posibil.
Primejdia pe care războiul civil în Spania o poate prezenta pentru pacea
internaţională a fost, de asemenea, un subiect al discuţiilor, şi Conferinţa a
constatat un acord complet între cele trei state cu privire la continuarea politicii
de neimixtiune şi a participării lor la lucrările Comitetului din Londra. Neavând
nicio obiecţie împotriva creării controlului proiectat în Spania, Guvernele îşi
rezervă dreptul de a se pronunţa asupra modului lor de participare în acest
control.
Printre chestiunile cu caracter tehnic la ordinea zilei, Conferinţa a
examinat şi a luat cunoştinţă cu plăcere despre lucrările relative la coordonarea
nomenclaturii vamale a celor trei state.
Viitoarea conferinţă va fi convocată de către Guvernul lituanian, în luna
mai 1937‖.
***
Dezbaterile conferinţei s-au desfăşurat, se pare, într-o atmosferă mai
armonioasă decât de obicei. Domnul Munters, ministrul Afacerilor Străine leton,
mi-a spus că tensiunea relaţiilor polono-lituaniene nu a fost dezbătută în timpul
conferinţei. Din alte surse sunt informat însă că domnul Lozoraitis, ministrul
Afacerilor Străine al Lituaniei, ar fi încercat a ridica această chestiune, dar a
trebuit să renunţe faţă de refuzul celorlalţi doi colegi baltici de a admite această
chestiune în cursul dezbaterilor. Atât Guvernul estonian, cât şi cel leton, sunt mai
mult ca oricând indispuşi de atitudinea agresivă adoptată de Kaunas faţă de
Polonia. Lituania, prin situaţia sa specială, nu înlesneşte stabilirea lanţului
pacific al statelor dintre URSS şi Germania, despre care vorbeşte domnul
Munters.
Se remarcă, în discursurile domnului Lozoraitis, tendinţa de a arăta că
Letonia a fost aleasă în Consiliul Societăţii Naţiunilor în calitate de membru al
Înţelegerii Baltice. Nu este întâia oară când se arată astfel dorinţa Lituaniei de a
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exploata succesul Letoniei la Geneva în folosul intereselor sale.
S-a vorbit în cursul conferinţei şi despre Acordul germano-japonez, care
nu este considerat aici ca servind interesele păcii. Reamintesc că cele trei
republici au suferit deseori presiunea marilor puteri care doreau a le utiliza
pentru obiectivele lor politice. Ele consideră astăzi cu neplăcere perspectiva de a
fi „invitate‖ de a alege între cele două blocuri politico-ideologice.
Este posibil ca armonia dintre cele trei delegaţii să nu fi fost atât de
perfectă precum pretind cercurile oficiale. Este incontestabil însă că asocierea
acestor trei ţări în Înţelegerea Baltică le împiedică în mare parte de a da curs
tendinţelor lor disparate, menţinându-le mai mult sau mai puţin pe o linie de
neutralitate.
Primiţi vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Scortzescu
AMAE, Fond 71/Estonia, vol. 2 (General. Presă, 1936-1939), f. 95-99
496
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN,
NICOLAE PETRESCU-COMNEN, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 941, din 14 decembrie 1936
Înreg. la nr. 70 825, f. d.
Berlin
Cu totul confidenţial.
Domnule Ministru,
În rapoartele telegrafice pe care am avut onoarea de a le adresa succesiv
Excelenţei Voastre, am semnalat noua atitudine pe care Germania pare a o lua
faţă de ţara noastră.
La termenul unei evoluţii care s-a desemnat în cursul a doi ani, şi care
corespunde obiectivelor de politică externă ale regimului naţional-socialist,
această atitudine s-a cristalizat în mod definitiv în declaraţii senzaţionale, făcute,
de data aceasta personal, de către şeful statului german. Fie direct către un om
politic român, fie indirect prin mijlocirea primului ministru prusac sau a şefului
Oficiului Extern al partidului său, către subsemnatul, cancelarul Hitler a
exprimat „în mod oficial‖ şi cu destulă claritate care este în concepţia sa
fundamentul raporturilor viitoare „de bună prietenie‖ între al III-lea Reich şi
România.
Analizând de aproape acest punct de vedere, astfel cum a fost formulat,
vom vedea că el aduce în relaţiile noastre cu Germania două elemente politice de
o egală importanţă:
1) Dată fiind situaţia internaţională, tot mai ameninţătoare, Germania
simte nevoia de a-şi clarifica poziţia cel puţin în Europa Centrală.
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După înţelegerea intervenită în iunie trecut între Viena şi Berlin,
conducătorii Reich-ului îşi îndreaptă azi privirile spre Bucureşti şi
Belgrad. O înţelegere cu aceşti doi importanţi factori din Bazinul
dunărean le apare cu atât mai de dorit cu cât amiciţia a două popoare
satisfăcute, pline de vitalitate, formând un ansamblu de vreo 36 de
milioane de locuitori şi bucurându-se de bogăţii naturale
incalculabile, este negreşit preferabilă aceleia a unui popor
nesatisfăcut, turbulent, romantic, format de abia din vreo 12
milioane de locuitori.
2) Pentru a câştiga prietenia acestor ţări şi pentru a-şi garanta în sudestul european nu numai o zonă de tampon neutră dar chiar două
importante pieţe de aprovizionare de materii prime şi de desfacere de
produse manufacturate, Germania afirmă că este gata A
ABANDONA DOCTRINA REVIZIONISMULUI INTEGRAL PE
CARE A APĂRAT-O PÂNĂ AZI.
Această adaptare a cunoscutelor sale tendinţe revizioniste la necesităţile
prezente înseamnă, de fapt, cel puţin abţinerea de la orice sprijin dat
revizionismului maghiar faţă de România şi de Iugoslavia. Mai mult chiar,
GERMANIA SE DECLARĂ DISPUSĂ A GARANTA – ÎN CE FEL PÂNĂ
ACUM NU NI S-A SPUS CU DESTULĂ PRECIZIE – HOTARELE DE AZI
ALE ACESTOR DOUĂ ŢĂRI.
Cu aceste două noi elemente, al III-lea Reich încearcă o nouă aşezare în
Bazinul dunărean şi în Europa Răsăriteană. Pas cu pas, el urmăreşte modificarea
formulelor de politică externă de până astăzi care, după credinţa sa, erau
îndreptate împotriva intereselor sale. ÎN ULTIMA ANALIZĂ, EA
URMĂREŞTE VISUL ÎNDEPĂRTAT DE A OBŢINE ÎN MOD PAŞNIC
SITUAŢIA PREEMINENTĂ, ÎN DOMENIUL ECONOMIC, CA ŞI ÎN CEL
POLITIC, CE CREDE CĂ I SE CUVINE, ÎNTRE IZVOARELE DUNĂRII ŞI
MAREA NEAGRĂ.
Obiectivul acesta al Germaniei nu este, desigur, nou. Ceea ce pare însă
inedit, este metoda utilizată şi calea pe care ar vrea să se îndrepte acum.
Urmărind evoluţia politicii germane faţă de aceste probleme, chiar
numai în ultimii ani de la venirea la putere a regimului naţional socialist, vom
putea uşor lămuri fazele prin care ea a trecut. Ele corespund însuşi procesului de
adaptare a ideologiei totalitare a partidului la imperativele realităţilor politice.
Programul din Mein Kampf, care reprezintă integralitatea aspiraţiilor Germaniei
de astăzi, s-a dovedit a nu putea fi imediat realizabil. Entuziasmul începutului şi
încrederea fanatică în propriile sale forţe au influenţat în mod defavorabil prima
fază a politicii externe a regimului.
Dată fiind, pe lângă acestea, deficienţa conducătorilor pe un domeniu cu
totul nou şi mai ales lipsa de unitate de formaţiune a diferiţilor factori şi a
diferitelor curente din partid, s-a ajuns la acea zvârcolire prelungită şi
ameninţătoare către toate hotarele Reich-ului.
Rând pe rând, acte de forţă sau acte de agresiune diplomatică au creat o
atmosferă de neîncredere, de teamă şi de ostilitate care a înconjurat, aproape fără
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excepţie în tot restul continentului, acţiunea politică a Guvernului de la Berlin.
Am trăit atunci, în anii 1933-1934, apogeul acelei politici de rupere a
zăgazurilor, la fundamentul căreia se găsea doctrina revizionismului integral,
scumpă ministrului von Neurath, defunctului secretar de stat von Bülow şi, în
genere, birourilor de la Auswärtiges Amt. Nu era punct din programul de
revendicări posibile pe care Reich-ul al III-lea să nu-l formuleze cu energie, şi nu
a fost o revendicare pe care opinia publică germană să nu o susţină cu o
înflăcărare aproape fanatică.
De fapt, metoda care se întrebuinţa nu era însă nici unitară, nici
concordantă. Se desemnau curente care preconizau ierarhii deosebite a
obiectivelor externe şi aceasta prin metodele cele mai disparate. Dacă, de pildă,
domnul Rosenberg sau domnul Goebbels propovăduiau în primul rând o
cruciadă spre Est, în cercurile militare, sprijinite de primul ministru Göring,
problema occidentală rămânea aceea de care părea a depinde viitorul Germaniei.
Dacă domnul von Ribbentrop formula concepţia căştigării Marii Britanii, cu
orice preţ, dr. Schacht şi Reichswehr-ul, urmând unei vechi tradiţii care-şi găsea
originea la Bismark şi la Möltke, nu voiau să rupă ultimele punţi spre Rusia
Sovietică. Dacă domnul Göring sau Rosenberg schiţau un anumit program de
apropiere cu Iugoslavia şi cu România, domnii von Neurath, von Bülow sau
Göbbels anulau cu o trăsătură de condei declaraţiile acestora. Rezultatul acestor
acţiuni discordante a fost prelungita criză a politicii germane, cu izolarea la care
ajunsese şi cu desemnarea creării de blocuri potrivnice, atât de primejdioase
păcii europene.
A trebuit experienţa tragică a crizei austriece din iulie 1934, pentru ca să
înceapă a se desemna liniile unei politici externe mai unitare, care să ţină seamă
în acelaşi timp de realităţile şi de elementele economice, istorice şi psihologice
pe care le nesocotise până atunci.
Din acel moment, putem însemna tendinţa unei preocupări speciale
pentru recâştigarea poziţiilor pierdute de Reich în Bazinul dunărean. Germania
îşi dădea seama că izolarea în care se condamnase putea lua cu timpul caracterul
pozitiv al unei coaliţii împotriva sa. Pentru a evita această eventualitate, ea
începe, „din acel moment‖, o seriare a obiectivelor sale politice, cu gândul de a
dărâma zidul în care avea sentimentul de a fi închisă.
Apropierea de Polonia a format primul capitol al acestei politici de
„neutralizare în Est‖, cu preţul renunţării, fie chiar numai vremelnic, la unele
revendicări naţionale. A urmat apoi acţiunea de împăcare cu Italia, căreia
războiul abisinian avea să-i dea, un an mai târziu, şanse aproape neaşteptate. Tot
de atunci putem desluşi şi primele semne ale unei încercări de apropiere de
statele din bazinul dănărean.
După încheierea Pactului franco-sovietic, obiectivul principal al politicii
externe a Reich-ului apare sub un aspect nou: Rusia Sovietică devine „inamicul
nr. 1‖, împotriva căruia se concentrează toate sforţările – cel puţin aparente – ale
Reich-ului. Pentru atingerea acestui obiectiv, politica externă a Reich-ului are ca
misiune să câştige cât mai multe puncte de sprijin, cât mai multe bunăvoinţe pe
eşichierul european. Astfel începe acţiunea care urmăreşte apropierea Germaniei
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de Iugoslavia şi de România.
Excelenţa Voastră cunoaşte gesturile pe care conducătorii regimului leau încercat de atunci şi până astăzi faţă de noi.
Reamintesc în primul rând declaraţiile şi asigurările pe care generalul
Göring a ţinut să le facă la Belgrad, în octombrie 1934, însăşi Majestăţii Sale
Regele Carol al II-lea (cf. telegrama mea nr. 3 327, din 24.X.19341), şi care
urmau să constituie bazele pe care trebuia să evolueze politica Germaniei faţă de
noi. Această primă sugestie, făcută la loc atât de înalt şi care a fost ulterior
confirmată atât colegului meu iugoslav cât şi mie, nu a putut însă multă vreme să
ia un aspect mai concret, Din cauze care nu au atârnat de voinţa noastră. Am avut
prilejul să simt personal şi de la început rezistenţa organelor conducătoare de la
Auswärtiges Amt, care nu înţelegeau să renunţe la o doctrină ce devenise la
Wilhelmstrasse aproape o dogmă (v. telegrama adresată de însărcinatul cu
afaceri, Petala, nr. 3 574, din 15 noiembrie 19342, şi, în special, telegrama mea,
nr. 3 829, din 11.XII. 19343). Prietenia Ungariei era cultivată cu multă grijă şi cu
mult zgomot de domnul von Neurath şi de colaboratorii săi, care nu voiau să
recunoască drept valabile „incursiunile‖ generalului Göring în acest domeniu
considerat ca „vânătoare rezervată‖ a diplomaţiei oficiale a Reich-ului.
Concomitent, ministrul Propagandei dezlănţuia şi întreţinea aproape un
an şi jumătate, mitul alianţei noastre cu Sovietele, readucând atât în discuţiile
publice cât şi în polemicile presei sale dirijate, spectrul dreptului de trecere
consimţit trupelor roşii, de România, prin teritoriul său.
A urmat apoi acea epocă în care am semnalat pe rând Guvernului regal,
nu numai dualitatea de tendinţe care se evidenţia la Berlin, dar chiar şi acţiunea
de minimalizare sistematică a diplomaţiei oficiale a Reich-ului a oricărei
tentative de apropiere încercate fie din partea noastră, fie din partea anumitor
factori germani.
În februarie 1936, s-a produs a doua încercare de a stabili bazele unei
posibile apropieri viitoare. În conversaţiile pe care domnul Gheorghe Brătianu
le-a avut cu generalul Göring, primul ministru prusac a reiterat declaraţiile făcute
anterior Majestăţii Sale Regele şi subsemnatului, afirmând din nou că Germania
nu înţelege să sprijine sub nicio formă politica revizionistă a Ungariei, împotriva
unei Românii a cărei atitudine ar fi amicală faţă de Reich. Reacţia diplomaţiei
oficiale a Reich-ului nu a întârziat însă să se afirme o dată mai mult prin acelaşi
glas al Baronului von Neurath, care, într-o conversaţie pe care am avut-o câteva
zile mai târziu cu Domnia Sa, se menţinea hotărât pe poziţiile sale cunoscute
(vezi telegrama mea nr. 36 043, din 25 februarie 1936, în partea sa finală4).
Fără îndoială, moartea primului ministru ungar, Gömbös, urmată de o
manifestată înclinare a politicii Ungariei spre Roma, au contribuit la accentuarea
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
3
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
4
Este vorba despre telegrama nr. 3 643, din 25 februarie 1936, doc. nr. 166; în text, numărul de
înregistrare al telegramei a fost dactilografiat greşit. Vezi Documente diplomatice române... l. c., p.
236.
2
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revirimentului german în faţa căruia ne găsim astăzi.
Domnul Gheorghe Brătianu, revenit la Berlin pentru a doua oară în luna
noiembrie trecut, în absenţa mea din Berlin, a fost primit din nou de generalul
Göring, de domnul von Neurath şi chiar de cancelarul Hitler, care, în prezenţa
domnului Meissner, secretarul său de stat, i-a făcut declaraţiile cunoscute
Excelenţei Voastre, de care am luat cunoştinţă a doua zi după întoarcerea mea la
Berlin. Protocolul scris, redactat de domnul Meissner, şi care după sugestiile
mele a fost transmis şi ministrului Germaniei la Bucureşti, dacă reprodeuce în
mod credincios convorbirea, astfel cum mi-a fost reprodusă de domnul Meissner,
are valoarea unui act politic precis, de o importanţă considerabilă.
Când, câteva zile mai târziu, am fost primit la rândul meu de primul
ministru prusac, generalul Göring, conversaţia pe care am avut-o cu Domnia Sa
însemna mai mult chiar decât o simplă confirmare a celor declarate domnului
Gheorghe Brătianu. În numele Führer-ului, de care ministrul-preşedinte fusese
autorizat chiar în acea zi, Göring a reiterat, de această dată „în mod oficial‖,
reprezentantului oficial al Guvernului român, nu numai declaraţiile anterioare, ci
a formulat un adevărat program politic pe care l-am adus la cunoştinţă Excelenţei
Voastre cu telegramele mele nr. 36 297 şi 36 298, din 4 decembrie trecut1.
Pentru a sistematiza dezideratele germane astfel cum au fost expuse în
mod succesiv în ultimele zile de cancelarul Hitler, de domnul Rosenberg şi apoi,
de generalul Göring în numele şefului statului, voi insista asupra următoarelor
puncte:
1) Reich-ul aşteaptă de la noi o neutralitate binevoitoare pe terenul
raporturilor sale viitoare cu Rusia Sovietică. Guvernul de la Berlin
doreşte în acelaşi timp să aibă asigurarea că România nu va participa
la nicio „combinaţie‖ îndreptată împotriva sa. Prin aceasta, el
înţelege să fie garantat împotriva oricărei colaborări militare între
noi şi Soviete, în cazul unui conflict european. Asigurarea că noi
ne-am apăra teritoriul, mână în mână cu Polonia, cu aceeaşi energie
împotriva oricărei agresiuni, de oriunde ar veni ea, pare a satisface,
cel puţin astăzi, aşteptările germane din acest punct de vedere.
2) În ce priveşte alianţele noastre existente, în momentul de faţă cel
puţin – zic în momentul de faţă pentru că evoluţia doctrinelor
politice ale celui de-al III-lea Reich este rapidă şi neprevăzută –
conducătorii Reich-ului afirmă că nu ar fi incompatibile cu concepţia
de neutralitate pe care o formulează şi cu dezvoltarea viitoare a unor
bune raporturi cu noi. Şi faţă de aceste alianţe, însă Guvernul
german pare a face unele distincţii:
a) Alianţa cu Polonia este considerată cu bunăvoinţă.
Consolidarea prieteniei între Varşovia şi Bucureşti
corespunde, deocamdată, cu dorinţa conducătorilor Reichului. În măsura în care Polonia neutră reprezintă o pavăză de
apărare pentru teritoriul german, România neutră poate juca
1

Documentele nu au fost identificate în arhivă.
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acelaş rol, asigurând Germania împotriva unei ameninţări
care i-ar veni dinspre Răsărit. Dacă Germania nu-şi ascunde
faptul că politica de prietenie cu Polonia este grevată de
ipoteza unor conflicte latente, ea speră însă, fără îndoială, că
raporturile cu România se pot aşeza pe baze mult mai
trainice. În lipsa oricăror conflicte de interese reale între
Reich şi ţara noastră, dincolo de formulele de moment pe
care le-a sugerat, Guvernul de la Berlin vede posibilităţi cu
mult mai însemnate pentru ziua de mâine, posibilităţi cărora
el este dispus să sacrifice revendicările maghiare din Răsărit.
b) Problema alianţei noastre cu Cehoslovacia este însă cu mult
mai gingaşă. Mai prudent ca în 1934 şi 1935, Reich-ul, de
astă dată, nu se mai prezintă ca adversar ireductibil al
formulei Micii Înţelegeri. El lasă cu abilitate acest rol Italiei.
În ce-l priveşte, el se mulţumeşte să fixeze rostul acestei
coaliţii defensive la rolul iniţial pe care l-a avut, ca organism
de apărare exclusivă a realizărilor de la Trianon. Redusă la
aceste proporţii sau, cum se spune aici, readusă la vechile ei
obiective, Mica Înţelegere, ca atare, încetează de a mai fi
considerată ca un element ostil politicii germane. Atâta
vreme cât alianţa noastră cu Cehoslovacia se limitează la
actul organic al Micii Înţelegeri, la Berlin nu se mai
formulează împotriva ei obiecţii atât de categorice ca până
mai ieri. În momentul însă în care, şi generalul Göring ne-a
afirmat aceasta cu tărie, alianţa s-ar extinde într-o asigurare
reciprocă a tuturor frontierelor respective, problema ar fi cu
totul răsturnată.
Cuvintele şi tonul întrebuinţat de domnul Göring faţă de
Cehoslovacia mă întăresc o dată mai mult în părerea că
aliata noastră este considerată astăzi pe un picior de aproape
egală ostilitate cu Rusia Sovietică, a cărei avangardă în
Europa Centrală este acuzată de a fi. Avem dreptul să privim
cu adâncă îngrijorare această situaţie, mai ales dacă ne
reamintim noianul de indicii care dovedesc existenţa unui
punct de privire comun, cel puţin în această privinţă, între
Berlin, Roma, Varşovia şi Budapesta.
Totuşi, şi pe acest teren, al raporturilor germanocehoslovace, suntem în drept a ne întreba dacă o mediere
româno-iugoslavă, la care s-ar putea eventual ralia şi Marea
Britanie, nu ar putea duce la o destindere şi la găsirea
formulei binefăcătoare a unui modus-vivendi. Din acest
punct de vedere, o acţiune abilă din partea noastră ar putea
avea o importanţă istorică.
c) Alianţa noastră cu Franţa, în cadrul Societăţii Naţiunilor, nu
pare a mai fi considerată ca un impediment la poziţia de
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neutralitate care ni se cere. generalul Göring m-a lăsat să
înţeleg că, atâta vreme cât această alianţă este pur defensivă
şi nu are înţelesul „niciunei combinaţii împotriva
Germaniei‖, ea poate cadra cu raporturile de prietenie care
ar urma să se stabilească între Germania şi România.
3) În schimbul acestei atitudini amicale, FĂRĂ PĂRĂSIREA
ALIANŢELOR NOASTRE, Reich-ul se declară dispus să ne dea de
data aceasta „o garanţie de stat‖ a integrităţii noastre teritoriale.
Dincolo de această garanţie, el pare, de asemenea, hotărât să pună şi
raporturile noastre economice pe baze noi, care să ne asigure, prin
contracte cu termene lungi şi prin stabilitatea de preţuri fixe
garantate la paritatea aur, reale avantaje.
Pentru a ne convinge de seriozitatea propunerilor sale, primul ministru
prusac insista în mod neobişnuit asupra relaţiilor CE S-AR FI ŞI STABILIT
ÎNTRE IUGOSLAVIA ŞI REICH PE ASEMENEA BAZE. Între aceste două ţări
ar fi intervenit deja un acord lămurit, eine ganz klare Abmachung1, pentru a
întrebuinţa înşişi termenii purtătorului de cuvânt al cancelarului german. Care
este formula exactă a acestui aranjament, fi-va el un adevărat tratat secret sau un
simplu „gentlemen’s agreement‖, pentru moment este greu de spus. Un
aranjament scris totuşi trebuie să existe. Nu-mi închipui altminteri cum şi-ar fi
putut permite ministrul-preşedinte Göring să vorbească cu atâta insistenţă şi
precizie despre o simplă înţelegere verbală. Ceva mai mult, am câştigat impresia
că Guvernul german atribuie acestei Abmachung2 cu Iugoslavia o importanţă
deosebită şi o consideră ca un adevărat punct de plecare al noii sale politici în
Bazinul dunărean şi în sud-estul Europei.
Este de la sine înţeles că voi căuta să mă edific asupra acestui punct, care
însă s-ar cuveni să formeze obiectul unor discrete investigaţii şi la Belgrad.
Aducând aceste elemente la cunoştinţa Excelenţei Voastre, pentru
completarea rapoartelor telegrafice pe care i le-am comunicat la timp,
nădăjduiesc să pot contribui la informarea exactă a Guvernului regal, care este
singur în măsură să aprecieze şi să hotărască, cum în faţa acestei situaţii, ce ia o
întorsătură de o importanţă fără precedent, se pot mai bine apăra interesele
noastre naţionale. Primiţi vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele
consideraţii.
Comnen
[Note marginale:]
Cu totul confidenţial nr. 2; MSR; Copii vol. 75.
AMAE, Fond 71/România, vol. 240 (Copii după rapoarte, decembrie 1936), f.
179-189

1
2

Un acord pe deplin clar (lb. germ.).
Acord (lb. germ.).
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA WASHINGTON, CAROL DAVILLA,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 4 389/P-115-E-1, din 14 decembrie 1936
Washington
Confidenţial.
Domnule Ministru,
După cum v-am telegrafiat, Agenţia Associated Press a publicat alăturata
corespondenţă din Bucureşti, datată 12 decembrie, adică ziua în care abdicarea
Regelui Eduard a devenit fapt împlinit. Ca toate ştirile despre România, şi
aceasta a fost transmisă din Viena, iar agenţia centrală din New York a
răspândit-o într-un cadru special, numit aici „box‖, sistem întrebuinţat pentru a
atrage atenţia. Data aleasă, cât şi modul transmiterii au avut ca efect că în cele
mai multe ziare ştirea a apărut într-un contrast fericit cu regretabila criză din
Anglia. În ziarul „New York Herald Tribune‖, de pildă, a apărut în pagina 1, în
capul coloanei care precede imediat titlul, cuprinzând mai multe coloane a
corespondenţei despre abdicarea Suveranului englez.
După cum am telegrafiat, modul cum a fost comunicată şi prezentată
această ştire este primul efect al conversaţiei pe care am avut-o cu domnul Alvin
J. Steinkopf, şeful Agenţiei Associated Press la Viena.
Domnul Steinkopf mi-a făcut o bună impresie şi, în urma unei
conversaţii în care am intrat în toate detaliile corespondenţelor sale anterioare,
am ajuns la următoarele concluzii:
Domnia Sa a recunoscut că anumite chestiuni din România, în special
unele care direct sau indirect priveau pe Majestatea Sa Regele, erau prezentate în
străinătate sub un aspect greşit. Mai bine zis, se dădea în străinătate impresia
greşită că acele chestiuni erau singurele care preocupau mai îndeosebi opinia
publică românească, nerelatându-se decât puţin despre evenimentele naţionale la
care participă Majestatea Sa, înfăptuirile Guvernelor, chestiunile economice,
politice etc. Explicaţia Domniei Sale era că se dau publicului ştirile care îl
interesează, şi, din nefericire, ştirile cu caracter personal sunt singurele care
pasionează publicul american (punctul Domniei Sale de vedere a primit o nouă
confirmare prin publicitatea, fără precedent chiar şi în America, despre doamna
Simpson şi întreaga criză dinastică din Anglia, care a dus la abdicarea Regelui
Eduard).
Pe de altă parte, o ştire cu caracter personal nu prezintă niciun interes
dacă este negativă. De pildă, s-a anunţat aici că Garda de Fier a trimis o adresă
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MS Regele, conţinând ameninţarea cu o acţiune teroristă. Aceasta constituie o
ştire senzaţională. Dezminţirea acestei ştiri nu prezintă însă niciun interes, căci
nu constituie o „ştire‖ în sine, fiind relatarea despre o stare normală, nu
anormală.
Este veşnic aceeaşi chestiune, ilustrată atât de bine prin lecţia clasică
care se dă la Academia de Jurnalism din New York: „un câine a muşcat un om‖,
aceasta nu este o „ştire‖; „un om a muşcat un câine‖, aceasta este o „ştire‖.
Concluzia logică a unor consideraţii ca cele de mai sus este că trebuie să
dăm „ştiri‖ favorabile României, despre o personalitate care poate să intereseze
publicul american în mod deosebit, dat fiind mentalitatea şi „romantismul‖
acestuia. Domnul Steinkopf a crezut că ASR Voievodul Mihai ar putea fi această
personalitate. Domnia Sa mi-a exprimat convingerea că s-ar putea „crea‖ (build
up) moştenitorul Tronului în opinia publică americană, după cum s-a făcut în
trecut acelaşi lucru pentru Principele de Wales, şi cum începe să se facă acum
pentru Principesa moştenitoare a Angliei. Am arătat domnului Steinkopf că cred
mai potrivit ca corespondenţele să fie prezentate ca o ilustraţie a modului cum
MS Regele înţelege să conducă educaţia AS Regale. Astfel, MS Regele ar fi
asociat direct cu campania Associated Press privitoare la Principele moştenitor.
Domnul Steinkopf a împărtăşit punctul meu de vedere. Domnia Sa mi-a cerut săi facilitez mersul în ţară şi adunarea informaţiilor, documentelor şi fotografiilor
de care are nevoie pentru executarea ideii sale. I-am răspuns că voi examina
chestiunea şi că îl voi înştiinţa.
Am crezut însă nimerit să aştept reacţia Direcţiei centrale din New York
înainte de a vă raporta şi, ştiind din experienţa trecutului că asigurările de bune
intenţii ale ziarelor sau Agenţiilor nu au mare valoare, am preferat să aştept să se
producă un prim fapt care să dovedească că intenţiile domnului Steinkopf sunt
serioase.
Faptul pe care îl aşteptam a fost corespondenţa din 11 decembrie, cu
privire la ASR Voievodul Mihai.
Imediat după aceasta, am luat contact cu domnul Evans, „foreign editor‖
al Associated Press la centrala din New York.
Domnia Sa este persoana pe lângă care a intervenit Departamentul de
Stat, în iunie trecut, în urma acţiunii pe care am întreprins-o prin schimbul de
note din martie 1936 şi prin memorandumul din martie 1936, pe care le-am
trimis MS Regele şi Ministerului prin domnul Rosenthal.
Domnul Evans mi-a declarat că aprobă ideea domnului Steinkopf, că de
aceea a dat ştirea din 11 decembrie sub forma arătată mai sus, şi că s-a arătat
dispus să execute tot planul de „creare‖, în publicul american, a personalităţii
Principelui moştenitor. Mi-a cerut şi Domnia Sa să intervin ca să se facă
domnului Steinkopf toate înlesnirile pentru a se informa complet asupra vieţii şi
studiilor ASR Voievodul, cât şi pentru a fi primit de MS Regele, de la care ar
putea afla direct ideile care-l călăuzesc în educaţia fiului său.
Considerând că această propunere a Associated Press este cea mai
favorabilă ocazie care ni se prezintă în America, de la Restauraţie încoace, şi cel
mai important rezultat până în prezent al demersului pe lângă presă pe care l-am
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obţinut de la Departamentul de Stat, vă rog să binevoiţi a lua măsuri urgente
pentru ca vizita domnului Steinkopf să fie organizată. Îmi permit să sugerez ca
ministrul nostru la Viena să ia imediat contact şi să întreţină raporturi regulate cu
Domnia Sa. Adresa Domniei Sale este: Alvin J. Steinkopf, Chief of Bureau, The
Associated Press, 2, Trattnerhof, Viena.
Davilla
[Note marginale:]
Originalul la domnul R. Anastasiu, directorul Presei; De acord cu propunerea de
la sfârşitul raportului. Luaţi contact cu domnul Gurănescu. Vom vorbi apoi la
întoarcere. (ss) Victor Bădulescu; am vorbit cu domnul Anastasiu, care a spus că
se ocupă personal de această chestiune.
AMAE, Fond 71/SUA, vol. 37 (Relaţii cu România, 1928-1938), f. 245-254
498
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 4 044, din 15 decembrie 1936, ora 20.02
Înreg. la nr. 69 724, din 16 decembrie 1936
Paris
Discursul domnului Eden, ţinut ieri seară la Bradford, discurs care
subliniază aprobarea, de către opinia publică, a politicii externe duse de Guvern
şi încetarea controverselor între partidele politice, a produs aici o excelentă
impresie, ca fiind de bun augur pentru continuitatea politicii engleze de apropiere
de Franţa, şi sub noua domnie.
Afirmaţia ministrului Afacerilor Străine, că o cât mai mare parte a
opiniei publice trebuie să se lepede de doctrinele periculoase care divid lumea în
dictaturi de dreapta şi de stânga, a reţinut aici îndeosebi atenţia oficială, după
cum şi acea că relaţiile Angliei cu celelalte naţiuni sunt determinate doar în
măsura în care acele naţiuni doresc să rămână în termeni paşnici cu vecinii lor şi
să observe tratatele elaborate pentru salvgardarea păcii.
Nu mai puţin, reafirmarea sprijinului pe care Anglia înţelege să-l dea
Franţei şi Belgiei, în cazul când ele ar fi atacate fără a fi provocatoare, a sporit
încrederea opiniei publice franceze; cât despre oficialitatea franceză, datorită
acestui fapt poate purcede cu mai mare încredere pe drumul cuceririi tovărăşiei
de adevărată pavăză a păcii.
Aprobarea dată public de către ministrul Afacerilor Străine englez
politicii de neintervenţie, preconizată în cursul lunii august de Guvernul francez,
care politică a salvat pacea, este o nouă mărturie care arată că Guvernul englez
înţelege să meargă mână în mână cu cel de la Paris.
Acest fel de a interpreta suszisul discurs este şi al ambasadorului Statelor
Unite, ambasadorului Poloniei şi miniştrilor Finlandei şi Cehoslovaciei, cu care
am avut astăzi întrevederi, şi, de asemenea, al celor doi miniştri din Guvernul
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francez pe care i-am întâlnit întâmplător, însă util.
Cesianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după trelegrame, septembriedecembrie 1936), f. 796-797
499
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 781, din 15 decembrie 1936, ora 20.42
Înreg. la nr. 69 732, din 16 decembrie 1936
Moscova
Ziarele „Izvestiia‖ şi „Pravda‖ de astăzi, cel dintâi ceva mai pe larg,
reproduc principalele idei exprimate în expunerea Excelenţei Voastre în faţa
Comisiilor reunite de Afaceri Străine, în special pasajul referitor la relaţiile cu
URSS1. De asemenea, citate din intervenţia domnului Mihalache.
Ziarul „Pravda‖ adaugă că liderii fascişti, Goga, Cuza şi Gheorghe
Brătianu, s-au exprimat pentru o apropiere de Germania, depărtarea de Franţa şi
împotriva unei colaborări cu URSS.2
1

Vezi documentul nr. 487.
Pentru punctul de vedere exprimat de Gheorghe Brătianu în cadrul dezbaterilor parlamentare pe
marginea discursului lui Victor Antonescu privind politica externă a României, vezi stenograma
şedinţei, publicată în „Curentul‖, din 10 decembrie 1936: „Domnul Gh. Brătianu: Din motive
independente de voinţa mea, am lipsit de la şedinţa trecută, şedinţă în care domnul deputat Şeicaru,
comentând un articol al domnului ministru Ostrovski, apărut recent în ziarul «Zorile», a adus unele
precizări cu privire la legăturile noastre cu Sovietele, şi tocmai la lipsa de precizări pe care o
constata în aceste legături, cu privire la chestiunea fruntariilor noastre, Domnia Sa a adus drept
dovadă unele publicaţii oficiale.
Eu nu vă voi aminti documentele ale căror fotografii le-am depus eu însumi, acum un an, pe Biroul
Adunării, între care figura şi o hartă oficială a căilor ferate sovietice. De altfel, punctul meu de
vedere, de atunci, este acelaşi şi pentru aceste împrejurări. Vă aduc aminte numai cuvintele, pe care
le pronunţam acum un an, în replica ce o dădeam discursului domnului Titulescu.
«Atâta vreme – spuneam atunci – cât vor apărea în Rusia Sovietică şi în Ucraina Sovietică, unde
după cum ştiţi nu există decât publicaţii oficiale – cărţi şi broşuri ale căror fotografii le depun pe
Biroul Camerei, atâta vreme cât vor apare manifeste, ca acelea ale Partidului Comunist Român,
după reluarea legăturilor cu Sovietele, în care se arată că Sovietele nu şi-au modificat atitudinea de
principii, în ce priveşte Basarabia, şi ştiţi că partidele comuniste sunt pretutindeni la ordinele
Moscovei, voi stărui şi susţine, oricare ar fi riscul pentru partidul meu şi pentru mine, că raporturile
sunt lipsite de sinceritate şi că nu poţi să fii în acelaşi timp antirevizionist la Geneva, şi revizionist
la Moscova şi la Kiev».
Desigur, şi eu am fost izbit de coperta revistei «Krasnaia Bessarabia» (Basarabia Roşie), a cărei
fotografie domnul Şeicaru a arătat-o dăunăzi, pe care am reprodus-o şi eu în cuprinsul unei broşuri,
publicată în aprilie, dar am fost şi mai izbit de textele oficiale, ca acele publicate de profesorul
Daşcovici, într-o carte accesibilă tuturor, şi în care se află acea stranie Convenţie de cale ferată
pentru reluarea traficului direct între Tighina şi Tiraspol, în care aflăm această frază, într-adevăr,
ciudată: «Punctul de joncţiune al reţelelor de cale ferată sovietică şi română se află în axul pilei
fluviale din dreapta, de peste podul Nistrului». Nu se pomeneşte însă, domnilor deputaţi, în textul
acestei convenţii, nici de vamă, nici de fruntarii, nici măcar nu este precedată de preambulul în care
2
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Ciuntu
se pomenesc statele ca părţi contractante. Aş mai putea înşira şi alte exemple, dar nu vreau să
lungesc această discuţie.
Şi atunci, desigur, am fost izbit când, într-un articol al revistei pe care v-a amintit-o domnul
Şeicaru, am putut citi, la începutul lui – căci atâta rusă înţeleg şi eu – fraze de natura aceasta:
«Ocupaţia Basarabiei, aceasta este întâia intervenţie antisovietică a imperialiştilor străini».
Şi am fost, evident, mirat văzând că cenzura, care – recunosc – este poate mai puţin severă astăzi
decât înainte, a şters totuşi din coloanele ziarului nostru, vineri, o frază ca aceasta: «Gesturile de
prietenie din partea reprezentanţilor Sovietelor nu pot avea nicio valoare pentru România, atât timp
cât echivocul Moscovei faţă de noi nu va avea sfârşit».
Este nevoie să vă reamintesc că nu a fost împrejurare în care să nu accentuez că doresc din toată
inima reluarea unor legături de bună vecinătate; dar tocmai pentru a le putea stabili pe o bază
serioasă, dorim ca aceste raporturi de bună vecinătate, într-o chestiune atât de importantă şi de
gravă ca aceea a fruntariilor ţării, să fie întemeiată pe sinceritate, şi nu pe echivoc.
Mai mult, m-am declarat convins de nevoia unui pact de neagresiune, de neasistenţă la agresiune,
care să dovedească limpede şi Uniunii Sovietice şi lumii că România nu are de împrumutat graniţa
nimănui, nici pentru a trece de la Apus la Răsărit, nici de la Răsărit la Apus (aplauze).
Întotdeauna, punctul central al preocupărilor noastre în această privinţă a fost concretizat în această
întrebare, pe care am pus-o în repetate rânduri: cum este posibil să deschidem fruntariile noastre
armatelor unui stat care nu le-a recunoscut? Vă rog să recitiţi dezbaterile şedinţei din 13 martie,
şedinţă în care mi s-au adus destule învinuiri, la care mi-ar fi fost de altfel uşor de replicat, dacă nu
aş fi avut, poate mai mult decât unii membri ai Guvernului, simţul de răspundere pe care îl avem
toţi faţă de ţară, de prestigiul ei şi de actul însuşi al Unirii. Este totuşi o latură a chestiunii, pe care,
înainte de a încheia aceste observaţii, trebuie să ating, oricât ar fi de neplăcut să discut de la această
tribună manifestările reprezentantului unei puteri străine în ţara noastră.
Când am citit dezbaterile şedinţei trecute, am văzut o observaţie a domnului subsecretar de stat
Bentoiu, care a declarat: «Articolul domnului Ostrovski – cred că nu exagerez dacă spun – ar fi
putut fi rostit cu prilejul sărbătoririi de la 1 decembrie, de la această tribună, de oricare dintre
reprezentanţii statelor Micii Înţelegeri». Tocmai aici trebuie însă să ne înţelegem. Articolul
domnului Ostrovski, pe care l-am citit cu toată atenţia, are unele pasaje în favoarea libertăţii în
pace şi muncă, de care m-am bucurat. Articolul domnului Ostrovski cuprinde însă şi unele aluzii, la
focarele de incendiu care există astăzi în Europa şi împotriva cărora ar trebui îndreptată acţiunea
Micii Înţelegeri. Aceste focare – ne spune Domnia Sa – au fost definite, în primăvara trecută, cu o
precizie matematică, de şeful nostru Stalin, într-un interviu acordat unui ziarist american.
Şi cred că, fără a mă abate de la regulile unei bune cuviinţe, care însă nu exclude nici sinceritatea,
nici fraternitatea, este încă o dată prilej fericit de a afirma că Mica Înţelegere nu aşteaptă ca alţii săi definească sau să-i arate focarele de incendiu care trebuie să determine acţiunea ei politică.
Cred că nu voi contraveni dispoziţiilor de amiciţie în care ne găsim faţă de prietenii şi aliaţii noştri,
afirmând că Mica Înţelegere nu înţelege să fie pompierul nimănui (aplauze pe băncile partidului
naţional liberal Gh.I. Brătianu, şi pe băncile Partidului Naţional-Creştin). Mica Înţelegere, ale cărei
legături defensive cu Franţa sunt îndeajuns de fireşti pentru a nu mai fi nevoie să fie pomenite mai
pe larg. Mica Înţelegere face însă politica păcii, dar politica apărării intereselor ei în cadrul ei
propriu.
Acei care îşi închipuie că ea poate deveni un instrument care ar depăşi sfera intereselor ei politice,
greşesc profund. Şi cred că sunt şi în asentimentul altora din această Adunare, când afirm că se
înşeală tot atât de mult acei care cred că armatele Micii Înţelegeri pot fi un contingent într-o
ofensivă antirusească, ca şi acei care cred că ea poate fi o verigă comodă într-un lanţ de încercuire
a Germaniei.
Mica Înţelegere este şi rămâne o necesitate a păcii şi a Europei, dar solidaritatea ei, pentru a fi la
adăpostul oricărui zdruncin, trebuie să se întemeieze pe limitele fireşti, pe marginile ce i le
definesc, în cadrul legăturilor ei, aspiraţiile şi interesele unei politici naţionale a fiecăruia dintre
statele ce o compun» (aplauze pe băncile partidului naţional liberal Gh.I. Brătianu)‖, AMAE, Fond
71/URSS, vol. 83 (Relaţii cu România, 1935-1936), f. 482.
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[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 16 XII 1936.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 83 (Relaţii cu România, 1935-1936), f. 483
500
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 989-2/N, din 15 decembrie 1936
Belgrad
Raport pe luna noiembrie
Domnule Ministru,
(...) În dorinţa de a obţine cu orice preţ succese, domnul Stoiadinović
continuă efortul de îmbunătăţire a relaţiilor cu ţările de care îl leagă adevărate
sau pretinse interese economice.
Cenzura nu a împiedicat largi reproduceri în presa iugoslavă, din ziarul
„Piccolo‖, din Trieste, care caută să arate că opinia publică iugoslavă este acum
matură pentru o discuţie deschisă asupra conjuncturilor făcute să împingă
Iugoslavia şi Italia la o strânsă colaborare politico-economică, preţioasă nu
numai pentru ele, dar şi pentru întregul bazin adriatic.
În urma discursului de la Milano, organul Partidului Uniunii Radicale
Iugoslave, ziarul „Samouprava‖, a declarat că vorbele marelui om de stat italian
au fost favorabil primite de opinia publică iugoslavă: „Poporul nostru n-a
considerat niciodată Italia ca inamic, şi aceasta s-a văzut la aplicarea
sancţiunilor, când s-au exprimat cuvinte de regret pentru aceste măsuri, luate din
obligaţie, faţă de primul şi cel mai mare vecin. Ţările noastre sunt geografic şi
economic îndreptate una către alta‖.
Aceeaşi idee a fost reluată şi de domnul Indelli, noul ministru al Italiei la
Belgrad, care a declarat că Italia şi Iugoslavia se completează prin structura lor
economică, completare care ar putea deveni o bază şi pentru relaţii „de altă
natură‖.
Atât la Belgrad, cât şi la Zagreb şi Liubliana, unde se priveşte cu
simpatie apropierea dintre Mica Înţelegere şi Blocul de la Roma, manevra de la
Milano a domnului Mussolini a fost primită favorabil. La Zagreb s-a afirmat
chiar că această consacrare a relaţiilor amicale „cu vecinii‖ trebuie să aibă
prioritate asupra celorlalte relaţii politice cu străinătatea. Mai mult chiar, s-a spus
că planul Micii Înţelegeri economice ar trebui supus examinării ţărilor din blocul
de la Roma. „Numai prin abilitatea ei excepţională, politica externă iugoslavă a
reuşit să evite o completă înţelegere italo-ungară, iar opinia publică din Ungaria
a fost, spre satisfacţia Iugoslaviei, neplăcut surprinsă de pasajul din discursul de
la Milano referitor la Iugoslavia‖.
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Evoluţia apropierii iugoslavo-bulgară a depăşit chiar cordialitatea, prin
eforturile personale ale preşedintelui Consiliului, făcute cu prilejul vizitei sale la
Sofia. Domnul Stoiadivović a reuşit să arate că simpatizează cu întreg poporul
bulgar, iar nu cu anumite partide politice, cum se crezuse înainte. Extrema
satisfacţie exprimată corespondentului Agenţiei Avala de preşedintele Consiliului
bulgar, Kiosseivanov, arată că se păşeşte la realizări concrete privitor la
apropierea dintre cele două ţări. În urma vizitei făcute Majestăţii Sale Regele
Boris, la Krişim, domnul Stoiadinović a declarat că în cursul conversaţiilor a pus
pe Suveranul bulgar la curent cu voiajul său la Ankara, al cărui ţel era întărirea
legăturilor dintre popoarele balcanice, în vederea consolidării păcii în Balcani.
Preşedintele Consiliului de Miniştri a ţinut să adauge că niciodată relaţiile
bulgaro-iugoslave n-au fost mai bune decât azi.
În jurul vizitei la Londra a Principelui Regent, s-a insistat din nou asupra
relaţiilor excepţional de bune dintre Marea Britanie şi Iugoslavia, relaţii care
probabil că au influenţat favorabil pentru Iugoslavia pe domnul Mussolini.
Cu ocazia inaugurării Osuarului de la Zeitinlik, populaţia din Salonic a
făcut o primire impozantă ministrului de Război, generalul Marić, şi s-au făcut
mari manifestaţii de amiciţie greco-iugoslave.
Discuţiile care au avut loc la Viena, în timpul vizitei ministrului
Afacerilor Străine italian, contele Ciano, au fost comentate de cercurile
conducătoare din Belgrad cu obiectivitate „pur economică‖, socotindu-se că, în
urma conversaţiilor din capitala Austriei, cele trei state din blocul de la Roma vor
putea face, fiecare în parte, apropieri de statele dunărene, ceea ce nu poate fi
decât în avantajul Iugoslaviei. Acest lucru a fost pus în legătură şi cu noua
cordialitate existentă în relaţiile dintre Austria şi Cehoslovacia, care se speră că
va evolua spre o perfectă colaborare între cele două ţări.
Vizita Regentului Horthy la Roma a fost considerată aici, în general, cu
indiferenţă, socotindu-se că ea nu a ieşit din cadrul unei simple manifestări
politice şi de curtoazie. Avem totuşi informaţia, neverificată până acum, că
Iugoslavia ar fi făcut mari înlesniri economice Ungariei, căreia i-ar fi comandat o
importantă cantitate de material feroviar.
Domnul Stoiadinović a trasat, pentru ziarul englez „Sunday Dispatch‖,
linia generală a politicii sale externe. Iugoslavia, a spus preşedintele Consiliului,
este practică şi crede că în acest moment numai pactele regionale pot menţine
pacea. Ea nu vrea să intre în niciunul dintre blocurile adverse care s-au format în
Europa‖. Cu Germania, relaţiile sunt excelente; cu Rusia nu avem raporturi
economice, iar chestiunile politice sunt în afară de sfera noastră de interese
practice. N-am recunoscut-o încă, şi nu este necesar să modificăm repede situaţia
actuală. Nu este nimic incompatibil între Mica Antantă şi Antanta Balcanică1 şi
relaţiile noastre de afaceri cu Germania, unde am găsit debuşeurile pentru export,
pierdute în timpul sancţiunilor aplicate Italiei.
Subordonând aparent politica externă intereselor economice, conform
obiceiului său, preşedintele Consiliului caută să mărească încontinuu starea de
1

Înţelegerea Balcanică.
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acţiune a Iugoslaviei pe tărâmul internaţional. În jurul tratatelor comerciale cu
Italia, Anglia şi Franţa, a reuşit să facă atât ţării sale, cât şi sieşi, o propagandă
serioasă în străinătate şi, trecând insensibil de la chestiunile economice la cele
politice, să-şi creeze o reputaţie de om de stat abil. Linia sinuoasă a politicii sale
externe nu ar putea fi însă posibilă dacă domnul Stoiadinović nu s-ar simţi
susţinut de factorul constituţional.
Primiţi vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.
Cădere
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 26 (Politica internă, 1936), f. 318, 322-325
501
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 782, din 16 decembrie 1936, ora 15.06
Înreg. la nr. 70 029, din 17 decembrie 1936
Moscova
Sub formă de corespondenţă din Varşovia, şi sub titlul Jocul politic
dublu, „Journal de Moscou‖ de astăzi se ocupă de politica poloneză. Opinia
publică poloneză, care are o profundă aversiune pentru linia politicii lui Beck, a
răsuflat uşurată după vizita domnului Rydz-Śmigly la Paris, văzând în ea o
schimbare de orientare. Acum însă se poate vedea clar tendinţa Poloniei de a
împărţi Europa în două, cu securitatea asigurată numai în Occident, inclusiv
Polonia.
Recentele negocieri polono-române sunt continuarea acestei linii. Se
urmăreşte separarea României de Cehoslovacia, şi, prin aceasta, slăbirea Micii
Înţelegeri, iar sub pretextul creării unui bloc de neutrii între Germania şi URSS,
slăbirea frontului apărătorilor păcii, în folosul efervescenţelor agresive ale
Germaniei.
Revendicarea de colonii din partea Poloniei, formulată la Geneva, a fost
o surprindere pentru opinia publică poloneză. Este clar acum că a fost prezentată
pentru a netezi calea domnului Göring, în revendicările sale coloniale faţă de
Marea Britanie. Noul memorandum polonez în chestiunea reformării Pactului
este un nou indiciu.
Articolul se încheie prin exprimarea îndoielii asupra existenţei unor
divergenţe între mareşalul Rydz-Śmigli şi Beck. Se regăseşte ideea exprimată în
articolul din ziarul „Izvestiia‖, semnalat prin telegrama mea din 12 decembrie1.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 17.XII.1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 6 (General, septembrie 1936-mai 1944), f. 48-49
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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502
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 701, din 16 decembrie 1936, ora 20.55
Înreg. la nr. 70 028, din 17 decembrie 1936
Budapesta
Presa ungară reproduce în întregime textul conferinţei ţinute de contele
Bethlen, privitoare la rolul Italiei în Bazinul dunărean
După ce subliniază că hegemonia germană în Europa Centrală a încetat
pentru totdeauna, dânsul a pus în relief menirea Ungariei şi Austriei, de a
constitui trăsura de unire între Germania şi Italia.
Contele Bethlen nu vede decât o singură posibilitate pentru rezolvarea
paşnică a problemei Europei Centrale, anume pregătirea condiţiilor necesare
vieţii de sine stătătoare a statelor din Bazinul dunărean, care trebuie să se
ferească de a cădea în sfera de influenţă a vreunei mari puteri. Aceste state
urmează a gravita în jurul a trei centre:
1) Regiunea polono-lituaniană;
2) Regiunea ungară, care s-ar întinde până la Carpaţi;
3) Regiunea Dunării de Jos, alcătuită din România.
Fostul preşedinte al Consiliului şi-a exprimat convingerea că România
nu şi-ar putea îndeplini misiunea şi menţine independenţa faţă de masa slavă
înconjurătoare decât ajungând la o înţelegere cu naţiunea maghiară.
Ideea unei înţelegeri directe între România şi Ungaria rămâne, deci,
pentru contele Bethlen, tot subordonată chestiunii revizioniste.
Raport urmează prin poştă.
Bossy
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 17 XII 1936.
AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 160-161
503
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. nr. 2 991, din 16 decembrie 1936, ora 21.30
Înreg. la nr. 70 032, din 17 decembrie 1936
Belgrad
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Secret.
Astăzi am fost primit în audienţă de primul ministru, pentru remiterea
copiilor scrisorilor de acreditare. Cu această ocazie, Stoiadinović mi-a împărtăşit
părerea sa de rău că, în chestiunea pactului oferit de Bulgaria, a întâmpinat
rezistenţa Guvernului român. Am arătat interlocutorului meu obiecţiile pe care
Excelenţa Voastră mi le-a comunicat la plecarea mea din Bucureşti, fără a pune
vreo concluzie.
Din sensul conversaţiei care a urmat, am impresia că Stoiadinović crede
că în diferite chestiuni ar fi accedat la punctul de vedere român, iar astăzi pare
surprins de rezistenţa noastră. Stoiadinović pare a face din chestiunea pactului cu
Bulgaria un punct important din acţiunea sa personală, atât ca politică externă,
cât şi pentru nevoile de politică internă. Acestea îmbracă însă forma unei
„necesităţi imperioase de destindere, care ar elibera câteva divizii iugoslave, ar
asigura Macedonia şi ar pregăti intrarea definitivă a Bulgariei în Înţelegerea
Balcanică‖; altfel, călătoria lui Ţankov la Berlin şi Roma ar da rezultate
defavorabile în primul rând Iugoslaviei. Însă Stoiadinović a ţinut, totodată, să mă
asigure de soliditatea legăturilor cu România, Mica Înţelegere şi Înţelegerea
Balcanică. De altfel, Stoiadinović recunoaşte necesitatea unei discuţii mai ample.
Personal, faţă de situaţia care se desenează, cred că, în afară de o politică
constantă de persuasiune amicală, ar trebui de acum prevăzută o acţiune de
contrabalansare.
Cădere
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Legaţiei de la Paris, pentru domnul ministru Antonescu;
Direcţia politică.17.XII.1936.
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 220-221
504
DELEGATULUI ROMÂNIEI ÎN COMISIA INTERNAŢIONALĂ A
REGIMULUI APELOR DIN BAZINUL DUNĂRII ŞI MINISTRU AL
ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. c. nr. 946, din 16 decembrie 1936
Geneva
Ministrul Afacerilor Străine al Turciei m-a chemat, azi după-amiază,
pentru a exprima României mulţumirile sale pentru declaraţia pe care am făcut-o
azi dimineaţă, la Consiliu, în chestiunea Alexandrettei, mulţumiri ce mi-au fost
exprimate, după şedinţa Consiliului, şi de către domnul Viénot.
Textul acestei declaraţii este cel comunicat Excelenţei Voastre, azi dupăamiază, prin telefon.
Ministrul Afacerilor Străine al Turciei mi-a făcut, apoi, în calitatea sa de
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preşedinte în exerciţiu al Înţelegerii Balcanice, o comunicare strict confidenţială,
cu rugămintea de a o transmite personal Excelenţei Voastre:
1) La trecerea sa din urmă cu câteva zile prin Iugoslavia, Rüstü Aras a
fost rugat de Stoiadinović să intervină pe lângă România şi Grecia
pentru ca Guvernele respective să ridice obiecţiile pe care le aveau
împotriva unui pact de amiciţie bulgaro-iugoslav.
2) Turcia nu are nicio obiecţie împotriva unui asemenea pact bilateral,
deoarece şi ea încheiase un asemenea pact cu Bulgaria, înainte de
semnarea Pactului Balcanic.
3) Proiectul de pact bulgaro-iugoslav a fost comunicat Excelenţei
Voastre.
4) Obiecţiile, atât ale României, cât şi ale Greciei, împiedică Iugoslavia
să încheie acest pact. Stoiadinović ar fi comunicat lui Rüstü Aras că
obiecţiile României sunt mai tari decât cele ale Greciei.
5) Pare greu să se poată realiza punctul de vedere greco-român, şi
anume ca Bulgaria să încheie simultan pacte bilaterale atât cu
Grecia, cât şi cu România.
6) Stoiadinović a mai comunicat lui Rüstü Aras că Bulgaria este
dispusă, după rezolvarea câtorva chestiuni pendinte, să încheie cu
România un pact identic cu cel pe care al dori să-l facă cu
Iugoslavia. Cu Grecia sunt însă unele dificultăţi care nu pot fi
înlăturate atât de repede.
7) Stoiadinović invocă în favoarea încheierii pactului cu Bulgaria
consideraţii superioare de ordin politic intern.
Un asemenea pact ar implica, sau în orice caz prin el s-ar face un pas
înainte în vederea recunoaşterii voluntare din partea Bulgariei a
integrităţii teritoriale iugoslave, cu referire în special la Macedonia
sârbească. Stoiadinović pretinde că prin această recunoaştere, care ar
face să dispară mişcarea autonomistă macedoneană, Guvernul
iugoslav ar fi în măsură să lupte mai eficace împotriva mişcării
autonomiste croate.
8) Stoiadinović, invocând lealitatea Iugoslaviei faţă de aliaţii săi din
Înţelegerea Balcanică, cât şi dovezile personale de amiciţie pe care
le-a dat în diferite ocazii României cât şi Greciei, cere ca aceste două
state să nu-i pună piedici în realizarea unui pact care, prin
consecinţele sale, are o importanţă considerabilă pentru consolidarea
statului iugoslav.
9) Rüstü Aras mi-a declarat că personal înţelege întreaga valoare a
argumentelor de ordin politic intern ale Iugoslaviei, şi că n-ar fi bine
să dăm, prin opunerea noastră, o dovadă de neîncredere faţă de
Iugoslavia.
După părerea sa, Pactul Balcanic, care a fost întărit prin acordurile
tripartite de ordin militar, nu poate fi cu nimic afectat de viitorul Pact
bulgaro-iugoslav.
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10) Rüstü Aras m-a însărcinat să vă comunic că pleacă mâine dupăamiază pe Coasta de Azur, pentru a se odihni după obositoarele
negocieri pe care le-a avut la Geneva în chestiunea Alexandrettei, şi
că va fi luni, 21 decembrie, la Paris, pentru a continua aceste
negocieri cu Guvernul francez.
Ministrul Afacerilor Străine al Turciei vă roagă să reexaminaţi
chestiunea pactului bulgaro-iugoslav într-un spirit favorabil
Iugoslaviei, şi chiar dacă până luni n-aţi fi în măsură să-i daţi un
răspuns precis, ar dori totuşi să se întreţină cu Excelenţa Voastră
despre această chestiune.
11) În consecinţă, vă roagă să-mi comunicaţi de urgenţă dacă lunea
viitoare vă poate găsi la Paris.
12) Rüstü Aras se gândea să convoace de urgenţă Consiliul Balcanic,
pentru a discuta chestiunea, dar Stoiadinović a considerat această
convocare ca inoportună.
13) Deşi Rüstü Aras susţine că Iugoslavia ieşind întărită prin încheierea
acestui pact bilateral, România nu are decât de câştigat atât în
Balcani cât şi în Europa Centrală, îmi permit a atrage atenţia
Excelenţei Voastre asupra uşurinţei cu care ministrul Afacerilor
Străine al Turciei tratează de obicei problemele care nu privesc
direct Turcia.
14) Argumentul că Turcia a încheiat un pact similar cu Bulgaria nu are
valoare, deoarece Pactul bulgaro-turc este anterior Pactului Balcanic.
15) Un pact de amiciţie şi de „pace perpetuă‖, cum îl denumeşte Rüstü
Aras, între Iugoslavia şi Bulgaria, trebuie armonizat cu garanţia,
adică cu îndatoririle de asistenţă pe care le are Iugoslavia, prin
Pactul Balcanic, faţă de Grecia şi România.
Este greu de conceput ca Iugoslavia, prin acţiunea sa izolată, să
primească o garanţie specială de neagresiune din partea Bulgariei,
iar acest din urmă stat s-o refuze pentru moment României şi
Greciei.
Acceptarea din partea Iugoslaviei a acestei diferenţe de tratament nu
corespunde solidarităţii balcanice, iar pentru a se evita asemenea
situaţii s-a prevăzut, în art. 2 al Pactului Balcanic, obligativitatea
consimţământului celorlalţi semnatari ai Pactului, pentru încheierea
de acorduri politice cu alte puteri balcanice nesemnatare.
16) Atrag, de asemenea, atenţia asupra divergenţelor speciale de ordin
teritorial care există între Grecia şi Bulgaria.
Dacă s-ar admite ca Iugoslavia să încheie pactul cu Bulgaria, ştiindu-se
că Bulgaria refuză să încheie un pact similar cu Grecia tocmai din cauza acestor
divergenţe, ar însemna să nesocotim în mod indirect finalitatea Pactului
Balcanic, şi anume menţinerea statu-quo-ului teritorial în Balcani.
Pella
AMAE, Fond Geneva, 25 (Dosar Societatea Naţiunilor. Corespondenţa
788

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

delegaţiei române cu MAS, 1936), f. 236

505
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 5, din 17 decembrie 1936, ora 02.03
Înreg. la nr. 70 026, din 17 decembrie 1936
Paris
Majestăţii Sale Regele şi pentru domnul preşedinte al Consiliului de
Miniştri.
Am fost primit, la sosirea în gară, de către ministrul Afacerilor Străine,
însoţit de funcţionarii superiori ai departamentului său, iar la dejunul oferit la
Ministerul Afacerilor Străine, domnul Delbos a ţinut o mică cuvântare, la care
am răspuns.
După dejun, am avut o lungă conversaţie cu Delbos, cu care am cercetat
atât problema ridicată de propunerea Krofta, cât şi relaţiile noastre cu URSS şi
Polonia. Am arătat lui Delbos dificultăţile care le ridică realizarea planului
Krofta, arătându-i în mod obiectiv situaţia diferită a celor trei membri ai Micii
Înţelegeri, determinată de aşezarea lor geografică. Am întâlnit la Delbos o
înţelegere desăvârşită a greutăţilor pe care le ridică rezolvarea acestei probleme.
Am arătat domnului Delbos că, în relaţiile noastre cu URSS, preferăm
aranjamente cu Praga şi Paris unui Acord direct cu URSS, păstrând, bineînţeles,
cele mai bune relaţii de prietenie cu URSS. Nu este interesul ca alianţele cu
Franţa şi Cehoslovacia să se prezinte în faţa opiniei publice sub aspectul sovietic.
I-am explicat şi punctul nostru de vedere în privinţa Pactului de amiciţie sârbobulgar. I-am exprimat teama ca nu cumva acest pact să se prezinte mâine sub
aspectul de pact ungaro-iugoslav. I-am spus totuşi domnului Delbos că, dacă este
vorba să se poată găsi o formulă de conciliere care să permită Iugoslaviei să
iscălească pactul cu Bulgaria, este mai bine ca să se prezinte sub aspectul unei
propuneri care ar avea şi agrementul francez. Soluţia ar avea avantajul de a
împiedica pericolul unei tentative de acord între Iugoslavia şi Ungaria.
Am expus lui Delbos convorbirile mele avute la Varşovia cu Beck, şi
l-am pus la curent cu posibilitatea unei vizite a MS Regele la Varşovia, în urma
invitaţiei pe care i-ar face-o personal domnul Beck, la Bucureşti. Domnul Delbos
nu a făcut nicio obiecţie. Mi-a exprimat chiar nădejdea că noi am putea mai uşor
influenţa Varşovia în favoarea Cehoslovaciei decât o intervenţie franceză, care ar
avea aerul unei injoncţiuni, la care de altfel Beck s-a arătat destul de rebel faţă de
Franţa.
După dejun, am avut o scurtă conversaţie cu Cot, care, la rugămintea
mea de a accelera trimiterea avioanelor, mi-a declarat, în prezenţa unui general
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de aviaţie, că este hotărât ca până la sfârşitul lui aprilie să avem toate avioanele
făgăduite, de un tip cu desăvârşire nou, pe care nici aviaţia franceză nu îl are
încă. S-a arătat surprins de imputarea că nu ar fi executat întocmai angajamentele
luate, spunându-mi că trebuie să fiu inexat informat, deoarece el a luat toate
dispoziţiile necesare pentru a ne da satisfacţie – aceasta s-a petrecut, bineînţeles,
înainte de primirea comunicării telefonice din partea domnului prim-ministru.
După ora 17.00, am avut, cu domnii Chautemps, Leon Blum şi Léger,
conversaţii care s-au prelungit până seara târziu. Le-am expus aceleaşi probleme
ca şi domnului Delbos, şi am găsit la dânşii aceeaşi bună înţelegere.
Antonescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/Franţa, vol. 66 (Relaţii cu România, 1936), f. 265-267
506
DELEGATULUI ROMÂNIEI ÎN COMISIA INTERNAŢIONALĂ A
REGIMULUI APELOR DIN BAZINUL DUNĂRII ŞI
MINISTRU AL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
T. nr. 953, din 17 decembrie 1936, ora 21.28
Înreg. la nr. 70 245, din 18 decembrie 1936
Geneva
Comitetul pentru reforma Pactului, care şi-a încheiat astăzi prima
sesiune, a ajuns în fapt la rezultatul pe care îl urmăream: amânarea sine die a
fondului chestiunii.
Totul depinde de a salva aparenţele. Au fost desemnaţi 11 raportori care
să strângă documentaţia şi să facă o operă de coordonare a materialului
preparator, dar care să nu prejudicieze prin lucrările lor cu nimic asupra soluţiilor
de fond care rămân a fi găsite exclusiv de Comitet, într-o eventuală sesiune
plenară.
Cehoslovacia, stăruind să aibă pe Osuski ca raportor (reprezentând
grupul Micii Înţelegeri), am preferat să-i dau această satisfacţie, mai ales că
România, fiind în Consiliu, este în măsură de a urmări efectiv chiar aceste simple
lucrări de documentare şi coordonare.
Spre a se evita, chiar în ce priveşte strângerea documentării, eventuale
surprize, am combătut cu energie propunerea potrivit căreia raportorii diferitelor
chestiuni ar fi urmat să lucreze separat.
S-a hotărât ca raportorii să se ţină într-un strâns contact, şi să se
întrunească atunci când preşedintele Comitetului va socoti oportun.
Cu aceste sisteme, Mica Înţelegere, prin Cehoslovacia, controlează în
orice moment lucrările tuturor raportorilor, iar la Consiliu, care va fi chemat să
se pronunţe în diferite faze asupra mersului lucrărilor, România va putea să-şi
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spună cuvântul şi să-şi apere cu eficacitate interesele.
Urmează procesele verbale provizorii ale Comitetului.
Pella
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Legaţiei de la Paris, pentru domnul ministru Antonescu;
Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 813-814
507
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 800, din 17 decembrie 1936, ora 22.16
Înreg. la nr. 70 244, din 18 decembrie 1936
Moscova
Foiletonul de azi al ziarului „Pravda‖ cuprinde cronica evenimentelor
internaţionale recente, punând în cauză, mai ales, Polonia. Acordul cultural pe
care această ţară se pregăteşte să-l încheie cu Japonia, denunţă ataşarea Poloniei
la blocul japono-germano-itailan, punând în lumină şi adevăratul sens al
negocierilor ei recente în România.
O parte din presa mondială, îndeosebi franceză, a interpretat aceste din
urmă negocieri ca o revenire a Poloniei la vechii aliaţi. Este suficient însă a citi
comentariile presei germane, pentru a căpăta convingerea contrară. Aşa-zisul
bloc de neutri care s-ar voi de către Polonia, ar fi chemat să împiedice un conflict
armat între Germania şi URSS.
În realitate, domnul Beck tinde a transforma România şi ţările baltice în
nişte aliaţi tot atât de supuşi Germaniei precum este Polonia. Pentru acest motiv,
domnul Beck elimină din bloc Cehoslovacia, pe care o dă astfel pradă
Germaniei, blocul împiedicând Cehoslovacia de a primi ajutor de la URSS în caz
de agresiune germană. Străduinţele Poloniei de a atrage România şi ţările baltice
în orbita germană şi-au găsit ecou şi răspuns, pe de o parte în discuţia în faţa
Comisiei Afacerilor Străine române, unde s-a dat mare atenţie relaţiilor românosovietice (îndeosebi în expunerea ministrului Afacerilor Străine şi în intervenţia
domnului Mihalache), iar pe de altă parte, în Conferinţa statelor baltice de la
Riga.
Astfel, tendinţele Germaniei în toate aceste ţări au fost respinse, dar nu
rezultă însă că Germania şi aliaţii ei nu vor stărui şi mai energic încă în acţiunea
lor.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 18.XII.1936; 19.XII.1936 / „Buletin‖.
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AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 6 (General, septembrie 1936-mai 1944), f. 50-51

508
MINISTRUL ROMÂNIEI LA OSLO, DUMITRU JURAŞCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 924, din 17 decembrie 1936
Înreg. la nr. 71 201, din 22 decembrie 1936
Oslo
Confidenţial.
Într-o lungă convorbire cu caracter intim şi cordial, domnul preşedinte
Hambro, întors zilele acestea dintr-o călătorie informativă în străinătate, mi-a
expus, aseară, aprecierile şi preocupările sale în ce priveşte perspectivele de
viitor ale Europei.
În primul rând, impresionat de psihoza colectivă răspândită astăzi în
populaţia Germaniei, Domnia Sa a căutat să examineze realităţile şi a descoperit
simptome multiple ale unei înrăutăţiri aproape galopante în situaţia economică a
Reich-ului. Coroborând informaţiile sale de pretutindeni, domnul Hambro crede,
pe de o parte, că divinizarea Führer-ului nu mai este atât de unanimă şi că din ce
în ce mai numeroase se aud acum glasuri de aspră critică a politicii germane, pe
care nu se sfiesc să le ridice persoane din toate cercurile în cuprinsul Reich-ului,
iar pe de altă parte, că faimoasa înarmare până-n dinţi „pentru o politică activă
gata să înfrunte orice coaliţie‖ este bazată în mare măsură pe „bluff‖. Se pare, de
pildă, că cele 400 de avioane trimise până acum în ajutorul partidei naţionaliste
din Spania se dovedesc, deocamdată, a fi mai periculoase pentru proprii lor piloţi
decât pentru tabăra adversă. De altfel, datorită faptului că ersatz-ul înlocuieşte
din ce în ce mai mult astăzi în Germania materiile prime obişnuite, domnul
Hambro are ecouri că actuala producţie a tehnicii germane lasă, în mai toate
ramurile de activitate, foarte mult de dorit.
Pe aceste consideraţii, preşedintele Stortingului1 s-a întors din Germania
cu impresia destul de clară că Germania – recte, cei câţiva conducători
responsabili ai Reich-ului – nu va îndrăzni să împingă până la limitele ei extreme
politica sa de intimidare şi că războiul va putea fi evitat până la sfârşit.
În acelaşi sens mi-a vorbit şi domnul Amadori, noul meu coleg italian,
sosit zilele acestea de la Roma, care mi-a împărtăşit credinţa de la Palazzo Chigi,
că, „dacă Hitler nu se încumetă să dezlănţuiască războiul înainte de vara anului
viitor, mai târziu îi va fi cu neputinţă să încerce o lovitură, deoarece înarmările
germane vor fi fost depăşite de cele ale eventualilor săi adversari‖.
Într-o altă ordine de idei, domnul Mowinckel, fost preşedinte de Consiliu
1

Parlamentul norvegian.
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al Norvegiei, a expus colegului meu american rolul covârşitor pe care l-ar putea
juca în lume preşedintele Roosevelt şi Guvernul Statelor Unite, pentru
menţinerea păcii. Dat fiind că mentalitatea războinică a poporului german este
cultivată în mare parte spre a-i ascunde dificultăţile economice mereu crescânde,
o reajustare cât mai grabnică a monedei germane, în concordanţă cu Acordul
tripartit din toamna trecută, ar salva poate Reich-ul de la ruina totală către care
alunecă, făcându-l să reintre pe făgaşul unei vieţi normale de interdependenţă
economică. În împrejurările de astăzi, numai Statele Unite l-ar putea determina,
şi la rigoare chiar obliga, să ia o asemenea hotărâre.
Domnul Hambro mi-a mai vorbit apoi de problema Italiei, a cărei
politică ar putea fi studiată în chip paralel cu acea a Germaniei, şi mi-a mărturisit
că persoana contelui Ciano îi inspiră mari temeri pentru ziua în care pasionanta
carieră a tânărului ministru de Externe al Italiei îi va fi permis să ia locul
Ducelui, ţintă către care îl pregăteşte chiar însuşi ilustrul său socru.
Domnia Sa mi-a declarat, în fine, că adevăratul pericol de război ar fi de
neînlăturat în clipa în care dictatura nazistă şi-ar da mâna cu dictatura stalinistă,
şi o atare aberaţie n-ar fi imposibilă de întrevăzut într-un viitor chiar nu prea
îndepărtat.
Binevoiţi a primi, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Juraşcu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Antonescu; domnului subsecretar de stat
Bădulescu; domnului director politic. 22 XII 1936.
AMAE, Fond 71/Norvegia, vol. 2 (General, 1936-1937), f. 173-175
509
SECRETARUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA TIRANA, DRAGOŞ COTLARCIUC, CĂTRE
ÂMINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
R. nr. 819, din 17 decembrie 1936
Înreg. la nr. 71 556/1936
Tirana
Raport recapitulativ pe luna decembrie 1936
(...) Mişcare în diplomaţia albaneză. Schimbarea Guvernului a lăsat pe
drumuri pe foştii miniştri, care trebuie plasaţi: fostul ministru al Afacerilor
Străine, domnul Asllani, şi-a pierdut postul de ministru la Londra şi se caută un
loc pentru el. Fostul ministru al Economiei Naţionale este şi el candidat la un
post în străinătate. Dorinţa lui ar fi să meargă la Bucureşti, unde şi-a petrecut
tinereţea. Însă colonia albaneză din Bucureşti se pare că n-ar vedea cu ochi buni
această numire, spunând că domnul Beratti, care pe vremuri n-a avut la Bucureşti
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o situaţie prea sus pusă (se zice că ar fi fost cărşnar) şi care are interese băneşti în
ţară, n-ar putea să aibă autoritatea şi imparţialitatea necesare unui ministru
albanez la Bucureşti.
S-a mai ivit o candidatură neaşteptată: fostul preşedinte al Consiliului,
domnul Mehdi Frasheri, fiind invitat să-şi reglementeze drepturile lui la pensie, a
declarat că se simte încă în stare să servească pe Suveranul său şi a cerut un post
de ministru la o Legaţie.
În afară de aceşti trei foşti miniştri de stat, mai este disponibil: domnul
Rauf Fitzo, fostul ministru la Belgrad, care trebuia să meargă la Atena. Însă se
pare că nu a fost agreat de Guvernul grec, pe motiv că domnul Rauf Fitzo, pe
când a fost prefect la Arghirocastro, a persecutat elementul grecesc care
formează majoritatea populaţiei din acea Prefectură.
Posturile libere ar fi: Paris, Belgrad, Atena, precum şi Berlin, Bucureşti
şi Ankara, unde urmează să se creeze Legaţii.
La Berlin va merge probabil domnul Ekrem Vlora, actual secretar
general al Ministerului Afacerilor Străine.
Legaţia Albaniei la Bucureşti. Noi am cerut crearea acestei Legaţii în
mod foarte energic. Într-adevăr, demersul făcut la 6 iunie 1936, în urma ordinului
ministerial nr. 26 027, a fost foarte tare, aproape un ultimatum, iar răspunsul
nefiind satisfăcător, ministrul României, în baza ordinului ministerial nr. 50 456,
a comunicat desfiinţarea Legaţiei din Tirana, ca măsură de retorsiune. Puţin după
aceasta, domnul Aurelian a fost transferat de la Tirana.
Diferendul s-a aplanat în urma conversaţiilor particulare care au avut loc
la Geneva între miniştrii de Externe ai României şi Albaniei. După câte am aflat,
Majestatea Sa Regele Zogu a fost indispus de răspunsul agresiv al ministrului
său de Externe la demersul făcut de noi la 6 iunie, şi atitudinea mai conciliantă a
domnului Asllani la Geneva s-ar datora unor indicaţii de sus, Regele Zogu fiind
pus la curent cu adevăratul aspect al chestiunii abia de domnul Beratti, interimar
la Ministerul de Externe în perioada şederii domnului Asllani la Geneva.
Deci, domnul Asllani a promis că va trimite, la 1 septembrie, un
însărcinat cu afaceri la Bucureşti, pe care-l va înlocui la 1 aprilie viitor, când
postul va fi prevăzut în noul buget, cu un ministru plin.
În urma acestei promisiuni, Guvernul român cere agrementul pentru
domnul Lahovary, ca ministru al României la Tirana.
Văzând aceasta, domnul Asllani nu s-a mai grăbit să-şi ţină promisiunea,
şi, schimbându-se între timp Guvernul, noul ministru al Afacerilor Străine a găsit
situaţia neclarificată.
Este evident că el a interpretat întârzierea sosirii domnului Lahovary ca
fiind în legătură cu neţinerea angajamentului luat de domnul Asllani.
Domnul Libohova, ca fost ministru al Palatului, are intrările sale la
Majestatea Sa Regele, ceea ce nu se putea spune despre domnul Asllani, care nu
reuşea să o vadă pe Majestatea Sa cu lunile.
În urma unei consfătuiri avute zilele trecute, se pare că s-ar fi hotărât să
se dea o satisfacţie Guvernului român, anticipând numirea unui ministru la
Bucureşti.
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Ţin să remarc că informaţiile de mai sus nu le deţin de la domnul
Libohova personal, cu care n-am atins această chestiune, neavând instrucţiuni în
acest sens, ci de la principalul interesat, domnul Nullusi, care era desemnat să
plece la Bucureşti ca însărcinat cu afaceri. Acesta a avut o lungă întrevedere cu
domnul Libohova, în care i s-a pus în vedere că Guvernul albanez se gândeşte să
trimită mai curând un ministru la Bucureşti şi că, în această eventualitate,
domnul Hullusi ar trebui să aleagă între postul de secretar la Bucureşti şi un
Consulat bun.
Hotărârea încă nu este definitivă, şi dau informaţiile de mai sus cu
această rezervă.
În momentul încheierii prezentului raport, aflu că, până la decizia
definitivă în ce priveşte persoana noului ministru albanez la Bucureşti,
Ministerul Afacerilor Străine ar avea de gând să trimită în mod provizoriu pe
domnul Meksi, actual consul la Bitolia, ca însărcinat cu afaceri ad-interim,
pentru a deschide Legaţia de la Bucureşti.
Cotlarciuc
AMAE, Fond 71/Albania, vol. 11 (Politica internă, 1932-1936), f. 382, 384-388
510
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, RAOUL BOSSY,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. f. n., din 18 decembrie 1936, ora 21.55
Înreg. la nr. 70 503, din 19 decembrie 1936
Budapesta
Senatorul Balog a interpelat, azi dimineaţă, guvernul, în privinţa
tratamentului minorităţii maghiare din România, acuzând guvernul român de a fi
redus numărul şcolilor minoritare ungare la o pătrime, de a fi făcut concedieri în
masă în rândurile funcţionărimii de origine maghiară şi de a fi permis ziarelor
noastre, precum „Turist‖ şi „Glasul românesc‖, să ameninţe cu exterminarea
elementului unguresc din Transilvania.
Interpelatorul arată că România, dacă nu voeşte a se arunca în braţele
bolşevismului, ci doreşte a se alipi grupului statelor care apără civilizaţia
occidentală, trebuie să caute să creeze o atmosferă paşnică cu Ungaria vecină.
Pentru aceasta, nu ar avea decât, cu puţină bunăvoinţă, a urma pilda Iugoslaviei,
care acordă tratament omenos minmorităţii maghiare.
Cred că interpelarea este consecinţa articolelor vehemente apărute recent
în suszisele ziare, şi care au fost exploatate de toată presa ungară, relevând că
cenzura română le-a lăsat să treacă.
Găsesc totuşi că tonul interpelării nu a fost relativ prea agresiv, ci pare a
fi conţinut o invitaţie învăluită la o destindere în raporturile dintre cele două ţări.
Bossy
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică.
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AMAE, Fond 71/Ungaria, vol. 8 (Telegrame, 1934-1937), f. 162-163

511
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 636, din 18 decembrie 1936, ora 22.40
Înreg. la nr. 70 502, din 19 decembrie 1936
Varşovia
Azi dimineaţă, în faţa Comisiei de Afaceri Străine a Senatului, domnul
Beck a făcut un lung expozeu asupra politicii externe polone.
Domnia Sa a început prin a arăta că atât fondul, cât şi metodele politicii
externe poloneze au rămas aceleaşi ca şi în trecut, inspirându-se din lozica:
„numai realitatea lucrurilor contează‖. Dacă în acest răstimp Polonia şi-a lărgit
sfera de acţiune, aceasta se datorează numai grijii ca, în aceste momente atât de
bogate în evenimente, ea să nu fie un „element pasiv‖ al politicii internaţionale.
Din cuprinsul expozeului reiese în mod net apropierea intervenită faţă de
Franţa şi România (am trimis telegrafic prin serviciul de presă, pasajul referitor
la noi).
Echilibrul păstrat în expozeurile anterioare, între pactele de neagresiune
şi tratatele de alianţă, a fost de data aceasta rupt în favoarea acestora din urmă.
Tratatele noastre de alianţă, a spus domnul Beck, „au apărut în decursul
ultimelor luni ca factori pozitivi în jocul forţelor din Europa‖.
Pe de altă parte, domnul Beck este mai satisfăcut de relaţiile cu
Republica Sovietelor decât de cele cu Germania, relevând că, în ceea ce priveşte
pe aceasta din urmă, o „oarecare nervozitate‖ s-a manifestat de ambele părţi ale
fruntariilor. Faţă de aşa-zisa problemă locarniană, domnul Beck a declarat că
politica polonă va tinde să evite reproducerea lacunelor din 1925. Faţă de
problemele reformei Societăţii Naţiunilor şi a aspiraţiilor coloniale polone,
ministrul Afacerilor Străine a repetat punctul de vedere deja expus în această
materie. În ceea ce-l priveşte, Guvernul polonez consideră chestiunea etiopiană
închisă, şi speră că va fi lichidată în mod formal la Geneva, cu ocazia viitoarei
sesiuni.
Domnul Beck consacră o parte a discursului său dificultăţilor
danzigheze. Ultimele complicaţii s-ar datora, după Domnia Sa, conflictului
dintre oraşul liber şi organele Societăţii Naţiunilor. Senatul danzighez a
recunoscut însă întotdeauna, prin declaraţiile făcute de membrii săi, drepturile
Poloniei la Dantzig, iar Polonia „nu are intenţia de a leza drepturile oraşului
liber‖.
Domnia Sa se declară, deci, convins că se vor găsi forme permiţând
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convieţuirea. Chestiunea este într-adevăr dificilă, dar „a fost aşa de secole‖.
Domnul Beck nu consacră niciun cuvânt Cehoslovaciei.
Hiott
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 19,XII,1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 282-284
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA TALLINN, GHEORGHE DAVIDESCU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 700, din 18 decembrie 1936
Înreg. la nr. 71 559, din 23 decembrie 1936
Tallinn
Confidenţial.
O conversaţie cu domnul Akel, după Conferinţa de la Riga
Domnule Ministru,
Comunicatul oficial publicat la închiderea Conferinţei care a avut loc
săptămâna trecută la Riga, între miniştrii Afacerilor Străine ai statelor baltice,
atingea în termeni vagi anumite chestiuni, în care unele lămuriri din partea
domnului Akel, ministrul Afacerilor Străine al Estoniei, îmi păreau de dorit. În
conversaţiile pe care le-am avut aseară cu Domnia Sa, după o masă la un coleg,
şi azi la Ministerul Afacerilor Străine, am folosit prilejul pentru a mă documenta
suficient asupra tuturor punctelor care mă interesau. În rândurile care urmează,
am onoarea a aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre vederile exprimate de
domnul Akel asupra problemelor politice actuale, vederi care pun într-o lumină
stranie gradul de solidaritate baltică şi directivele politice ale regimului de aici.
Pornind de la comentariile apărute în „Buletinul polon de informaţie
politică‖, precum şi în „Narodnoe osvobojdenie‖ de la Praga, asupra lucrărilor
recentei conferinţe baltice, domnul Akel nu şi-a ascuns via sa nemulţumire că o
sursă oficioasă polonă de informaţie poate contesta Înţelegerii Baltice caracterul
ei de element pozitiv în politica internaţională. Guvernul de la Varşovia pune
aprecierile sale în funcţie de influenţa pe care Estonia şi Letonia ar fi în măsură
să o exercite asupra Lituaniei, pentru ca aceasta să renunţe la pretenţiile sale
asupra Wilnei şi să reia relaţiile diplomatice cu Polonia. Domnul Beck a insistat
în repetate rânduri pe lângă domnul Markus, ministrul Estoniei la Varşovia, să
intervină în acest sens, adăugând că Polonia nu ar admite amestecul unei mari
puteri în aceste discuţii, însă că ar aştepta de la amiciţia Estoniei o mediere mai
eficace.
Nu este vina Estoniei – mi-a declarat domnul Akel – dacă normalizarea
raporturilor polono-lituaniene întârzie, ba chiar dacă soluţia acestei probleme
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pare azi mai îndepărtată decât acum câteva luni. Oricum am privi acţiunea
generalului Zeligowski, din 1922 (şi domnul Akel înclină a o considera ca o
samavolnicie), este evident că o recucerire a Wilnei cu armele de către Lituania
este cu neputinţă şi că reluarea relaţiilor diplomatice între Polonia şi Lituania ar
însemna o destindere binevenită. Estonia şi Letonia consideră însă revendicările
lituaniene asupra Wilnei ca o chestiune specială, care nu le angajează în nicio
direcţie, aşa cum s-a prevăzut în Pactul Baltic. A deduce, deci, din această
atitudine a lor, că „Înţelegerea Baltică nu formează un element pozitiv în politica
internaţională‖, reprezintă o diminuare voită a importanţei colaborării baltice.
Spre mirarea mea, domnul Akel a adăugat aici câteva cuvinte care m-au
făcut totuşi să rămân cu impresia că aprecierea din buletinul polon nu este
departe de adevăr. „Statele baltice – mi-a mărturisit Domnia Sa – colaborează
pentru un schimb de informaţii şi vederi asupra situaţiei politice, precum şi pe
teren economic şi atât‖. Domnul Akel pare a nu acorda o importanţă prea mare
avantajelor pe care le-ar putea avea Estonia din alianţa sa defensivă cu Letonia,
de vreme ce Domnia Sa înclină să treacă cu vederea însăşi existenţa acestei
alianţe...
De altfel, o asemenea inadvertenţă nu se remarcă pentru întâia oară la
diriguitorii de aici. Vizita generalului Reek la Berlin nu a fost anunţată la Riga,
împotriva tuturor angajamentelor Pactului Baltic, decât în chiar ziua plecării
generalului, fapt care a fost comentat în Letonia în termenii cunoscuţi de
Excelenţa Voastră.
***
Audienţa pe care o solicitasem pentru azi domnului Akel avea un
obiectiv ce ne interesează mai de aproape.
În comunicatul asupra lucrărilor Conferinţei de la Riga, „se reafirmă
convingerea statelor baltice că Societatea Naţiunilor formează cel mai bun mijloc
pentru rezolvarea litigiilor internaţionale şi că Pactul Ligii continuă a fi o
garanţie a păcii‖. Oarecum în contradicţie cu aceste enunţuri, comunicatul
reaminteşte că „în ceea ce priveşte aplicarea principiilor Pactului, Guvernele
statelor baltice au adus la cunoştinţa Ligii vederile lor coordonate‖, adăugând
apoi dorinţa de a vedea toate statele membre ale Ligii luând parte la o colaborare
mai activă.
Rugând pe domnul Akel să-mi precizeze la ce membri ai Ligii face
aluzie comunicatul, Domnia Sa mi-a declarat că Conferinţa de la Riga s-a gândit
exclusiv la Italia, a cărei participare la lucrările de la Geneva ar putea fi de un
real folos pentru toate statele europene. La întrebarea mea, dacă exprimarea
acestei dorinţe a statelor baltice va fi însoţită de vreun act internaţional în
legătură cu recunoaşterea noilor posesiuni coloniale ale Italiei, domnul Akel a
negat, arătându-mi că noul ministru al Estoniei la Quirinal, domnul Leppik, a
prezentat scrisori de acreditare „MS Regele Italiei‖. Guvernul italian ar fi
declarat atunci că această formulă este acceptată „ultima dată‖. Domnul Akel nu
crede însă că Italia va adopta pe viitor o atitudine cu totul intransigentă în această
chestiune.
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Readucând apoi în discuţie problema care mă interesa mai mult decât
toate celălalte, am arătat domnului Akel satisfacţia mea faţă de „convingerea
statelor baltice că Pactul Ligii continuă a fi o garanţie a păcii‖. Mi-am exprimat
apoi părerea că consecinţa logică a acestei declaraţii ar fi retragerea sugestiilor
de modificare a Pactului, prezentate de Guvernul estonian Secretariatului Ligii în
septembrie a.c., sugestii care, să-mi fie îngăduit a spune, nu par a fi fost definitiv
coordonate cu vederile Letoniei şi Estoniei şi care – după cum nu lipsisem a-i
atrage atenţia – sunt cu totul opuse punctului de vedere al Guvernului nostru şi al
Micii Înţelegeri în general.
Domnul Akel socoteşte că între declaraţia de mai sus şi menţinerea
sugestiilor de modificare a Pactului nu este nicio inconsecvenţă, ci că
dimpotrivă, acestea se completează reciproc. De altfel, nota estoniană către
Secretariatul Societăţii Naţiunilor a fost examinată în Consiliul de Miniştri în
toate detaliile ei, în prezenţa preşedintelui Republicii. „A fost încă bine – a
relevat Domnia Sa – că nota estoniană s-a mărginit a cere suprimarea
unanimităţii numai la art. 11, al. 1 şi 16, căci dacă am fi propus aceeaşi
modificare şi la art. 10 şi 19, după cum intenţionam la început (era pentru prima
dată că mi-o mărturisea), atunci divergenţa între atitudinea noastră şi cea a
Letoniei şi Lituaniei ar fi fost mai evidentă‖ (!!).
Excelenţa Voastră va binevoi a aprecia seriozitatea „coordonării‖
vederilor baltice în această problemă capitală.
„Într-adevăr – a continuat Domnia Sa – Lituania respinge ideea ca
membrii Ligii să-şi ia angajamentul de a se supune hotărârilor vreunei curţi de
justiţie internaţională oarecare, în litigii care ating suveranitatea naţională. Însă
majoritatea membrilor Ligii este pentru modificarea principiului unanimităţii în
sensul excluderii părţilor interesate, modificare care va facilita reîntronarea
justiţiei în viaţa internaţională‖.
Este de nădăjduit – am răspuns domnului Akel – că majoritatea ţărilor
favorabile unei modificări a Pactului în sensul restrângerii suveranităţii şi al
facilitării revizionismului se va dovedi în curând ca nereală. În ceea ce priveşte
România şi celelalte state ale Micii Înţelegeri, pot să-l asigur că ele nu vor
accepta niciodată o asemenea renunţare benevolă la drepturile lor suverane şi că
orice încercare de violare a acestor drepturi va provoca conflicte incalculabile.
Dintre multele argumente pe care le-aş putea invoca în sprijinul
afirmaţiilor mele că sugestiile de suprimare a principiului unanimităţii sunt
inoportune şi primejdioase, mă mărginesc a-i atrage atenţia asupra celui mai
recent, anume asupra răspunsului dat la 8 decembrie Secretariatului Ligii, în
aceeaşi chestiune, de către Guvernul polon. „Principiul suveranităţii şi al liberei
cooperări – declara Guvernul de la Varşovia – sunt garantate prin regula
unanimităţii. Nicio hotărâre nu va putea fi luată relativ la vreun stat oarecare fără
consimţământul şi fără colaborarea acestuia‖.
Domnul Akel mi-a replicat că politica polonă a trecut în ultimul timp
printr-o metamorfoză, ale cărei cauze nu vrea să le cerceteze. Domnia Sa a
relevat că, încă nu de mult, domnul Beck nu-şi punea prea mari nădejdi în
viabilitatea Societăţii Naţiunilor, şi că în sesiunea din septembrie, deşi în
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dezbateri au luat cuvântul reprezentanţii ai 29 de ţări – Domnia Sa s-a abţinut să
rostească măcar o frază „într-o reuniune devenită inutilă‖. De la cele două vizite
polone la Paris încoace, şi, îndeosebi, de la vizita domnului Beck la Londra,
orientarea politică a Poloniei arată o schimbare de 180o.
Este, deci, datoria micilor puteri – a continuat domnul Akel – să ia
această iniţiativă, care va scoate Liga Naţiunilor din impasul în care se găseşte
şi-i va asigura rolul şi mijloacele de acţiune care i se cuvin.
„Nu vrem – a încheiat Domnia Sa – să ne găsim în situaţia de a nu putea,
eventual, scoate pe nemţi sau pe bolşevici de pe teritoriul nostru, pentru că
hotărârea Societăţii Naţiunilor de a ni se acorda sprijin nu ar întruni unanimitatea
voturilor‖.
Nu am socotit necesar să atrag atenţia domnului Akel că nu decizia Ligii
sau a vreunei curţi de justiţie internaţională va fi arma coercitivă care va obliga
pe agresor să se retragă.
M-am mulţumit să remarc în treacăt că răspunsul polon nu uită să insiste
asupra garanţiilor de pace şi asupra mijloacelor de a împiedica războiul, mijloace
care îmi par de o eficacitate infinit mai mare decât aceea a renunţării la principiul
unanimităţii.
Am rugat pe domnul Akel să binevoiască a aprecia – şi a supune
rugămintea mea şi domnului preşedinte al Republicii – dacă nu ar fi momentul
ca punctul de vedere estonian referitor la această chestiune să fie supus unei
revizuiri. Fără a mă lăsa să întrevăd putinţa unui asemenea reviriment, domnul
Akel a remarcat că atitudinea Estoniei este în primul rând expresia convingerilor
şi a dorinţei personale a preşedintelui Republicii.
M-am folosit de acest prilej pentru a arăta domnului Akel efectele
pernicioase pe care le au asemenea încurajări gratuite asupra stării de spirit a
conducătorilor politicii maghiare. Sunt convins că oricare ar fi angajamentele
luate de Guvernul estonian faţă de Budapesta, expunerile mele vor contribui la
luminarea unor opinii arbitrare şi tendenţioase.
Cum ştiam că la Riga se pusese în discuţie şi Pactul germano-japonez şi
se ajunsese la concluzia că el este „neadecvat‖ situaţiei politice actuale din
Europa, l-am rugat pe domnul Akel să-mi precizeze părerea Domniei Sale în
această chestiune. De această dată, aproape nu am mai fost surprins de răspunsul
pe care l-am primit: „Pactul germano-japonez contribuie la încordarea situaţiei
generale, provocând Sovietele; el nu complică însă întru nimic situaţia Estoniei‖.
Am crezut util să comunic pe larg Excelenţei Voastre aceste lămuriri ale
domnului Akel, cu toate inconsecvenţele lor, deoarece ereziile susţinute de
interlocutorul meu tind să întărească o acţiune ce atinge de aproape interesele
noastre.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Davidescu
[Note marginale:]
Domnului ministru Antonescu; domnului subsecretar de stat; Direcţia politică;
23.XII.1936; de folosit în „Buletin‖ (prima parte); a se transmite, Legaţiei de la
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Geneva şi domnului ministru Pella, partea privitoare la chestiunea reformei
Pactului SN. 29.XII.1936.
AMAE, Fond 71/Estonia, vol. 2 (General. Presă, 1936-1937), f. 107-113
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA PRAGA,
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2150/C, din 18 decembrie 1936
Înreg. la nr. 71 915/1936
Praga
Confidenţial!
Problema germanilor sudeţi
Domnule Ministru,
După cum Excelenţa Voastră cunoaşte, una dintre cele mai grele
probleme de politică internă ale Guvernului cehoslovac este problema
germanilor sudeţi. Agitaţia pe care partidul domnului Konrad Henlein a
dezvoltat-o, începând din anul 1933, în regiunile locuite de germani – germani
care locuiesc îndeosebi în mase compacte la frontiera Reich-ului – şi ecoul găsit,
pe de o parte în aceste regiuni, iar pe de altă parte în cel de-al III-lea Reich, au
neliniştit profund Guvernul de aici şi l-au determinat să ia măsurile de apărare
necesare, dar şi să examineze mai de aproape această dificilă problemă.
Dificultăţile sunt mari. Punctul de vedere oficial diferă aşa de mult de
pretenţiile actuale ale germanilor sudeţi, inacceptabile pentru existenţa statului
cehoslovac în forma actuală, că deocamdată ar fi greu să se întrevadă putinţa
unor discuţii ducând la rezultate practice.
Socotesc totuşi interesant să semnalez Excelenţei Voastre că, cu toată
campania dusă în Reich prin presă şi prin radio împotriva Cehoslovaciei, domnul
ministru de Externe, Krofta, cu care am avut prilejul să stau de vorbă acum
câteva zile, îşi exprima credinţa că se va ajunge totuşi la un acord cu Germania.
Domnia Sa aducea în sprijinul acestei convingeri exemplul campaniei duse de
Germania naţional-socialistă, mai întâi împotriva Poloniei, apoi împotriva
Austriei, până la încheierea înţelegerilor respective, care au făcut să dispară
propaganda duşmănoasă împotriva lor. „Campania dusă împotriva noastră,
spunea domnul ministru Krofta în concluzie, constituie poate dovada că
Germania vrea să ajungă la o înţelegere cu noi‖.
Dacă într-adevăr acesta este unicul scop al propagandei germane
anticehoslovace, rămâne de văzut. Domnul Krofta nu a vorbit nimic despre
condiţiile germane pentru o asemenea înţelegere. În orice caz, este foarte posibil
că această campanie urmăreşte să întreţină un focar perpetuu de agitaţie, din care
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să poată izbucni la un moment dat un conflict acut.
Am avut deja onoarea să semnalez Excelenţei Voastre cele expuse în
această chestiune de preşedintele Beneš la Liberec (Reichenberg) (rap. nr. 1
384/16, din 21 august 19361) şi de domnul preşedinte al Consiliului, Hodža (rap.
nr. 1 630/16, din 3.X.19362).
Domnul ministru Krofta, invitat de Comitetul cultural judeţean din
Karlovy-Vary, a ţinut acolo, duminica trecută, o conferinţă în care a examinat
mai de aproape problema germanilor sudeţi. La acea conferinţă, care reprezintă
punctul de vedere oficial al Guvernului cehoslovac faţă de problema sudeţilor, a
răspuns în Senat, marţi, 15 decembrie, senatorul Pfrogner, din partidul Kenlein.
Redau aici mai jos, pentru cunoştinţa Excelenţei Voastre, părţile mai
însemnate din conferinţa domnului Krofta şi din răspunsul domnului Pfrogner.
Domnul ministru Krofta a început prin a spune că adevăratul popor care
a dat directivele şi caracterul vieţii istorice a fost şi este poporul cehoslovac, iar
statul cehoslovac de astăzi, reînviat fără participarea şi oarecum împotriva
voinţei locuitorilor germani, este rezultatul luptelor comune ale cehilor şi
slovacilor.
Domnul ministru Krofta recunoaşte totuşi însemnătatea vitală pentru
statul cehoslovac, de a rezolva problema germană, atât în interesul celor două
popoare, cât şi în interesul statului.
Domnia Sa s-a ocupat, apoi, teoretic, cu examinarea diferitelor
posibilităţi de a rezolva această problemă: separarea acelor părţi din teritoriul
statului, unde populaţia germană are preponderenţa asupra populaţiei
cehoslovace, trebuie respinsă a priori ca imposibilă, pentru mai multe
consideraţii. Mai întâi, pentru că ar fi greu de crezut că Germania de astăzi
doreşte această populaţie germană, din care numai o mică parte ar corespunde
cerinţelor teoriei purităţii rasei. Mai departe, date fiind legăturile strânse
geografice şi economice dintre părţile teritoriului locuit de germani cu celelalte
părţi, există o absolută imposibilitate ca, în acest fel, toţi concetăţenii germani să
fie incorporaţi la statul german, pentru că, odată cu aceste părţi rupte din statul
cehoslovac, s-ar incorpora la Germania mulţi locuitori cehi, aşezaţi acolo de
secole, şi, pe de altă parte, ar mai rămâne în Cehoslovacia un însemnat număr de
germani.
Tot aşa de imposibilă şi fără însemnătate practică ar fi soluţia
deznaţionalizării şi a cehizării locuitorilor germani. Cum spunea domnul
preşedinte Beneš în această privinţă, în discursul său din 19 august: „Certurile
între naţionalităţi sunt naturale şi inevitabile la toate graniţele etnice; popoarele
noastre amândouă sunt astăzi aşa de înaintate că nu se lasă deznaţionalizate‖.
Imposibilă ar fi şi soluţia de a forma un singur popor de stat ţinând seama de
proporţia fiecărei naţionalităţi, precum şi aceea de a organiza statul după modelul
elveţian, rezultat al unei evoluţii de sute de ani, în alte condiţii şi alte împrejurări.
De aici nu rezultă, spune domnul Krofta, că noi vrem să fim aici şi să
1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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rămânem numai un singur popor, faţă de care toate celelalte naţionalităţi,
reprezentate în statul nostru, s-ar supune stăpânului lor‖.
Domnul Krofta analizează apoi declaraţia pe care a făcut-o mai de mult,
prin care naţiunea germană era recunoscută ca al doilea popor al statului, şi
spune că acele cuvinte nu trebuie înţelese ca o recunoaştere condiţionată de
garanţia lealităţii faţă de stat. „Aici este vorba de mai mult, anume ca germanii
noştri ei înşişi să se considere ca popor de stat, popor interesat de dezvoltarea
statului şi care vede în acest stat adevărata patrie durabilă, a cărei soartă este
legată idisolubil de soarta sa. Noi ştim că populaţia germană conlocuitoare poate
ajunge la o asemenea simţire şi gândire numai treptat, prin evoluţie. Trebuie să
fim însă conştienţi că naţiunea cehoslovacă poate ajuta foarte mult la înlesnirea
şi grăbirea unei astfel de evoluţii, mai ales printr-o înţeleaptă, dreaptă şi adevărat
democratică politică a naţionalităţilor. Constituţia statului ne dă pentru aceasta
toate posibilităţile‖.
Mai departe, domnul Krofta examină aşa-zisele cereri programatice ale
germanilor sudeţi, mai ales cererea unei mai mult sau mai puţin totale autonomii
teritoriale, în care Domnia Sa întrevede o asemănare cu pretenţia ridicată înainte
de război de bărbaţii politici germani sudeţi în Consiliul Imperiului, de a crea o
„Boemie germană‖ autonomă pe teritoriul fostului Regat al Boemiei, şi crede că
nici în împrejurările considerabil schimbate de astăzi, crearea unei provincii
sudeto-germană în cadrul statului cehoslovac n-ar aduce un folos real locuitorilor
germani ai acestei provincii.
Dimpotrivă, cererea unei descentralizări administrative – spune domnul
Krofta – găseşte şi de partea cehească înţelegere principială; auto-administraţia
pe tărâmul cultural este în cea mai mare parte îndeplinită; de asemenea, cererea
privitoare la limbă şi la asigurarea participării concetăţenilor germani la puterea
publică în stat şi la reprezentarea în funcţiile publice. Aminteşte ultimele
declaraţii ale domnului dr. Milan Hodža, preşedintele Consiliului, care s-a ocupat
cu această cerinţă, arătând că se vor repartiza germanilor, din fondurile publice,
ajutoarele corespunzătoare pentru instituţiile şi nevoile lor artistice, culturale şi
sociale.
În concluzie, domnul ministru Krofta a declarat că pentru o deplină
rezolvare a problemei germane din Cehoslovacia este necesară, în primul rând,
adeziunea sinceră, sufletească şi morală a germanilor sudeţi faţă de stat, ei având
astfel putinţa să trăiască propria lor viaţă naţională şi, ca supuşi devotaţi ai
statului, să poată fi de folos şi naţiunii germane.
La această conferinţă a răspuns, după cum arătam mai sus, senatorul
sudet Pfrogner, care, între altele, a spus: „Până acum câteva luni, conducătorii
statului declarau că nu există o problemă a germanilor sudeţi şi că aceştia
primiseseră mai mult decât li se cuvenea. De data aceasta, este un progres, căci
nu numai că se recunoaşte existenţa problemei, ci şi nevoia unei rezolvări
grabnice. Constatărilor teoretice trebuie să le urmeze acum faptele. Ministrul
Afacerilor Străine a recunoscut la Karlsbad importanţa vitală a germanilor pentru
stat. Trebuie să se recunoască însă că germanii sudeţi vor fi cu atât mai preţioşi
membri ai statului, cu cât vor fi mai sănătoşi din punct de vedere social,
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economic, cultural şi naţional.
Ministrul respinge soluţia care ar tinde la separarea părţilor locuite în
majoritate de germani, întrucât numai o mică parte a germanilor sudeţi ar
corespunde condiţiilor purităţii rasei cerute în Germania. Domnul Krofta trebuie
să ia cunoştinţă că, fără a intra în amănuntele acestei soluţii, noi suntem
conştienţi de valoarea noastră rasială şi că nu lăsăm această conştiinţă răpită de
nimeni. Se cuvine ca şi Domnia Voastră să comprimaţi germenul unor astfel de
dorinţe, dacă vreţi să faceţi dreptate şi cetăţeni mulţumiţi.
Legătura geografică şi completarea economică între teritoriile germane
şi cehe au fost rupte în multe părţi prin mutarea artificială a multor întreprinderi
economice în interiorul ţării, proces care are drept consecinţă o simţitoare şi, cu
timpul, insuportabilă sărăcire a teritoriului german.
Când ministrul vorbeşte de mulţi locuitori cehi, aşezaţi acolo de secole,
noi suntem gata să stabilim câţi cehi erau aşezaţi în 1918 pe acest teritoriu şi câţi
au venit de atunci în teritoriul german potrivit imigraţiei sistematice, spre a
învălui noţiunea istorică a teritoriului german unitar de colonizare. Vom nimici şi
în viitor fără cruţare aceste intenţii de învăluire.
Dacă statul accentuează mereu intangibilitatea frontierelor, cerem şi noi,
cu aceleaşi drepturi, recunoaşterea fără rezervă şi neatingerea de către stat a
graniţei limbii noastre. În această chestiune nu există niciun compromis şi nicio
revizuire.
Nu putem trece cu vederea contradicţia continuă între egalitatea noastră
de drepturi ca al doilea popor al statului şi ficţiunea statului naţional menţinută
prin luptă. Dacă într-adevăr vreţi să păşiţi la rezolvarea problemei, atunci veţi
putea face aceasta numai cu majoritatea germanilor sudeţi rezultată pe cale
democratică‖ Făcând aluzie la micile partide germane reprezentate în coaliţia
guvernamentală, domnul Pfrogner a adăugat: „O pace încheiată numai cu
minoritatea nu este o pace durabilă, şi de aceea nu poate duce la scop.
Noi suntem de părere că cererea noastră de autonomie, recunoscută altor
naţionalităţi mai mici în stat, nu trebuie să fie înţeleasă ca acţiune cu scopul
despărţirii unor teritorii, ci ca o alcătuire organică a statului, prin care toate
forţele constructive devin libere şi se realizează o uşurare a aparatului
supracentralist‖.
În concluzie, domnul Pfrogner spune: „Condiţiile pentru ajungerea la
rezolvarea problemei germanilor sudiţi sunt următoarele:
1) Crearea statu-quo-ului, prin restabilirea autonomiei preluate de la
vechea Austrie.
2) Recunoaşterea tuturor asociaţiilor autonome, culturale, economice şi
sociale.
3) Deplina libertate nemărginită pentru toate naţionalităţile, ca să-şi
organizeze singure, cu mijloacele lor, instituţiile de ajutor propriu şi
4) Colaborarea şi dreapta participare a tuturor la funcţiunile centrale
comune.
Ministrul Afacerilor Străine crede că pentru rezolvarea problemei
germane este nevoie mai întâi de adeziunea sinceră, sufletească şi morală a
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germanilor faţă de stat. Pentru aceasta trebuie să creaţi condiţiile necesare.
Înlăturaţi mai întâi atitudinile duşmănoase ale organizaţiilor ceheşti de graniţă,
care otrăvesc atmosfera prin dorinţele lor de cucerire şi care fac să apară relaţiile
acestea nelămurite între germani şi stat. Domnul Krofta cere de la noi împlinirea
menirii noastre istorice, adică de a fi puntea de legătură şi mijlocitorii între
germani şi slavi. Ceea ce ne cere nouă ministrul, ceea ce ne crede obligaţi să
facem, este socotit ca atitudine împotriva statului.
Cerem libertatea de muncă pentru conaţionalii noştri, adică dreptul de
lucru în marele teritoriu de aşezare germană, dacă nu pot să-şi câştige pâinea în
teritoriul strâmt al ţării. Autorităţile refuză, dimpotrivă, muncitorilor noştri
paşapoartele. Cerem libertatea de învăţătură, şi prin aceasta înţelegem schimbul
învăţăturilor pe toate tărâmurile ştiinţifice, culturale şi economice. Guvernul
interzice cărţile de învăţătură nemţeşti din Germania şi Austria. Cum se împacă
aceste fapte cu asigurările şi promisiunile ministrului Afacerilor Străine?‖
În legătură cu expunerea domnului Krofta, trebuie menţionată o
cuvântare ţinută în Parlament de dr. Hilgenreiner, din Partidul Creştin Social
German (acest partid, ca şi cel Agrarian German şi cel Socialist German, face
parte din coaliţia guvernamentală; aceste aşa-zise partide activiste au în Cameră
în total 22 de deputaţi, faţă de 47 de deputaţi ai partidului domnului Henlein.
Numărul total al deputaţilor este de 300). Domnul Hilgenreiner a declarat că
partidul său, în chestiuni însemnate, este încă în opoziţie, căci populaţia germană
aşteaptă încă să fie tratată în mod egal. Mai importantă decât toate înţelegerile
este înţelegerea între cetăţenii aceluiaşi stat. Este timpul să se încheie pacea
internă înainte de începerea unor complicaţii internaţionale. Domnia Sa aşteaptă
ca fapte să urmeze vorbele preşedintelui de Consiliu, în ce priveşte soluţionarea
chestiunii minorităţilor. Acum se va arăta ce are statul de dat germanilor. Niciun
partid german nu este inamic al statului. Autonomia intelectuală şi culturală a
germanilor ar întări statul. În acest spirit germanii vor să deschidă tratativele.
Niciun partid german nu poate vorbi în numele tuturor, dar unul din aceste
partide (Henlein) este în drept să vorbească pentru două treimi dintre germanii
din Cehoslovacia şi, în chestiuni importante asupra naţionalităţii, trebuie ascultat.
Niciun partid nu poate încheia o înţelegere definitivă în opoziţie cu partidul
domnului Henlein. Creştinii sociali vor rămâne în coaliţia guvernamentală atât
timp cât vor spera să poată servi populaţia germană. Cu mici cadouri nu se vor
împăca.
Este uşor de înţeles senzaţia stârnită de aceste declaraţii. Membrii
partidului Henlein au felicitat pe rând pe dr. Hilgenreiner, în urma acestei
cuvântări.
Cât de mult preocupă cercurile guvernamentale de aici problema
minorităţii germane reiese, de asemenea, din faptul că numai câteva zile după
cele spuse de domnul Krofta la Karlovy-Vary, Domnia Sa a crezut util să ţină
aceeaşi cuvântare şi la Moravska Ostrava şi la Tropau. De asemenea, ministrul
Justiţiei, socialistul slovac Derer, a vorbit despre aceeaşi chestiune într-o
întrunire la Könnigratz, fixând următoarele puncte fundamentale: 1) trebuie
luptat contra oricărui iredentism. Germanii din Cehoslovacia nu au niciun drept
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de a alipi teritoriul unde locuiesc unui stat străin; 2) trebuie ţinut seama de faptul
că, din punct de vedere etnic, minoritatea germană face parte dintr-o mare
naţiune culturală germană şi că ar fi o absurditate să se creadă că poate fi
asimilată; 3) trebuie respinsă orice autonomie naţională teritorială, căci aceasta
ar duce la dezmembrarea şi decăderea Cehoslovaciei; 4) nu este nicio obiecţie ca
elementul german să aibă o influenţă în administraţia publică în proporţie cu
forţa sa numerică. Trebuie cerută însă o absolută loialitate către stat şi unitatea
sa; 5) nu se pot sacrifica partidele politice germane care timp de ani de zile s-au
expus pentru interesele poporului german, dar şi pentru ideea de stat cehoslovac;
6) partidul domnului Henlein trebuie să-şi dea seama că soluţionarea problemei
germane în Cehoslovacia nu poate avea loc decât cu concursul partidelor
activiste germane, şi trebuie să-şi dea seama că este o chestiune internă
cehoslovacă şi să nu conteze pe influenţe venite din afară.
Domnul Derer şi-a încheiat cuvântarea arătând că nu crede în
posibilitatea unui conflict între Cehoslovacia şi Germania. Un asemenea conflict,
după părerea Domniei Sale, ar fi cea mai mare nebunie, căci pentru aceasta nu
există între cele două ţări chestiuni litigioase suficiente. Cehoslovacia nu a
socotit niciodată posibilitatea unui asemenea conflict. În această ţară nu este
nimeni care să nu dorească relaţii bune şi prietenoase cu Germania.
Această declaraţie finală a ministrului de Justiţie este un cuvânt de
ordine venit de sus, toţi oamenii politici de aici făcând în toate ocaziile declaraţii
asemănătoare, arătând că Cehoslovacia nu se simte ameninţată şi că doreşte cele
mai bune relaţii cu Germania. De altfel, din cauza poziţiei ei geografice şi a
situaţiei internaţionale actuale, Cehoslovacia nu-şi poate permite luxul de a se
arăta îngrijorată sau pesimistă: ecoul în interior şi în afară ar fi prea mare.
Domnul Beneš însuşi vorbeşte întotdeauna în acelaşi sens. În ultimul timp, l-am
auzit arătând, într-un grup de invitaţi, că dacă Germania are în vedere intenţii
agresive, acestea, după părerea sa, se vor îndrepta mai degrabă împotriva
Poloniei sau Italiei, decât împotriva Cehoslovaciei.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Mitilineu
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 24 (Politica internă, 1936-1938), f. 218-230
514
NOTA DE CONVORBIRE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT
DIN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR BĂDULESCU, ŞI
MINISTRUL URSS ÎN ROMÂNIA,
MIHAIL SEMINOVICI OSTROVSKI
18 decembrie 1936
Bucureşti
Secret.
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Domnul Ostrovski mi-a vorbit de patru chestiuni:
1) Participarea Rusiei la Congresul medicilor şi farmaciştilor militari,
care va avea loc la Bucureşti, în cursul verii anului 1937.
Domnia Sa mi-a arătat că Guvernul sovietic a fost invitat de
Guvernul nostru să trimită delegaţi la acest congres şi că s-a indicat
ca subiect de raport pentru delegaţia sovietică chestiunea apărării
contra gazelor.
Dat fiind că în această direcţie Guvernul sovietic crede că nu poate
aduce o contribuţie interesantă, doreşte ca să i se desemneze alt
subiect de raport.
Am răspuns domnului Ostrovski că nu sunt în măsură să discut cu el
această chestiune. L-am pus imediat în contact cu serviciile sanitare
ale Ministerului Apărării Naţionale.
A rămas înţeles ca luni, 21 decembrie 1936, la ora 13, să întâlnească,
la Ministerul Apărării Naţionale, pe domnul general Iliescu, cu care
să discute întreaga chestiune.
2) Chestiunea Dunării.
Domnul Ostrovski m-a întrebat care este stadiul chestiunii Dunării.
I-am răspuns că nu s-a făcut niciun demers nou. Cu acest prilej,
Domnia Sa mi-a spus că a avut mai multe convorbiri cu domnul
Titulescu în ce priveşte admiterea Rusiei în Comisia Europeană a
Dunării şi că, cu prilejul acestor convorbiri, domnul Titulescu i-ar fi
promis că România este de acord cu cererea sovietică. Domnul
Ostrovski mi-a adăugat că Guvernul sovietic a făcut demersuri în
această chestiune pe lângă Guvernele englez şi francez şi că ar fi
obţinut acordul acestora. După domnul Ostrovski, nu ar fi rămas în
discuţie decât consimţământul Italiei. Textele referitoare la
consimţământul englez şi francez pare că se găseşte în dosarele
noastre.
3) Canalul Vistula-Nistru.
Domnul Ostrovski m-a întrebat dacă se confirmă zvonul unei
înţelegeri între România şi Polonia, referitoare la construirea unui
canal între Nistru şi Vistula. I-am răspuns că această chestiune nu s-a
pus, că nici nu o cred încă actuală, fiindcă o asemenea lucrare
reclamă sume foarte importante, care ar fi greu de agonisit în
împrejurările de faţă.
4) Navigaţia pe Nistru.
Domnul Ostrovski mi-a vorbit de regimul Nistrului în baza actelor din
1920, şi de intenţia Poloniei de a cere ca ea să fie reprezentată în comisia care sar institui pentru acest fluviu.
Domnia Sa mi-a comunicat că URSS-ul se opune ca Polonia să facă
parte din această comisie.
Am răspuns domnului Ostrovski că chestiunea nu este actuală şi că ea nu
s-a pus cu prilejul vizitei domnului ministru Antonescu la Varşovia.
Direcţia Politică este rugată să cerceteze şi să ne refere asupra celor
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cuprinse la punctele 2, 3 şi 4.
Bădulescu
[Note marginale:]
Rog a se face un extras de la punctul 2 şi a se clasa la dosarul respectiv, şi a mi
se... [indescifrabil] prezenta notă. 30.XII.1936.
AMAE, Fond 71/România, vol. 82 (Note de convorbiri, 1936-1940), f. 38-39
515
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA PRAGA,
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 157, din 19 decembrie 1936, ora 15
Înreg. la nr. 70 580, din 19 decembrie 1936
Praga
Aflu că, cu ocazia vizitei Excelenţei Voastre la Paris, Ministerul
Afacerilor Străine de aici a făcut pe lângă Guvernul francez, atât direct, cât şi
indirect prin intermediul URSS, cele mai stăruitoare demersuri în chestiunea
încheierii unui pact de asistenţă contra oricărui agresor, între statele Micii
Înţelegeri şi Franţa.
Oficiosul „Prager Presse‖, comentând vizita Excelenţei Voastre, arată că
s-a discutat colaborarea cât de strânsă între statele Micii Înţelegeri şi Franţa,
chestiune ce stă în legătură cu raporturile Micii Înţelegeri cu Polonia şi URSS, şi
că, ivindu-se alte pericole, acestea fac necesar ca statele Micii Înţelegeri să se
gândească la apărarea mutuală; de partea franceză se accentuează că cu cât Mica
Înţelegere va fi mai unitară, ea va avea mai multă forţă proprie cu cât se va
bucura de un sprijin mai mare din partea Franţei.
Mitilineu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 11 (Telegrame, 1935-1936), f. 298
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516
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 639, din 19 decembrie 1936
Înreg. la nr. 71 210, din 22 decembrie 1936
Anexe: 41
Praga
Confidenţial
Vizita domnului general Samsonovici în Polonia
Domnule Ministru,
Excelenţa Voastră a fost desigur ţinută la curent, de către autorităţile
militare competente, de modul cum a decurs vizita şefului de Stat Major român,
domnul general Samsonovici, în Polonia. Mă voi mărgini deci a da câteva date
destinate dosarului relaţiilor polono-române.
Vizita a durat o săptămână (8-15 decembrie), din care o zi la Cracovia şi
restul la Varşovia. S-au dat obişnuitele banchete şi dineuri, care au avut un
caracter militar, afară de cele de la legaţie, preşedintele Republicii şi de la
domnul Beck. Resul programului a fost format din vizite, conversaţii, conferinţe
la Statul Major, în fine, vizitarea de fabrici de avioane şi de automobile.
Mareşalul fiind bolnav (e gripat şi pare-se pe punctul, zice-se, de a fi operat de
apendicită), vizita la Domnia Sa a fost scoasă din program.
Cercurile oficiale au făcut mare caz de această vizită care, venind după
cea a Excelenţei Voastre, a mai constituit încă un pas spre strângerea relaţiilor
polono-române. În aceste condiţii, atmosfera generală în care s-a petrecut vizita a
fost extrem de călduroasă, după cum o indică de altfel aici-alăturatele liste de
articole apărute cu această ocazie în presă.
Pe de altă parte, atât vizitele române, cât şi vizita de la Londra, au făcut
mult spre a consolida poziţia domnului Beck, a cărui politică germană trece de
câtva timp prin momente dificile (Danzig, transporturile prin Coridor), aşa cum a
recunoscut-o parţial în expozeul său de ieri, când a vorbit de o oarecare enervare
care domneşte de ambele părţi ale graniţei occidentale a Poloniei.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Hiott
[Note marginale:]
Direcţia politică. 22.XII.1936; la dosarul respectiv, 23.XII.1936.
1

Anexele nu au fost identificate în arhivă.
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AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 57 (Relaţii cu România, decembrie 193625 aprilie 1937), f. 117-118
517
MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 830, din 20 decembrie 1936, ora 20.15
Înreg. la nr. 70 777, din 21 decembrie 1936
Moscova
Presa sovietică publică comunicatul oficial asupra întrevederilor
domnului ministru Victor Antonescu la Paris.
Ziarul „Pravda‖ îl precede de un articol cu următorul cuprins: La Paris au
avut loc negocieri franco-române după ce abia s-au încheiat conversaţiile polonoromâne, încununate cu vizita generalului Samsonovici la Varşovia. În septembrie,
vizita mareşalului Rydz-Śmigli la Paris, al cărei rezultat pozitiv a fost asistenţa
financiară dată de Franţa Poloniei, fără însă ca aceasta să-şi schimbe orinetarea ei
politică pro-germană. Izvorul tuturor acestor evenimente trebuie căutat în politica
agresivă germană, care alarmând Parisul a determinat Franţa să strângă legăturile
cu aliaţii ei. Adâncirea colaborării cu România, mai bine zis cu Mica Înţelegere,
este obiectul actualelor întrevederi Delbos-Victor Antonescu. Articolul citează apoi
pasajele după Bourgues din ziarul „Le Petit Parisien‖, după care reluând firul
expunerii, denunţă politica Poloniei ca rămasă germanofilă. Comentând, este
important pentru Franţa să lămurească poziţia României, mai ales dată fiind
primejdia crescândă pentru acestea. Încercările asidue ale domnului Beck, de a
atrage România spre Germania şi a izola astfel Cehoslovacia, păreau a întâmpina
oarecari rezistenţe la Bucureşti.
În România se dă acum lupta între două curente: unul pentru înfeudarea
la Germania, celălalt (singurul în concordanţă cu interesele României) pentru
pace şi securitate colectivă. Actualele negocieri de la Paris trebuie să arate care
din aceste două cursuri va lua politica externă a României şi ministrul ei de
Afaceri Străine.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 830-831
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518
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 773, din 20 decembrie 1936
Înreg. la nr. 71 555, din 23 decembrie 1936
Roma
Domnule Ministru,
(...) Politica externă
Politica externă a Italiei s-a desfăşurat, în cursul lunii care face obiectul
acestei dări de seamă, pe liniile esenţiale puse în evidenţă în rapoartele noastre
precedente.
În Europa, rămâne dominantă, pentru Italia, rezolvarea raporturilor sale
cu Marea Britanie, în Mediterana. Negocierile duse în acest scop la Londra, ca şi
la Roma, au realizat progrese care fac probabilă o încheiere apropiată. Atitudinea
Romei faţă de războiul civil din Spania, pe care o analizăm pe larg în paginile
următoare, n-a fost de natură să stânjenească acţiunea de apropiere cu Marea
Britanie.
Acţiunea diplomatică a Italiei faţă de Germania şi de Europa Centrală şi
Dunăreană rămâne în funcţie de interesele comune italo-germane în Spania şi de
atitudinea comună împotriva bolşevismului. Politica Italiei în această din urmă
privinţă este cu mult mai nuanţată decât cea germană. Paginile care urmează,
despre raporturile italo-japoneze, pun în relief un capitol mai puţin cunoscut al
politicii italiene şi marchează o schimbare a frontului diplomatic italian în
Extremul Orient. Ocazia acestei modificări a politicii italiene în Pacific a fost
chestiunea recunoaşterii Imperiului italian în Etiopia, în care Palatul Chigi a
obţinut noi succese, pe care le enumerăm mai jos sub acest titlu.
Negocierile anglo-italiene pentru încheierea unui acord mediteranean
Am arătat, în rapoartele noastre precedente, că una dintre dominantele
politicii italiene este necesitatea unui modus vivendi mediteranean cu Anglia.
Domnul Mussolini şi-a organizat într-un mod remarcabil, pe frontiera
Alpilor, defensiva terestră şi aeriană, care poate fi considerată ca extrem de
solidă, atât faţă de Franţa, cât şi faţă de Germania sau Iugoslavia. Domnia Sa a
făcut sforţări considerabile pentru a-şi organiza şi defensiva coastelor maritime şi
libertatea de mişcare în Mediterana. Capacitatea defensivă a flotei şi
hidroaviaţiei italiene este de luat serios în considerare. Două puternice baraje în
Mediterana, pe liniile Rodi-Bengasi şi Sicilia-Tripoli, dau forţelor italiene
posibilităţi considerabile faţă de o flotă inamică. Apare extrem de probabil că
Statul Major al Marinei italiene se gândeşte să organizeze, la adăpostul
războiului civil din Spania, un baraj identic în bazinul occidental al Mediteranei,
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cu puncte de sprijin în Baleare şi Marocul spaniol.
Este evident că singurul adversar eventual pe care-l au în vedere toate
aceste pregătiri este Marea Britanie. Totuşi, faţă de hotărârea acesteia de a-şi
întemeia siguranţa mediteraneană pe propriile ei forţe, faţă de imposibilitatea
unei concurenţe navale cu Anglia, din motive financiare, faţă, în fine, de
necesitatea de a-şi organiza Imperiul, domnul Mussolini, după ce a încercat să
ajungă la un Acord tehnic de limitări navale, fără a reuşi, s-a mărginit la
negocierea unui simplu Acord politic, potrivit tezei engleze.
Discuţiile în vederea unui asemenea acord au realizat, în ultimele
săptămâni, progrese simţitoare, şi se crede, atât la Palatul Chigi, cât şi la
Ambasada engleză, că acesta va putea fi semnat până la sfârşitul anului, sau în
primele zile ale anului viitor.
Spre a ajunge la un asemenea rezultat, italienii au menţinut faţă de
Marea Britanie cea mai corectă dintre atitudini. Au evitat cu grijă orice polemică
de presă, s-au abţinut de la orice reacţie faţă de discursurile domnului Eden la
Leamington, la Camera Comunelor, la Bradford, care au precizat angajamentele
Marii Britanii pe continent, ca şi faţă de discursurile domnilor Blum şi Delbos,
care dădeau Angliei asigurări de asistenţă unilaterale, în caz de agresiune
neprovocată.
În fine, trebuie semnalată cu acest prilej preocuparea pe care a
manifestat-o presa italiană, de a păstra o atitudine de strictă corectitudine faţă de
criza constituţională din Anglia. Deşi presa americană se ocupă de luni întregi de
actualul Duce de Windsor, presa italiană n-a dat primele informaţii despre criza
monarhică engleză decât în ziua de 2 decembrie, după ce predica episcopului de
Bradford şi ziarele engleze au pus chestiunea pe planul actualităţii şi în discuţia
publicului. După aceasta, jurnalele italiene au făcut foarte amplu cronica
obiectivă a evenimentelor – pe coloane şi pagini întregi – cum impunea interesul
publicului cititor – dar s-au abţinut de la orice comentarii şi orice consideraţii
care ar fi putut atinge fie persoana Suveranului englez, fie Cabinetul britanic, fie
susceptibilitatea publicului din Regatul Unit. După abdicarea Regelui Eduard al
VIII-lea, comentariile editoriale ale presei au dezvoltat în termeni elogioşi tema
că Anglia este şi rămâne o mare naţiune şi că felul cum a traversat criza
dovedeşte trăinicia şi vigoarea monarhiei şi instituţiilor constituţionale.
Crearea acestei atmosfere de destindere a permis lui Sir Eric Drummond
să-şi multiplice conversaţiile cu contele Ciano şi să stabilească principiile care
vor sta la baza Acordului:
1) Mediterana este şi rămâne o mare liberă, nu numai în ce priveşte
tranzitul, ci şi în ceea ce priveşte intrarea şi ieşirea ei.
2) Interesele italiene şi engleze în Mediterana nu sunt contradictorii, ci
complimentare. Ele nu se stingheresc unele pe altele şi, ca atare, cele
două ţări se obligă să le respecte reciproc.
3) Cele două ţări îşi vor face una alteia declaraţii mutuale de prietenie,
care vor avea în fapt valoarea unei stipulaţii de neagresiune.
4) În fine, schimbul de asigurări dintre cele două ţări se va referi şi la
menţinerea actualului statu-quo al Mediteranei. Englezii au cerut ca
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aceasta să aibă forma unei obligaţii juridice. Italienii preferă să le
dea numai forma unui deziderat politic, cu motivarea că o înţelegere
bilaterală între cei doi semnatari nu poate garanta un statut care
depinde de toate statele riverane.
Este vizibil că rezerva Palatului Chigi faţă de o garantare a statu-quoului actual al Mediteranei este dictată de eventualele beneficii politice pe care
Italia le aşteaptă de la un succes al generalului Franco. Totuşi, această divergenţă
de vedere nu va împiedica Acordul. Englezii consideră suficientă, ca bază a
menţinerii statutului actual al Mediteranei, chiar o simplă declaraţie principială.
Superioritatea lor navală în Mediterana şi ritmul înarmărilor lor le permite să
sconteze de la o simplă promisiune efectele unui angajament.
Trebuie să adăugăm, în fine, spre a conchide, că recunoaşterea de facto a
Etiopiei nu este o condiţie a Acordului mediteranean. Când se va produce, ea va
fi, desigur, rezultatul unor negocieri diplomatice, dar va apărea ca izvorâtă din
iniţiativa britanică.
Italia şi războiul civil din Spania
Între recunoaşterea Guvernului din Burgos de către Italia şi Germania, la
17 noiembrie, şi răspunsurile acestor ţări la propunerile franco-engleze de
control şi mediere, la 12 decembrie, războiul civil din Spania inspiră preocupări
din ce în ce mai serioase din punct de vedere european. Dintr-un război între
două ideologii naţionale, conflictul din Spania s-a transformat într-o conflagraţie
internaţională, într-un război european în mic. Din informaţiile cercurilor
diplomatice în măsură să cunoască situaţia, bazate pe rapoarte diplomatice sau
consulare, sau pe declaraţiile diverşilor agenţi consulari ori ziarişti care au izbutit
să părăsească Spania, rezultă că numărul trupelor spaniole în luptă este minim.
Majoritatea combatanţilor sunt voluntari străini: ruşi, francezi, belgieni,
fuorusciti italieni sau emigranţi germani de partea guvernamentalilor, voluntari
germani şi italieni, de partea naţionalilor.
Ambasadorul german îmi spunea că, după rapoartele pe care le-a primit,
în regiunile stăpânite de naţionali domneşte ordinea, viaţa este normală, a
reînceput viaţa comercială, s-a pus rânduiala în administraţie, în timp ce în
Catalonia şi în restul regiunilor ocupate de roşii stăpâneşte o anarhie completă,
posturile de comandă fiind în mâinile celor mai condamnabile dintre elementele
comuniste şi anarhiste. De o parte şi de alta, însă, spaniolii refuză să se bată. Ca
şi roşii, naţionalii lui Franco nu pot nici ei recruta voluntari. Situaţia naţionalilor
a fost foarte grea în ultimele săptămâni, când au trebuit să se imobilizeze în faţa
Madridului, deoarece Franco n-a izbutit să taie căile de comunicaţie
guvernamentalilor, nici pe uscat, nici pe apă, ceea ce a permis acestora să obţină
din afară arme, avioane şi efective considerabile.
Faţă de această situaţie, germanii şi italienii au început la rândul lor să
organizeze sistematic aprovizionările de arme şi trimiterile de voluntari. La
Roma se pot avea zilnic – de la martori oculari de încredere – informaţii despre
grupurile de voluntari trimise în Spania din numeroase oraşe şi porturi ale Italiei.
Angajamentele voluntare se fac de aceleaşi birouri care recrutează şi voluntarii
pentru Africa Orientală. Uniforma celor destinaţi Spaniei este identică cu cea a
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miliţienilor coloniali, cu diferenţa numai a bonetului de poliţie, pe care-l poartă
legionarii marocani ai lui Franco.
Condiţiile excepţionale ale angajărilor fac ca efectivele de voluntari să se
poată constitui cu uşurinţă. Fiecare om de trupă primeşte, într-adevăr, o primă de
echipare de 2 000 de lire, o soldă de 40-60 de lire zilnic şi o poliţă de asigurare
de 20 000-30 000 de lire, variabilă după numărul membrilor familiei. Cu toate
riscurile, mulţi şomeri se lasă ispitiţi, de asemenea, condiţii, căci în Africa
Orientală solda nu este decât de cinci lire pe zi.
Voluntarii pleacă în grupuri mici de câte 200-300 de oameni, care se
îmbarcă în diferite porturi: Anzio, Civitavecchia, Bari, Syracusa etc. Numărul lor
total este greu de cunoscut. Unele cercuri militare vorbesc de un corp
expediţionar de 10 000 de oameni; majoritatea crede că este vorba de efective cu
mult mai importante. Se spune că numai în Baleare ar fi peste 20 000 de oameni.
Expedierile de arme, muniţii şi avioane sunt mai greu de controlat. Nimeni însă,
dintre observatorii străini, nu se îndoieşte că ele se fac pe o scară considerabilă.
În aceste condiţii, acţiunea Comitetului de neintervenţie nu mai are decât
o singură importanţă practică. Ea nu împiedică intervenţia, ci numai o limitează.
Actul aprovizionării beligeranţilor spanioli fiind ilicit, fiind o contrabandă pentru
statele participante, trimiterile de materiale şi, în mică măsură, expedierile de
voluntari, care sunt licite dacă nu sunt făcute de Guverne, trebuie să fie
clandestine. Fără această limitare de fapt, datorată Comitetului de neintervenţie,
războiul european în miniatură din Spania ar degenera, fatal, într-un conflict
internaţional cu mult mai grav.
Victoria lui Franco este, pentru Germania şi Italia, un rezultat prea
important, pentru ca aceste două ţări să poată da înapoi. Desigur, ar fi o
exagerare să se spună că ele sunt gata să facă un război european pentru a
asigura izbânda naţionalilor spanioli. Dar poziţia juridică pe care au luat-o şi
linia diplomatică pe care o urmează tind să dea această impresie. Ele speculează
teama de război a Franţei şi Angliei şi situaţia geografică şi navală defavorabilă a
Sovietelor, spre a obţine, pe cale diplomatică şi prin sprijinirea clandestină a lui
Franco, un succes pentru care se arată gata să meargă până la măsuri extreme.
O scurtă analiză a acţiunii diplomatice italo-germane din ultimele patru
săptămâni, a Italiei şi Germaniei, a căror atitudine faţă de războiul civil spaniol
este absolut identică, ne va invedera că acestea sunt într-adevăr motivele tactice
şi mobilurile politice ale diplomaţiei italo-germane.
La 17 decembrie, spre surprinderea generală, Roma şi Berlinul au
recunoscut – în aceiaşi termeni – Guvernul de la Burgos.
Motivele oficiale ale recunoaşterii date de Palatul Chigi erau că Franco
ocupa două treimi din teritoriul spaniol, că este adevăratul reprezentant al
naţiunii spaniole şi, mai ales că Guvernul Caballero intenţiona să proclame
blocusul coastelor spaniole, trebuia dată, prin recunoaştere, această posibilitate
legală lui Franco, care, prin porturile pe care le stăpâneşte şi prin flota pe care o
posedă, avea la îndemână elementele necesare unui blocus efectiv.
Motivul real al acestei decizii – pe lângă sprijinul moral şi politic dat lui
Franco – era de a intimida Sovietele, de a împiedica, cu ajutorul unui blocus
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proclamat de Guvernul de la Burgos, aprovizionările sovietice şi de a înlesni la
adăpostul aceleaşi măsuri expedierile de arme, de muniţie şi de voluntari
germani şi italieni.
Gravitatea deciziei italo-germane era atenuată de faptul că Roma şi
Berlinul declarau imediat că reprezentanţii lor rămân în Comitetul de
neintervenţie.
Apelul la Societatea Naţiunilor al Guvernului din Valencia, împotriva
recunoaşterii Juntei din Burgos, a fost criticat cu vivacitate la Roma, de presă şi
de cercurile politice. Palatul Chigi a luat o atitudine dispreţuitoare faţă de Ligă:
nu numai că n-a trimis niciun delegat la Geneva la termenul de 10 decembrie,
când Apelul era pus pe ordinea de zi, ci, în mod ostentativ, s-a abţinut de a
răspunde invitaţiei domnului Avenol. În conversaţiile diplomatice la Palatul
Chigi s-a afirmat chiar că, în cazul când Consiliul Societăţii Naţiunilor ar vrea să
facă vreo legătură între Ligă şi Comitetul de neintervenţie, considerându-l pe
acesta ca un mandatar al Consiliului, Italia îşi va relua liberatatea de acţiune,
părăsind comitetul londonez.
Argumentele italo-germane erau, de altfel, destul de puternice, pentru a
nu face necesară o asemenea ameninţare.
Într-adevăr, recunoaşterea Guvernului de la Burgos era un act suveran al
Italiei şi Germaniei. În al doilea rând, Comitetul de neintervenţie era deja sesizat
de chestiunea spaniolă. În fine, din punct de vedere practic, Consiliul Ligii nu ar
fi fost în măsură să ia nicio măsură eficace. Cel mult s-ar fi adăugat un nou
insucces la pasivul acesteia. Cu acest titlu, de altfel, cancelariile de la Londra şi
Paris au privit şi ele fără simpatie cererea Guvernului de la Valencia.
Rezultatul nu putea fi decât cel aşteptat. Într-adevăr, în şedinţa sa din 12
decembrie, Consiliul Societăţii Naţiunilor constata că apelul Guvernului de la
Valencia este bine introdus pe baza art. 11 din Pact, şi reamintea datoria oricărui
stat de a respecta integritatea teritorială şi independenţa politică a altor state, dar,
considerând că exista deja un Comitet de neintervenţie, se mărginea să
recomande acestuia „de a nu neglija nimic spre a face cât mai stricte posibil
angajamentele de neintervenţie‖, lua act cu simpatie de propunerile de mediere
făcute de susnumitul comitet şi oferea, în fine, colaborarea tehnică a organelor
Ligii pentru coordonarea unei acţiuni internaţionale umanitare în Spania, oferind,
eventual, serviciile sale şi pentru cazul unei viitoare asistenţe internaţionale în
vederea reconstrucţiei Spaniei.
Dezbaterile Ligii se terminau, deci, cu rezultatul platonic unanim
prevăzut în cercurile politice.
Propunerile de control şi mediere franco-engleze remise la Roma,
Berlin, Moscova şi Lisabona, la 14 decembrie, prezentau o importanţă mai reală,
şi răspunsurile primite o semnificaţie politică mai precisă.
La Londra nu se credea mult în eficacitatea unei medieri. Foreign Office,
ca şi Amiralitatea, prefera să se menţină strict pe terenul neutralităţii, refuzând
caracterul de beligeranţi celor două partide în luptă şi excluzând posibilitatea
unei recunoaşteri a Guvernului Franco.
O propunere de mediere ar fi avut implicit semnificaţia unei recunoaşteri
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a calităţii de beligerant pentru cele două Guverne spaniole. Totuşi, datorită
insistenţelor franceze, Cabinetul britanic a consimţit să se asocieze la propunerile
susmenţionate.
Informaţiile presei internaţionale au aruncat oarecare confuzie asupra
sensului şi obiectivelor propunerilor franco-engleze. Este util, de aceea, să
precizăm scopul lor exact.
Nota franco-engleză din 4 decembrie avea trei obiective:
1) Începerea de negocieri spre a se interzice, în mod riguros, orice act
direct sau indirect de ingerinţă străină în conflictul spaniol.
2) Organizarea, de către Comitetul de neintervenţie, cu concursul
tuturor interesaţilor, a unui control într-adevăr efectiv.
3) Propunerea unei medieri, în scopul de a face să înceteze războiul
spaniol şi de a pune poporul spaniol în măsură să-şi exprime în
libertate voinţa naţională.
Se urmărea, deci, un nou angajament formal de neintervenţie controlată,
un armistiţiu şi un plebiscit.
Italienii au considerat de la început cu scepticism aceste propuneri.
Palatul Chigi arată că, prin notele sale din august, contele Ciano a propus în mod
formal interzicerea oricărei intervenţii directe şi indirecte în Spania, abţinerea de
la propagandă, de la colecte în favoarea beligeranţilor, în fine, interzicerea
oricăror trimiteri de voluntari. Presa italiană abundă şi ea în acest sens, aruncând
asupra Moscovei şi Parisului răspunderea imixtiunii indirecte în Spania, a
trimiterilor de arme şi de voluntari. Zilnic, ziarele italiene publică coloane întregi
asupra expedierilor de avioane, arme şi voluntari francezi, ruşi şi belgieni.
„Messaggere‖ a dat chiar publicităţii un document senzaţional, o scrisoare
autografă a domnului de Los Rios, reprezentantul Guvernului Giral, care raporta
primului ministru spaniol rezultatele conversaţiilor sale cu domnul Blum şi cu
alţi oameni politici francezi asupra ajutoarelor de dat guvernamentalilor spanioli.
Trebuie observat că scrisoarea este anterioară adoptării de către Guvernul francez
a politicii de neintervenţie, dar nu este mai puţin adevărat că ea a făcut impresie
în Italia, unde serveşte de altfel să mascheze şi să justifice în acelaşi timp actele
de intervenţie italiană în Spania.
În ceea ce priveşte controlul, italienii se îndoiesc de posibilitatea
realizării şi de eficacitatea lui. Ar trebui, observă ei, flote şi armate întregi pentru
a-l realiza, ar trebui cheltuieli considerabile şi mai ales o bună-credinţă generală,
care lipseşte.
Un armistiţiu le pare, de asemenea, imposibil. Un armistiţiu implică,
într-adevăr, un compromis posibil în viitor. Or, lupta din Spania exclude o
asemenea perspectivă: ea trebuie să ducă la exterminarea sau la înfrângerea
totală a uneia dintre părţile în luptă. De la început, italienii au fost încredinţaţi că
niciunul dintre beligeranţii spanioli nu vor accepta propunerile de control şi
mediere. Ideea unui armistiţiu nu apare realizabilă la Roma, decât atunci când
victoria se va decide pentru unul dintre adversari, care, bineînţeles, în concepţia
italiană nu poate fi decât generalul Franco.
De asemenea, realizarea unui plebiscit se consideră la Roma ca o pură
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utopie. Alegeri generale, concepute în spiritul democratic, nu sunt compatibile cu
ideologia fascistă. Dar chiar dacă ele ar fi admisibile în principiu, sunt
considerate irealizabile în practică. Se observă în cercurile politice că, pentru a
efectua un plebiscit internaţional, într-un teritoriu redus ca Saar, cu 800 000 de
locuitori, şi în plină pace, a trebuit organizată o forţă internaţională de 3 000 de
oameni, în bună parte italieni. Pentru a organiza un plebiscit în Spania, în plin
război civil şi în plină anarhie, ar trebui o armată internaţională de 200 000 de
oameni. Cine, cum şi cu ce cheltuială ar putea trimite în Spania o astfel de forţă
şi mai ales cu ce folos? Într-adevăr, dacă nu se instaurează în această ţară o
ordine definitivă, bazată pe o ideologie anticomunistă, războiul civil riscă să
înceapă din nou.
Aceste constatări, care au întâmpinat la Roma propunerile francoengleze, stau la baza Notei de răspuns din 12 decembrie a contelui Ciano, notă
concertată cu Guvernul de la Burgos şi cu Guvernele german şi portughez.
Prin nota susmenţionată, ministrul de Externe italian răspunde în modul
următor la nota franco-engleză din 5 decembrie:
1) Guvernul italian împărtăşeşte dorinţa exprimată de Guvernele englez
şi francez, de a înlătura orice cauză de extindere a pericolelor pe care
le comportă criza spaniolă, şi de a vedea pacea restaurată în Spania.
2) În ce priveşte o nouă declaraţie de neintervenţie, Guvernul italian
reaminteşte că în august el a fost precursorul unei neingerenţe
integrale, privind şi trimiterile de voluntari, şi subscripţiile de
fonduri, şi propaganda sub orice formă. Situaţia ar fi fost azi diferită
dacă propunerea italiană ar fi avut urmare. Totuşi, „Guvernul italian
nu se opune, dacă toate celelalte state se pun de acord, să examineze,
în Comitetul de la Londra, toate măsurile care vor părea mai
potrivite, spre a asigura o completă aplicare şi un control complet al
neintervenţiei, cu condiţia ca ele să fie acceptate în mod simultan, în
complexul lor‖.
3) În ce priveşte ideea unei medieri în vederea unui armistiţiu şi a unui
plebiscit, Guvernul italian o consideră cu favoare. Se întreabă însă
dacă un plebiscit poate intra în domeniul posibilităţilor practice? El
consideră, pe de altă parte, că Guvernul de la Burgos are consensul
majorităţii poporului spaniol. De asemenea, o reconciliere între
adversari pare deosebit de grea astăzi, fie din cauza anarhiei din
câmpul partidelor extremiste, fie din cauza actelor de cruzime de
care acestea s-au făcut vinovate. Totuşi, doritor de a nu înlătura nicio
posibilitate de pace, Guvernul italian „este dispus să examineze, întrun spirit de colaborare amicală, acele propuneri pe care celelalte
Guverne vor considera că le pot formula, şi de a participa la
eventuala lor realizare‖.
Guvernul italian acceptă deci principiul controlului, cu condiţia ca el să
constituie un ansamblu complet şi să fie acceptat unanim şi simultan de către toţi
interesaţii de politica de neintervenţie integrală. În practică, aceasta ar însemna
săptămâni de discuţie şi luni întregi pentru organizarea controlului. În acest timp,
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trimiterile de voluntari rămân posibile şi evoluţia evenimentelor se poate
desfăşura în favoarea lui Franco.
Ideea medierii este şi ea acceptată în principiu, dar rezervele care o
înconjoară fac această acceptare inoperantă. Într-adevăr, nota italiană precizează
că:
a) Guvernul lui Franco reprezintă Spania.
b) Reconcilierea adversarilor este imposibilă.
c) Plebiscitul este irealizabil.
După această notă, identică cu cea germană şi asemănătoare cu
răspunsul portughez, puţine iluzii mai sunt permise în practică în ce priveşte
eficacitatea propunerilor de control şi mai ales a celor de mediere francobritanice. Situaţia este neschimbată. Soluţia crizei spaniole rămâne pe terenul
faptelor de război. Menţinerea şi reafirmarea teoretică a politicii de neingerinţă,
în cadrul Comitetului de neintervenţie, este astăzi, ca şi ieri, singura garanţie că
conflictul se va limita la Spania şi că marile puteri interesate vor căuta să
lichideze divergenţele dintre ele pe terenul diplomatic.
Raporturile italo-japoneze
Relaţiile dintre Italia şi Japonia au fost departe de a prezenta, în ultimii
ani, cordialitatea de astăzi. Italia făcea o politică sinofilă foarte accentuată,
furnizând avioane şi armament Guvernului din Nankin. Ea avea cu Sovietele
legături normale, care în septembrie 1933 erau consacrate printr-un pact de
amiciţie şi neagresiune, ceea ce constituia evident o piedică pentru legături
cordiale cu Japonia. În 1934, domnul Mussolini însuşi publica un răsunător
articol asupra primejdiei japoneze în Extremul Orient, care ducea la o tensiune
foarte serioasă a raporturilor nipono-italiene şi, după câteva luni, provoca
plecarea ambasadorului japonez, Matsushima, care era înlocuit cu ambasadorul
actual, Sugimura.
Din partea sa, Japonia lua şi ea o atitudine ostilă Italiei, care se manifesta
prin polemici de presă răspunzând la violentele diatribe ale ziarelor italiene, dar
mai ales printr-un dumping intens, foarte păgubitor pentru Italia, pe care-l făcea
pe însăşi piaţa italiană, în colonii şi în Etiopia. Mult timp, italienii au crezut că
Tokyo urmăreşte interese teritoriale şi de colonizare în Abisinia, unde Negusul
acordase Japoniei importante concesiuni comerciale şi întinse teritorii pentru
cultura bumbacului.
O dată început războiul etiopian, japonezii şi-au dat seama că pentru
italieni chestiunea este prea importantă pentru ca Etiopia să poată fi un obiect de
discuţie între Tokyo şi Roma. Ei au declarat imediat că nu au în Abisinia interese
politice de niciun fel, ci numai interese comerciale. După obţinerea primelor
succese italiene, şi mai ales după proclamarea Imperiului, orientarea italofilă a
politicii realiste japoneze s-a accentuat din ce în ce mai mult. Apropierea italogermană, cu corolarul ei, care a fost ralierea Italiei la cruciada anticomunistă a
hitlerismului, a grăbit această evoluţie a Japoniei. Marea putere extrem-orientală,
pentru care Sovietele sunt principalul adversar în Manciuria, în China şi în
Pacific, are tot interesul să facă o politică de divizare a Chinei. Un război
european ar lăsa mâinile libere Japoniei în China şi în Pacific; din contră, un
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război în China, în care Sovietele ar fi în mod fatal angajate, ar constitui o
puternică ispită pentru puterile antibolşevice, în special pentru Germania.
În conversaţiile lor confidenţiale, cercurile diplomatice japoneze declară
deschis: „vom face război Sovietelor, dar vrem să fim noi stăpâni pe alegerea
momentului‖. Cercurile militare care dictează politica externă a Japoniei aveau,
deci, în Europa, un întreit interes:
1) Să ajungă la o înţelegere ideologică, politică şi militară cu
Germania.
2) Să înglobeze într-o asemenea politică şi Italia, fără al cărei sprijin
sau neutralitate Reich-ul hitlerist n-ar avea întreaga libertate de
acţiune. Japonezii au o mare admiraţie faţă de Germania şi hitlerism.
Au mai puţină stimă şi mai puţină încredere în Italia, dar poziţia
strategică a acesteia în Europa este de aşa natură încât amiciţia
italiană a devenit un element necesar al politicii japoneze.
3) Să evite orice automatism al acordurilor lor, în Europa, pentru a nu fi
angajaţi fără voia lor în orice conflict european, ci numai în
conflictul pe care-l vor socoti avantajos şi la momentul pe care-l vor
socoti potrivit.
În acest cadru, politica Japoniei faţă de Italia şi Germania apare limpede
în motivele şi obiectivele ei.
Pentru a capta prietenia Italiei, diplomaţia japoneză a speculat
sensibilitatea imperială nouă a italienilor. La începutul lui noiembrie, după ce s-a
precizat înţelegerea italo-germană şi Italia s-a raliat la lupta contra
comunismului, ambasadorul Japoniei la Roma, domnul Yotaro Sugimura, a
început cu contele Ciano conversaţii pentru recunoaşterea de facto a Imperiului
italian în Etiopia, care trebuia efectuată prin suprimarea Legaţiei japoneze din
Addis Abeba şi înlocuirea ei printr-un Consulat. În mod spontan, ministrul de
Externe italian s-a oferit să creeze o legaţie în Manciuco, ceea ce ambasadorul
nipon a socotit excesiv, cum era şi natural, acest stat fiind complet sub dominaţia
Japoniei, care preferă să nu aibă acolo observatori străini de importanţa unor
miniştri. S-a convenit, deci, ca italienii să se limiteze la instituirea unui Consulat
în Manciuco, al cărui sediu nu a fost încă fixat. Părţile ţin însă ca cele două
recunoaşteri de fapt reciproce, a Etiopiei şi a Manciuko-ului, să apară ca două
acte izolate, provenite din propria iniţiativă a fiecăreia dintre părţi.
De aceea, pentru moment s-a procedat numai la recunoaşterea de fapt a
Imperiului italian în Etiopia, printr-un schimb de scrisori confidenţiale din 30
noiembrie 1936, între ambasadorul Japoniei şi contele Ciano. Prin scrisoarea sa,
ambasadorul nipon cere în acelaşi timp ministrului Afacerilor Străine italian să-i
confirme că „interesele japoneze în Etiopia vor fi obiectul unei atenţii particulare
din partea Guvernului italian‖ şi, „având în vedere aceste interese, precum şi
relaţiile deosebit de cordiale care există între cele două ţări‖, îşi exprimă dorinţa
„de a încheia cât mai curând posibil un Acord pentru a regla definitiv
schimburile comerciale între Japonia şi Imperiul Etiopiei‖.
În răspunsul său, ministrul italian se declară de acord cu declaraţiile şi
dorinţele Guvernului japonez. În consecinţă, această primă fază a amiciţiei italo819
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japoneze se concretizează prin recunoaşterea de fapt a Imperiului şi prin
pregătirea unui tratat de comerţ.
A doua etapă va fi marcată de recunoaşterea de fapt a Manciuco-ului de
către italieni.
A treia etapă va fi, după toate probabilităţile, realizarea unui Acord italojaponez, după modelul Înţelegerii nipono-germane semnate la Berlin, la 25
noiembrie 1936, de ambasadorul Japoniei şi domnul von Ribbentropp.
Acordul de la Berlin este rezultatul unor lungi negocieri, care au început
încă din 1934, şi care au fost conduse direct de domnul von Ribbentropp,
fiduciarul domnului Hitler, cu ataşatul militar japonez în Germania. Motivat cu
necesitatea de a lua măsuri contra activităţii Kominternului, Acordul prevede:
1) Că părţile contractante se vor informa reciproc asupra activităţii
internaţionalei comuniste, se vor consulta asupra măsurilor de
apărare necesare şi vor executa aceste măsuri în strânsă colaborare.
2) Că părţile contractante vor invita statele ameninţate de activitatea
Kominternului să ia măsuri de apărare în spiritul Acordului, sau să
adere la Acord.
3) Că, în fine, această înţelegere este încheiată pe o durată de cinci ani.
Un protocol adiţional compus din trei aliniate prevede că autorităţile
competente ale celor două ţări vor colabora la schimbul de informaţii, la
măsurile de apărare şi la propaganda contra Kominternului; că vor lua dispoziţii
severe contra agenţilor direcţi sau indirecţi ai Internaţionalei Comuniste; că, în
fine, vor constitui o comisie permanentă, care va discuta dispoziţiile de luat
împotriva Kominternului, potrivit Acordului.
Judecând după conţinutul lui aparent, Acordul de la Berlin nu ar fi mai
mult decât o înţelegere între două poliţii, menit a combate acţiunea dizolvantă a
comunismului. Cea mai elementară logică şi observarea atentă a împrejurărilor
arată că nu este vorba numai de o convenţie între două poliţii, ci de un Acord
între două politici.
Acordurile între poliţii nu se publică. Înţelegerea de la Berlin a fost
pregătită timp de luni îndelungate, în afară de către Amswärtiges Amt cu
autorităţile militare japoneze. Din punct de vedere politic, ea este afirmarea unei
ideologii comune contra bolşevismului şi o replică la Pactul franco-sovietic de
asistenţă mutuală. Din punct de vedere militar, ea va avea funcţiunea, dacă nu are
aparent caracterul unei alianţe. Cercurile diplomatice sovietice afirmă de altfel că
au informaţii absolut pozitive că, cu prilejul Acordului de la Berlin, s-a semnat
un tratat de alianţă militară între Japonia şi Germania.
Interesul evident al Japoniei de a vedea Sovietele atacate în Europa, în
caz de conflict în China, şi al Germaniei de a şti Sovietele ocupate în Extremul
Orient, în caz de conflict în Europa, ne îndeamnă să considerăm o alianţă
militară germano-japoneză ca un element al realităţilor internaţionale, chiar în
lipsa unor informaţii pozitive.
Care este atitudinea Italiei faţă de Acordul de la Berlin? S-a crezut la
început că Italia va face pur şi simplu act de adeziune, pe baza art. 2 al zisului
Acord. Având în curs negocieri cu Anglia pentru o înţelegere mediteraneană,
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Italia nu era însă în măsură să se asocieze direct şi imediat la un Acord care a
produs atâta emoţie la Londra. Necunoscând pe de altă parte complexul şi
întinderea obligaţiilor reciproce germano-japoneze, Italia dorea să evite să fie
angajată într-un conflict a cărui iniţiativă ar fi fost în mâinile altora.
Pe de altă parte, Japonia avea şi ea ezitări – după cum mi s-a declarat
formal în cercurile diplomatice japoneze – să primească o adeziune italiană, fără
să ştie care este extinderea înţelegerii italo-germane şi dacă aceasta nu i-ar crea
obligaţii de asistenţă militară într-un conflict eventual în Europa.
Pentru aceste motive, s-a renunţat de o parte şi de alta la procedura unei
adeziuni. Cercurile Palatului Chigi afirmă că nu era nevoie nici de o adeziune,
nici de o înţelegere directă italo-japoneză, întrucât aceasta există implicit prin
simplul fapt al Acordului anticomunist italo-german. Această prezentare a
chestiunii nu corespunde realităţii. În fapt, sunt în curs negocieri active între
Tokyo şi Roma, pentru stabilirea unei înţelegeri directe, pe baza aceleaşi
ideologii anticomuniste, dar desigur cu un conţinut politic şi poate militar
deosebit. Cercurile diplomatice japoneze din Roma sunt încredinţate că în
termen de câteva săptămâni, o asemenea înţelegere între Italia şi Japonia va fi
realizată.
Am insistat îndelung asupra acestei chestiuni, pentru două motive:
1) Prin situaţia pe care o crează Sovietelor, înţelegerea niponogermană, urmată, probabil, în viitorul apropiat, de o înţelegere italojaponeză, prezintă un interes netăgăduit pentru ţara noastră. Ea ne
permite să situăm exact, în cadrul mondial, situaţia noastră locală în
raport cu URSS.
2) În al doilea rând, prin acordurile de mai sus – unul semnat, altul
virtual – acţiunea anticomunistă a Germaniei şi Italiei trece de pe
planul european pe planul mondial, aşa cum, acum două luni, a
trecut pentru Italia de pe planul intern pe planul internaţional, prin
înţelegerea italo-germană.
Evenimentele în curs în China dau o deosebită actualitate acestor
constatări. Ele sunt urmărite la Roma cu o atenţie cu atât mai mare, cu cât
actualul ministru de Externe a funcţionat mai mulţi ani la Shanghai, în calitate de
consul general, şi cunoaşte bine situaţia din Extremul Orient. Se speră că
evenimentele nu vor lua o întorsătură tragică, dar se ia foarte în serios în
considerare şi eventualitatea unui război între Japonia, pe de o parte, China şi
Sovietele, pe de altă parte. Capturarea mareşalului Jiang Jieshi apare ca opera
Sovietelor. Lipsit de singurul om cu autoritate de care dispunea şi care, urmărind
să realizeze unitatea Chinei, făcea o politică de raporturi amicale cu Japonia, în
scopul de a preveni o agresiune a acesteia, există temerea la Roma că Guvernul
de la Nanking va fi obligat să cedeze tendinţelor celor care văd într-o alianţă cu
Sovietele singura posibilitate de a scăpa de hegemonia japonezilor. În caz de
război, într-adevăr, flota japoneză ar bloca toate coastele Chinei şi ar face
imposibilă aprovizionarea ei cu arme şi muniţii din altă parte decât din Rusia.
Comunismul sovietic ajunge să fie astfel singurul aliat posibil al naţionalismului
chinez contra Japoniei. Bolşevizarea Chinei apare, în caz de conflict cu Japonia,
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singura soluţie posibilă. Cercurile diplomatice chineze din Roma consideră şi ele
problema sub acest aspect. Ele se tem de izbucnirea apropiată a unui război, care
ar putea avea cele mai neprevăzute urmări. China ar deveni astfel Spania
Extremului Orient: terenul de ciocnire violentă a două ideologii, pentru care nu
există decât alternativa exterminării.
Văzută în lumina evenimentelor din China, politica Japoniei faţă de
Germania şi Italia apare, deci, deosebit de semnificativă.
Recunoaşterea Imperiului
Recunoaşterea Imperiului italian în Etiopia, mai mult decât o chestiune
de importanţă practică, este pentru Roma o chestiune de prestigiu.
În fapt, sunt puţine ţări pentru care recunoaşterea de jure a Imperiului are
o importanţă reală. Sunt ţările care au interese sau conaţionali de apărat în
Etiopia: Franţa, Anglia, Germania, Japonia, Statele Unite, Grecia. În practică,
recunoaşterea de jure este mai mult o necesitate pentru acestea decât pentru
Italia, care a proclamat Imperiul şi stăpâneşte din punct de vedere militar şi
politic Abisinia, pe care în cursul ultimelor patru săptămâni a ocupat-o în
întregime, până la frontierele Keniei şi Sudanului.
Pentru Italia, ea trebuie considerată mai ales din punctul de vedere al
prestigiului politic, al orgoliului naţional, al sensibilităţii de nouă Mare Putere
imperială.
Este interesant, în momentul când domnul Mussolini a anunţat, la
deschiderea Senatului (14 decembrie), că Etiopia a fost în fine ocupată de trupele
italiene, că facem „punctul‖ acestei chestiuni a recunoaşterii Imperiului.
Până în prezent, au recunoscut de drept Imperiul italian în Etiopia:
Germania, cu ocazia vizitei contelui Ciano la Berlin, Austria şi Ungaria, cu
prilejul Conferinţei tripartite de la Viena, Albania, cu ocazia remiterii scrisorilor
de creanţe ale noului ei ministru la Roma.
Palatul Chigi a anunţat oficial, printr-un comunicat, că şi Chile va
recunoaşte de jure Imperiul, în momentul când noul său ambasador, sosit deja de
o lună la Roma, va prezenta scrisorile sale de acreditare Regelui Italiei şi Împărat
al Etiopiei.
Ministrul de Externe al Republicii Chiliene a explicat, printr-o declaraţie
dată presei, că, într-adevăr, credenţialele ambasadorului său erau astfel adresate,
dar că aceasta nu era o recunoaştere de jure, ci era un act de deferenţă faţă de
Suveranul Italiei, care, printr-un act de legislaţie internă italiană, a devenit
Împărat al Etiopiei. Era, într-adevăr, greu pentru Chile, semnatar al Pactului
Saavedras Lamas, care consacra nerecunoaşterea expansiunii teritoriale obţinute
prin forţă, să găsească o altă formulă pentru a se face agreabil Italiei.
Ambasadorul chilian aşteaptă încă la Roma soluţia problemei, fără să-şi fi putut
încă prezenta scrisorile de creanţă.
În momentul de faţă, sunt fără titulari la Roma, două ambasade – a
Franţei şi a Belgiei –, şi două legaţii – a Finlandei şi a Mexicului. Deşi pentru
Ambasada Franţei şi Legaţia Finlandei şefii de misiune respectivi sunt de mult
numiţi, ei nu-şi pot lua posturile în primire fără a prezenta scrisorile de creanţă
adresate Regelui Italiei şi Împărat al Etiopiei.
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Imperiul a fost recunoscut de fapt, până în prezent, de Japonia şi de
Grecia, în condiţiile deja arătate în rapoartele noastre telegrafice: prin crearea
unui Consulat în locul Legaţiei suprimate, în cazul Japoniei, sau în locul unei
Legaţii, care era în fapt inexistentă, în cazul Greciei.
Recunoaşterea de facto a Imperiului face în momentul de faţă obiectul
unui schimb de vederi între Londra şi Paris. Pentru aceste două ţări, în afară de
aspectul juridic al chestiunii, se pune şi considerentul practic al apărării
intereselor lor în Etiopia, care sunt considerabile: calea ferată Djibouti-Addis
Abeba, pentru francezi, drepturile şi interesele hidraulice în regiunea Lacului
Tana, pentru englezi.
Marea Britanie, cu realismul ei politic şi cu promptitudinea ei de
adevărată Mare Putere în a-şi recunoaşte erorile, este deja decisă să recunoască
de facto Imperiul italian, într-un termen apropiat.
Două motive – amândouă de fapt – motivează această atitudine:
a) Italienii au ocupat toată Etiopia. Nu mai există, deci, niciun fel de
dubiu asupra inexistenţei suveranităţii etiopiene. Posesiunea italiană
– chestie de fapt şi ea – fiind integrală, reluarea raporturilor cu
ocupantul nu mai face nicio dificultate.
b) Din cauza ocupaţiei italiene, Legaţia britanică de la Addis Abeba nuşi mai poate exercita niciuna dintre atribuţiile şi privilegiile sale
diplomatice. Trupele de gardă au fost retrase, ministrul este în
concediu nelimitat. Italienii ar putea cere oricând, cu drept cuvânt,
suprimarea unei misiuni diplomatice care nu mai are obiect, ceea ce
ar pune Cabinetul englez în dificultate, căci ar fi greu de opus vreun
argument juridic situaţiei de fapt create. De aceea, englezii vor urma,
desigur, în curând, exemplul german şi japonez, suprimând Legaţia
şi creând în locul ei unul sau mai multe Consulate.
Declaraţiile recente, din 16 decembrie, ale domnului Eden în Camera
Comunelor, lasă să se întrevadă că aceasta va fi procedura urmată.
Recunoaşterea de jure ar urma ulterior, după ce Societatea Naţiunilor ar
decide că delegaţia etiopiană nu este îndreptăţită să participe la lucrările
Adunării, ceea ce s-ar putea produce cu prilejul convocării unei Adunări
Generale extraordinare, ca spre exemplu pentru primirea Egiptului în Ligă.
Aceasta n-ar putea însă decide recunoaşterea de jure a Imperiului, ci ar trebui să
lase la latitudinea statelor atitudinea de luat.
Această orientare nouă a Marii Britanii faţă de Imperiul italian va
deschide, desigur, poarta altor numeroase recunoaşteri de fapt şi apoi de drept.
Pentru italieni au însă valoare recunoaşterile anticipate: realismul politic constă,
spun ei, în a face astăzi ceea ce este inevitabil să faci mâine. Iar astăzi,
recunoaşterea Imperiului este etalonul cu care se măsoară amiciţiile faţă de Italia.
Politica italiană faţă de Europa Centrală şi Dunăreană
În cursul lunii care face obiectul precedentului raport, nu se poate
constata nicio schimbare esenţială în politica Italiei faţă de Europa Centrală şi
Dunăreană. Această politică rămâne fixată pe axa Roma-Berlin. Câtă vreme
comunitatea de interese şi de acţiune dintre Germania şi Italia, faţă de războiul
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civil spaniol, va dicta acestor două puteri o politică de strânsă colaborare, ele vor
face tot posibilul pentru a atenua toate divergenţele lor în Bazinul dunărean.
Cu acest titlu, încheierea recentelor acorduri comerciale italo-germane
(10 decembrie) este semnificativă. Ele sunt urmarea conversaţiilor contelui
Ciano la Berlin. În raportul nostru telegrafic din 15 decembrie, am arătat care
este conţinutul lor. Dintre aceste acorduri, apare interesant, sub aspectul politic,
protocolul confidenţial prin care Germania şi Italia se obligă să nu-şi facă
concurenţă în Bazinul dunărean. Europa danubiană nu se împarte în zone de
influenţă economică, dar pentru a da o valoare concretă îndatoririi de a evita
competiţia între ele, Germania şi Italia vor trebui să se pună la curent reciproc cu
negocierile şi acordurile lor comerciale. Cum Protocoalele de la Roma sunt
bazate pe ideea preferinţei, deci a concurenţei, rezultatul indirect al acestui acord
negativ între Italia şi Germania este că cea dintâi renunţă – cel puţin provizoriu –
la ideea extinderii Protocoalelor la celelalte state dunărene.
Celelalte manifestări italo-germane din cursul ultimei luni nu comportă o
semnificaţie politică. Regina Italiei a fost în Germania pentru a vedea pe fiica sa,
Principesa de Hessa, care a fost grav bolnavă. Comandantul diviziei aeriene de la
Gorizia, Ducele de Aosta, a fost invitat oficial al aviaţiei germane, dar, după
informaţiile concordante ale cercurilor aviatice străine sau italiene din Roma,
călătoria sa a fost de interes tehnic şi personal, Ducele neavând niciun fel de
mandat din partea Guvernului său.
În ce priveşte Austria, nu este nimic deosebit de semnalat. La Roma se
urmăreşte cu atenţie recrudescenţa propagandei naziste în această ţară, care a
motivat recentele declaraţii contra nazismului ale cancelarului austriac, dar nu
s-a atribuit acestor manifestări decât o semnificaţie documentară.
Într-un sens cu totul opus, în unele cercuri diplomatice se afirmă că în
ultimul timp relaţiile austro-germane ar fi devenit mai strânse ca în trecut, că
lucrări de fortificaţie ar fi întreprinse în Austria de-a lungul frontierei italiene, că
anumite limitări sunt impuse dreptului de survol în Austria avioanelor italiene şi
că Statele Majore german şi austriac ar proceda la schimburi de vederi asupra
unor importante chestiuni. Semnalez aceste zvonuri cu simplu titlu de cronică,
căci ele mi se par puţin verosimile, date fiind raporturile actuale ale Austriei şi
Germaniei cu Italia.
În raportul meu amănunţit nr. 1 667, din 30 noiembrie1, am arătat cadrul
în care s-a desfăşurat şi importanţa politică care se poate atribui vizitei
Regentului Horthy la Roma. Ea nu a adus concluzii politice noi.
Ecourile călătoriei Regentului s-au risipit imediat ce acesta a părăsit
teritoriul italian.
Propaganda maghiară ţine însă să alimenteze mereu interesul italian
pentru Ungaria. Sub acest capitol, este cazul să semnalăm conferinţa ţinută de
contele Bethlem, la 16 decembrie curent, la Institutul pentru Studii de Politică
Internaţională din Milano, sub preşedinţia domnului Pirelli. Ideea fundamentală
a conferinţei fostului prim-ministru maghiar, care a fost întotdeauna italofil, este
1

Vezi documentul nr. 458.
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că Italia trebuie să preia rolul istoric şi politic al vechii Austro-Ungarii, ca un
element de stabilizare în Europa Centrală şi Dunăreană. Într-un raport separat am
arătat cum motivează contele Bethlem această teză.
Sunt puţine probabilităţi ca concepţia politică dezvoltată în conferinţa
omului de stat maghiar să pară seducătoare italienilor. Italia imperială a
domnului Mussolini nu va consimţi niciodată să joace rolul de „strălucit secund‖
al dublei monarhii.
În ciuda politicii ei actuale maghiarofilă şi revizionistă, Italia nu şi-a
spus încă ultimul cuvânt în chestiunea bazinului dunărean. Această regiune a
Europei este obiectul celui mai viu interes, şi pentru moment politica italiană pe
Dunăre este o politică de expectativă.
Dacă, precum am arătat în repetate rânduri, italienii arată rezervă faţă de
Cehoslovacia, atenţia lor rămâne fixată asupra Iugoslaviei şi României.
În ultima lună, nu a intervenit nicio schimbare în atitudinea binevoitoare
a Italiei faţă de Belgrad. S-au aşteptat de la domnul Stoiadinović manifestări
politice mai concrete, care nu s-au produs, dar în general se poate afirma că
Palatul Chigi este satisfăcut de discreţia şi abilitatea cu care conducătorul
politicii externe iugoslave îşi menţine legăturile de alianţă şi de prietenie actuale,
fără a compromite posibilităţile de viitoare amiciţie cu Italia.
Aceeaşi observaţie se poate face şi în ce priveşte politica externă a
României. Ea este urmărită de italieni cu cea mai mare atenţie. Manifestaţiile
antirevizioniste din 1 decembrie de la Bucureşti, discursul Majestăţii Sale şi al
preşedintelui Consiliului, care au proclamat atât de categoric intangibilitatea
frontierelor noastre şi solidaritatea şi trăinicia Micii Înţelegeri şi ale alianţelor
noastre, au făcut cercurilor conducătoare italiene o adâncă impresie. Roma
înţelege şi apreciază întotdeauna limbajul forţei şi al hotărârii.
S-a găsit că am exagerat energia răspunsului nostru la discursul de la
Milano, dar niciun fel de reacţie nu s-a produs contra noastră, nici în cercurile
conducătoare, nici în presă, cu singura excepţie a articolului publicat în „Regime
Fascista‖, despre care am raportat deja şi care nu merită a fi luat în considerare,
fiind o manifestare sporadică a unui ziar local fără importanţă politică.
Dimpotrivă, pot afirma că un singur moment n-a fost alterată atenţia şi
cordialitatea deosebită pe care Palatul Chigi, începând cu însuşi ministrul de
Externe, o manifestă constant faţă de misiunea noastră diplomatică la Roma.
Vizita la Varşovia a ministrului nostru de Externe a provocat un interes
deosebit în cercurile oficiale italiene. Redresarea alianţei noastre cu Polonia, prin
faptul acestei vizite şi a reluării contactului între şefii de Stat Major polonez şi
român, a fost primită la Roma fără aprehensiune, s-ar putea spune chiar cu
satisfacţie.
Se înţelege aici foarte bine necesitatea ca România să aibă raporturi
concrete cu un vecin atât de puternic ca Sovietele. Ceea ce inspira temere, era
intrarea ţării noastre într-un sistem de asistenţă mutuală cu URSS. Atitudinea
antirusă a Poloniei apare ca o garanţie că România va face politica intereselor ei,
fără a se angaja într-o politică de blocuri contrare. S-a observat, de asemenea, că,
cu prilejul acestei vizite, nu s-a manifestat niciun fel de ostilitate faţă de Ungaria.
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Vizita la Paris a ministrului nostru de Externe nu este nici ea privită cu
neîncredere. Politica italiană nu este ostilă alianţei franco-române, decât în
măsura în care România ar adera la sistemul Pactului franco-sovietic. Cum
această vizită are loc în momentul încheierii acestui raport, ar fi prematur să
raportăm reacţia Palatului Chigi. Presa înregistrează informaţiile Agenţiilor şi
corespondenţilor speciali, cu titlu de cronică. Tendinţa este de a considera
prezenţa domnului Victor Antonescu la Paris cu simpatie, întrucât obiectul
principal al ei pare nu de a înfeuda exclusiv România politicii franceze, ci,
dimpotrivă, de a amenaja un loc larg pentru Italia în politica externă a României.
În această privinţă, declaraţiile din 11 decembrie ale ministrului nostru al
Afacerilor Externe, îndeosebi în partea lor referitoare la Italia, au produs o
impresie excelentă.
Venite după manifestaţiile naţionale hotărâte din 1 decembrie, asigurările
amicale date Italiei au apărut ca replica asigurărilor liniştitoare care mi-au fost
date de contele Ciano după discursul domnului Mussolini la Milano. Se poate
spune că declaraţiile din Comisiile reunite pentru Afaceri Străine din Cameră şi
Senat au restabilit echilibrul raporturilor noastre cu Italia, tulburat de discursul
de la Milano, şi că, graţie lor, vom fi în măsură să reluăm, mai curând poate
decât ar fi fost de aşteptat, încercările concrete de apropiere cu Italia, dacă
raporturile acesteia cu Franţa şi Anglia şi desfăşurarea crizei spaniole ne vor
permite să trecem la o acţiune pozitivă în acest scop.
Lugoşianu
[Note marginale:]
Domnului subsecretar de stat; Direcţia politică; Direcţia economică;
29.XII.1936.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 9 (General, 1936-1937), f. 82, 94-138
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA SOFIA, RADU CRUTZESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 638, din 21 decembrie 1936, ora 21.00
Înreg. la nr. 71 177, din 22 decembrie 1936
Sofia
Am avut astăzi o primă întrevedere cu domnul Kiosseivanov. Domnia Sa
mi-a spus în esenţă următoarele: „Guvernul bulgar doreşte cu toată sinceritatea
să întreţină relaţii de cât mai strânsă prietenie cu toţi vecinii. Am crezut de la
început că prima ţară cu care vom putea ajunge la o destindere reală va fi
România, ca ţară de care nu ne despart decât litigii neînsemnate şi de care ne
simţim cel mai legaţi prin amiciţiile încă vii ale unui trecut nu prea îndepărtat.
Făcând, încă din 1933, primele demersuri în acest sens pe lângă Guvernul
român, ministrul dumneavoastră al Afacerilor Străine mi-a declarat însă
categoric şi în repetate rânduri că o înţelegere româno-bulgară este neapărat
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condiţionată de o prealabilă înţelegere bulgaro-iugoslavă. Am izbutit, înlăturând
toate piedicile pe care le socoteam de neînvins, să realizăm această apropiere, dar
am văzut cu adâncă părere de rău că relaţiile cu dumneavoastră rămân
neschimbate. Acum însă, şi îndeosebi după convorbirile avute de curând la
Geneva cu ministrul dumneavoastră, care mi-a lăsat cea mai plăcută amintire, am
credinţa că vom păşi pe calea realizărilor. În ceea ce mă priveşte, voi face totul
pentru atingerea acestui scop. Pentru Guvernul bulgar, chestiunile teritoriale nu
mai există. Câteva mii de kilometri în plus nu vor face fericirea poporului nostru.
Am desfiinţat – şi nu numai pe hârtie – toate organizaţiile iredentiste legale şi
ilegale, iar asociaţiile macedonene, trace sau dobrogene care mai există pe
alocuri în provincie au un caracter pur cultural şi orice manifestare politică le
este interzisă.
Mă folosesc de cenzură pentru a împiedica orice jignire care s-ar putea
aduce vreunui stat străin şi îndeosebi vecinilor noştri. În fine, nădăjduiesc să pun
capăt, prin desfiinţarea definitivă a vechilor partide politice, agitaţiilor nesocotite
şi supralicitaţiei naţionaliste. Cred că viitoarele alegeri vor dovedi că opinia
publică mă sprijină în acţiunea pe care am întreprins-o‖.
Nu am atins, în cursul acestei prime convorbiri, care s-a desfăşurat în
atmosfera cea mai cordială, nicio chestiune specială.
MS Regele Boris, întorcându-se astăzi în Capitală, cred că voi fi admis
să-i prezint scrisorile de acreditare, în cursul acestei săptămâni.
Crutzescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică. 22 XII 1936.
AMAE, Fond 71/Bulgaria, vol. 74 (Relaţii cu România, 1936-1937), f. 218-220
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ATAŞATUL DE PRESĂ DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA BERLIN,
PETRE ILCUŞ, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE,
VICTOR ANTONESCU
R. nr. 334, din 21 decembrie 1936
Înreg. la nr. 07 591, din 24 decembrie 1936
Berlin
Presa germană despre vizita domnul ministru Antonescu la Paris
Domnule Ministru,
Prin telegrama noastră nr. 333, din 17 decembrie a.c.1, am semnalat
faptul că presa germană a acordat încă de la început o deosebită atenţie şi
importanţă vizitei oficiale a domnului ministru Antonescu la Paris. Se poate chiar
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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spune că nicio vizită oficială a unui alt bărbat de stat din România n-a fost
urmărită de către presa Reich-ului cu un interes mai mare decât actuala vizită a
domnului ministru Antonescu.
Din mulţimea reportajelor şi a articolelor care au apărut cu acest prilej,
se desprind următoarele păreri şi concluzii, pe care presa germană le leagă de
vizita de la Paris:
1) Se desprinde, astfel, că ea formează expresia dorinţei Guvernului
francez de a examina cu ministrul de Externe al României ansamblul
problemelor dintre cele două ţări, în lumina noilor curente şi
raporturi internaţionale care se desenează în Europa.
2) Că ea ar avea menirea să clarifice anumite nedumeriri care ar fi
existat în ultimul timp la Paris, cu privire la orientarea politicii
noastre externe.
3) Că prin ea, Franţa doreşte să fie cât mai concret edificată în ceea ce
priveşte noul aspect pe care l-a luat situaţia din estul Europei, după
reactivarea alianţei româno-polone.
4) Că Franţa, la dorinţa Rusiei, şi, în special, a Cehoslovaciei, va
încerca, şi cu ocazia acestei vizite, să determine România la un
angajament mai larg şi mai strâns pe linia alianţei pe care Franţa o
are cu Sovietele şi cu Cehoslovacia.
5) Şi, în fine, se mai poate desprinde şi faptul că vizita domnului
ministru Antonescu ar fi urmărit şi perfecţionarea contractelor
referitoare la livrarea materialului de război pe care România l-a
comandat în Franţa.
După ce convorbirile de la Paris au luat sfârşit, ziarele germane au
publicat pe larg comunicatul oficial din care se constată deplina armonie cu
privire la toate chestiunile discutate. Cu toate acestea, comentariile pe care presa
germană le leagă de acest comunicat cred a putea afirma că, pe latura politică –
îndeosebi în ceea ce priveşte Sovietele şi Cehoslovacia – cu toată insistenţa
cercurilor franceze, România nu şi-ar fi luat niciun fel de angajament în afară de
cele care rezultă din tratatele şi obligaţiile ei de până astăzi. Ziarele subliniază,
de asemenea, că domnul ministru Antonescu a accentuat şi la Paris asupra
faptului că România doreşte întreţinerea celor mai bune relaţii atât cu Italia, cât
şi cu Germania.
În cele ce urmează, redăm câteva rezumate din articolele scrise de presa
germană cu privire la această vizită:
„Deutsche Allgemeine Zeitung‖, din 16 decembrie a.c., publică, sub
titlul Parisul se străduieşte să câştige de partea sa Bucureştiul, următoarele:
„Este de remarcat că vizita are la bază invitaţia lui Delbos, ministrul de Externe
al Franţei; iar importanţa vizitei creşte cu atât mai mult, cu cât ea are loc imediat
după reactivarea raporturilor polono-române, rezultată în urma vizitei domnului
ministru Antonescu la Varşovia.
Se spune că invitarea domnului Antonescu a fost făcută la dorinţa lui
Potiomkin, ambasadorul Sovietelor la Paris. După cele ce se văd, Rusia, ca şi
Franţa de altfel, pare îngrijorată în ceea ce priveşte forma reluării raporturilor
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polono-române. Rostul acestei reluări ar fi trebuit să fie o apropiere a Poloniei de
Mica Înţelegere şi o mai puternică strângere a raporturilor franco-polone. Or, se
spune că în această privinţă misiunea României s-a lovit şi a întâmpinat la
Varşovia greutăţi mari. În schimb, domnii Antonescu şi Beck s-au înţeles perfect
în ceea ce priveşte reactivarea raporturilor şi a alianţei militare româno-polone.
Ţinând seamă de toate acestea, între [care şi] vizita apropiată a
mareşalului Poloniei în România şi de vizita Regelui României în Polonia,
precum şi de tendinţa care se pare că ar urmări-o şi România – alături de Polonia
– de a-şi asigura adică o mână cât mai liberă – fără a uita să arate din când în
când şi Franţei toată loialitatea prieteniei sale – se presupune că Quai d‘Orsay va
supune de data aceasta pe ministrul de Externe al României unui interogatoriu
foarte sever‖.
„Kölnische Zeitung‖, din 17 decembrie 1936, publică o corespondenţă a
reprezentantului său de la Paris, care, după ce relatează textual – în partea
privitoare la Germania – declaraţiile făcute de domnul ministru Antonescu unui
gazetar francez, în tren, şi în cursul cărora Domnia Sa a spus: „de Reich ne leagă
raporturi economice din ce în ce mai strânse, şi sperăm că ele se vor desfăşura tot
aşa şi în viitor, spre cel mai mare folos al ambelor state‖ – adaugă: „dacă tocmai
aceste cuvinte sunt sau nu potrivite să entuziasmeze cercurile de la Paris, rămâne
să se vadă mai pe urmă‖.
În continuare, autorul trece în revistă toate problemele politicii externe
franceze, căutând să arate că actualul Guvern de la Paris vrea să se
dezvinovăţească, prin activitatea lui recentă, de acuzaţia care i s-a adus, şi anume
că, de când cu venirea la cârmă a Cabinetului Blum, nu mai există niciun fel de
politică externă franceză.
„Frankfurter Zeitung‖, din 17 decembrie a.c., relatează, sub titlul Parisul
salută pe domnul Antonescu, ştiri privitoare la sosirea domnului ministru
Antonescu la Paris, redă esenţialul declaraţiilor făcute de Domnia Sa în gară,
imediat la sosire, şi rezumă articolul apărut în „Le Temps‖ în legătură tot cu
această vizită.
„Berliner Börsen Zeitung‖, din 18 decembrie a.c., înşiră în primul rând
vizitele şi convorbirile avute de domnul ministru Antonescu la Paris; iar după ce
arată toate evenimentele din trecut care îl leagă de acest oraş, ziarul încearcă să
dea o explicaţie pentru actuala vizită, spunând, printre altele: „Prin vizita de
acum a domnului Antonescu la Paris, se vor împrăştia toţi norii care s-au ridicat
în România de când cu plecarea domnului Titulescu şi care au căutat să
umbrească prietenia franco-română. Vizita domnului Antonescu la Varşovia a
fost un fel de preludiu al actualei vizite la Paris. La Varşovia i-a reuşit să
reîmprospăteze alianţa militară polono-română care – de când cu reluarea, din
vară, a raporturilor militare franco-polone – are, şi pentru Franţa, din nou, o
valoare deosebită.
În primăvara acestui an, Polonia a fost nevoită să recunoască faptul că
numai cu produsele fabricilor ei proprii nu va putea face faţă ritmului înarmărilor
şi, în consecinţă, şi-a îndreptat privirile spre Paris; acelaşi lucru se poate spune,
până la un anumit punct, şi despre România, care, neavând o industrie de război,
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îşi procură armamentul de la Skoda. Aşa se face că una dintre îndatoririle de
căpetenie ale domnului Antonescu, la Paris, este şi aceea de a juca rolul unui om
de bancă în vederea unei importante comenzi de armament‖.
În continuare, ziarul arată obligaţiile financiare ale României faţă de
Franţa, şi insistă asupra avantajelor care au survenit prin aranjamentul petrolier
din primăvară.
Cât despre latura politică internaţională a acestei vizite, ziarul o
încadrează în preocupările şi îngrijorările internaţionale ale politicii franceze.
„Deutsche Allgemeine Zeitung‖, din 19 decembrie a.c., sub titlurile
România nu vrea şi Franţa dezamăgită de rezultatele vizitei domnului
Antonescu, scrie, printre altele: „Cu tot cuprinsul amical al comunicatului care sa dat după închiderea discuţiilor franco-române care au avut loc la Paris,
îndoielile noastre exprimate în sensul că nici de data aceasta scopul diplomaţiei
franceze, de a lega Mica Înţelegere în întregime, aşa cum a făcut-o cu
Cehoslovacia, de politica de alianţe a Franţei, nu va reuşi, s-au adeverit pe
deplin. După cum se ştie, între Franţa şi Cehoslovacia există, încă din 1924, un
pact de asistenţă mutuală, bazat pe un eventual atac din partea Germaniei; în
acelaşi timp, este de observat că tratatele care leagă între ele statele Micii
Înţelegeri nu sunt îndreptate decât împotriva Ungariei. Diplomaţia franceză a
sperat că în timpul Cabinetului Blum va putea să întărească sistemul de alianţe al
Franţei, aşa cum acest lucru s-a întâmplat în parte cu Polonia, şi că îi va reuşi să
lege de politica Franţei şi România, într-o măsură cu mult mai strânsă ca până
acum.
Este de notat că această dorinţă a Franţei a fost exprimată încă din
timpul domnului Titulescu, că ea a fost foarte sprijinită de dânsul, domnul
Titulescu arătându-se chiar dispus ca – după cuvenitele şi prealabilele garanţii pe
care le-ar fi oferit Franţa – să încheie şi cu Moscova un pact similar de asistenţă
mutuală.
După cum se vede din discuţiile avute de domnul Antonescu la Paris,
cauzele care la timpul lor au dus la căderea domnului Titulescu, nu s-au schimbat
cu nimic. Din contră, actualul ministru de Externe al României a ţinut să arate
din nou că relaţiile de pritenie ale României cu Franţa nu sunt nicidecum în
contradicţie cu raporturile ei, tot aşa de bune, faţă de celelalte ţări. Iar pentru
motivarea acestui punct de vedere nu trebuie luat numai conţinutul celor spuse
de dânsul în Parlament cu puţin înainte de a pleca la Paris, deoarece faptul că
domnul Antonescu a ţinut să pună la curent atât pe ambasadorul Poloniei, cât şi
pe ministrul Iugoslaviei cu cele discutate la Quai d‘Orsay, reprezintă cea mai
bună dovadă despre intenţiile şi dorinţa României de a nu renunţa din nou la
politica de neutralitate pe care a început-o.
În tot cazul, vizita la Paris a domnului Antonescu a arătat că realizarea
unui front la care să participe Franţa cu statele din sud-estul european a devenit
foarte problematică şi că, în relaţiile încordate dintre Berlin şi Moscova, nici
România şi nici Iugoslavia nu vor adera la politica Franţei, care exprimă tendinţe
pline de risc şi de aventuri‖.
Ziarul „Frankfurter Zeitung‖, din 20 decembrie a.c., ocupându-se de
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rezultatul vizitei domnului ministru Antonescu la Paris, arată că nu este vorba de
noi alianţe şi că, în afară de problemele care privesc direct România, convorbirile
s-au extins în aceeaşi măsură şi asupra întregului ansamblu al chestiunilor care
privesc Mica Înţelegere şi rolul ei în centrul şi sud-estul Europei.
Contrar relatărilor din celălalte ziare, corespondentul de la Paris al lui
„Frankfurter Zeitung‖ crede că poate afirma, în concluzie, că Franţa şi Rusia
Sovietică ar fi tocmai acelea care nu ar dori, deocamdată, o extindere a
obligaţiilor lor în sensul unei noi alianţe pentru garantarea securităţii în Bazinul
dunărean, dar că domnul Delbos a asigurat, cu toate acestea, pe domnul
Antonescu, că „în caz de strâmtoare, Franţa şi Rusia vor fi alături de Mica
Înţelegere‖.
Alăturat, înaintăm şi o serie de tăieturi din presa germană, referitoare la
vizita domnului ministru Antonescu la Paris.
Ilcuş
AMAE, Fond 71/Franţa, vol. 66 (Relaţii cu România, 1936), f. 384-391
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NOTA DE CONVORBIRE DINTRE SUBSECRETARUL DE STAT
DE LA MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR BĂDULESCU,
ŞI MINISTRUL CEHOSLOVACIEI LA BUCUREŞTI, JAN SEBA
21 decembrie 1936
[Bucureşti]
Secret.
Domnul Seba mi-a vorbit de patru chestiuni:
1) Negocierile de la Praga
Domnul Seba a avut azi dimineaţă o convorbire cu domnul
Răsmiriţă, întors de la Praga, care l-a pus la curent cu stadiul actual
al negocierilor de acolo.
Din această convorbire ar rezulta imposibilitatea de a se putea face
ceva acolo înainte de sărbătorile Crăciunului.
În consecinţă, s-a stabilit următorul program:
Domnul Răsmiriţă va pleca în ziua de 2 ianuarie, iar eu voi pleca în
ziua de 5 sau 6 ianuarie 1937.
2) Acordul de clearing.
Acordul în vigoare expiră la sfârşitul anului curent.
Am arătat domnului Seba dificultăţile care se nasc din existenţa
convenţiilor de armament care se execută alături de Acordul de
clearing. Dat fiind că numărul acestor convenţii a sporit şi că
executarea lor este în directă legătură cu Convenţia de clearing, ar fi
necesar, credem, să concentrăm într-un sistem unic în ce priveşte
transferul, atât Acordul de clearing, cât şi Convenţia de armament.
Acest lucru ar urma să se facă cu prilejul Acordului de clearing şi de
plăţi, după ce vom fi încheiat negocierile actuale.
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Domnul Seba s-a declarat în principiu de acord cu acest mod de a
vedea.
3) Vizita domnului ministru Victor Antonescu la Paris.
Domnul Seba mi-a cerut detalii despre rezultatele vizitei domnului
ministru Antonescu la Paris. I-am spus că prins de numeroasele
convorbiri pe care le-a avut acolo, domnul Antonescu nu mi-a trimis
decât două-trei telegrame foarte scurte, în care nu ne-a spus mai mult
decât că impresia generală este foarte mulţumitoare. Prin telefon,
pentru motive uşor de înţeles, nu am putut, fireşte, cere alte lămuriri,
nici nu era locul, dat fiind că peste două zile domnul ministru
Antonescu se întoarce la Bucureşti. Domnul Seba va putea atunci să
primească direct de la domnul Antonescu toate detaliile care l-ar
putea interesa.
4) Vizita domnului Milan Stoiadinović.
Domnul Seba m-a întrebat dacă s-a primit confirmarea domnului
Stoiadinović. I-am răspuns că această confirmare urma să se dea
direct de la domnul prim-ministru. Nu am fost încă informat de
sosirea ei.
Domnul Seba m-a întrebat ce gândesc despre această vizită.
I-am răspuns că vânătoarea nu este un pretext, şi că, pour une fois,
dat fiind moda vânătorilor diplomatice, ea corespunde într-adevăr
dorinţei ambilor prim-miniştri de a se întâlni în România la o
vânătoare.
Se înţelege de la sine că, cu prilejul ei, se vor discuta şi chestiuni
politice. Discuţia ar putea fi interesantă, date fiind vizita Prinţului
Paul la Londra, vizitele domnului Stoiadinović la Ankara şi Sofia şi
vizitele domnului ministru Victor Antonescu la Varşovia şi Paris.
Domnul Seba mi-a comunicat că a fost invitat la această vânătoare
de domnul prim-ministru. Nu ştie însă dacă va putea participa,
fiindcă gripa de care a suferit în timpul din urmă nu este pe deplin
vindecată.
Am răspuns domnului Seba că nădăjduiesc că va putea să participe
la această vânătoare şi că mai are timp să ne anunţe participarea sa.
Bădulescu
AMAE, Fond 71/România, vol. 82 (Note de convorbiri, 1936-1940), f. 41-42
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 831, din 22 decembrie 1936, ora 12.22
Înreg. la nr. 71 394, din 23 decembrie 1936
Moscova
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Expunerea domnului Beck în Comisia Afacerilor Străine este foarte rău
primită de presa sovietică, şi în special de ziarul „Pravda‖, care îl supune la o
analiză amănunţită, pentru a învedera că în toate chestiunile polone (raporturile
cu Cehoslovacia, raporturile cu Ungaria, memorandum de la Geneva, afacerile
spaniole, revendicările de colonii etc.), Polonia nu face decât jocul Germaniei. În
special partea din declaraţiile domnului Beck privitoare la statele baltice, în
legătură cu unele declaraţii făcute la Congresul Sovietelor, stârneşte indignarea
ziarului sovietic. Ministrul Afacerilor [Străine] polon, ca unul care a sabotat
Pactul Oriental şi alte acorduri destinate a garanta securitatea statelor baltice, nu
este chemat a face pe tutorele nepoftit al acestor state. Mai bine şi-ar reaminti
domnul Beck de un discurs al domnului Schacht, în care acesta cerea
retrocedarea Poznaniei, decât să se amestece în relaţiile dintre URSS şi statele
baltice, chestiune care nu priveşte Polonia.
Se reaminteşte apoi de aşa-zisul bloc al neutrilor, proiectat a fi semnat cu
România şi cu statele baltice, cu excluderea Cehoslovaciei, apoi de Acordul
cultural polono-japonez, în sfârşit, de raporturile secrete cu Dantzig, tot atâtea
chestiuni despre care domnul Beck s-a ferit să pomenească ceva.
Tonul întregului articol este foarte agresiv şi veninos faţă de persoana
domnului Beck.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 68 (Relaţii cu Polonia, 1931-1937), f. 390-391
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 834, din 22 decembrie 1936, ora 21.46
Înreg. la nr. 71 396, din 23 decembrie 1936
Moscova
Ziarul local de limbă engleză „Moscow Daily News‖ revine, astăzi, întrun articol semnat, asupra convorbirilor franco-române, cărora le atribuie cea mai
mare importanţă. Faţă de ameninţarea crescândă pe care o reprezintă Germania
atât pentru Franţa, cât şi pentru Cehoslovacia, Franţa are nevoie să ştie cât de
mult poate conta pe România. Înlăturarea domnului Nicolae Titulescu din
Guvern, boala sa suspectă, nu sunt străine de acţiunea agenţilor fascişti. Deşi de
atunci nicio schimbare făţişă nu a intervenit în politica externă a României,
acţiunea hitleristă nu a încetat în România. Polonia în special, caută să
influenţeze România în sens favorabil Germaniei. În aceste împrejurări, este
capital a urmări linia de conduită a României, care angajează întreaga Mică
Înţelegere, după cum s-a spus şi la Paris.
Deplinul acord despre care vorbeşte comunicatul trebuie înţeles şi ca o
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întărire a legăturilor economice franco-române.
Este probabil că, după exemplul polonez din septembrie, Franţa să
acorde României un sprijin financiar. Dar nicio negociere şi niciun privilegiu
economic nu poate şterge efectul produs asupra ţărilor mici de slăbiciunea arătată
de unele mari puteri faţă de ţări cu spirit agresiv. Dacă Franţa a înregistrat cu
adevărat rezultate pozitive în negocierile ei cu România, aceasta se datorează,
înainte de toate, declaraţiilor ferme ale domnilor Delbos şi Eden, aceştia
dându-şi asigurări de asistenţă reciprocă.
Relaţiile Franţei cu România şi cu celelalte ţări din Mica Înţelegere vor
depinde în viitor numai de fermitate, în politica externă franceză.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică.
AMAE, Fond 71/URSS, vol. 83 (Relaţii cu România, 1935-1936), f. 490-491
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 579/A-2, din 22 decembrie 1936
Londra
Relaţiile anglo-italiene
Domnule Ministru,
Decizia Guvernului britanic, de a retrage pe ministrul său de la Addis
Abeba şi de a transforma Legaţia într-un Consulat General, este o reconoaştere
concretă a stării de fapt din Abisinia şi un prim pas spre o ameliorare a relaţiilor
anglo-italiene.
Ar fi o eroare însă de a deduce de aici că agrementul general, acum în
discuţie la Roma, ar fi pe cale de a fi iscălit. Chiar de la început, cele două
Guverne au convenit că chestiunea abisiniană va trebui să fie tratată separat, şi să
nu intre în the gentlemen’s agreement privitor la Acordul mediteranean.
Actul încheiat acum poate fi considerat ca un gest de bunăvoinţă din
partea Angliei, şi care poate oarecum facilita mersul discuţiilor în curs cu privire
la interesele anglo-italiene în Mediterana.
Cauza întârzierii încheierii Acordului mediteranean se datorează faptului
că se caută o formulă care să specifice mai degrabă că interesele celor două state
sunt complementare şi nicidecum divergente. Documentul care se va semna va fi
de o formă cât mai simplă şi de un ton general.
Guvernul britanic nu doreşte însă să încheie acest gentlemen’s agreement
până ce nu se va fi dovedit cu prisosinţă că interesele anglo-italiene, în realitate,
nu sunt contradictorii, şi, în consecinţă, ele trebuie examinate cu multă
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minuţiozitate. Cum Guvernul de la Roma caută să obţină cele mai multe
avantaje, dat fiind că Anglia posedă deja o situaţie de fapt în Mediterana,
discuţiile vor continua încă câtva vreme, şi este probabil că Acordul va fi
încheiat abia pe la începutul anului viitor, şi nu înainte de Sărbători, cum s-a
zvonit acum în urmă.
De asemenea, se doreşte aici ca iniţierea discuţiilor franco-italiene, cu
privire la aceleaşi interese, să fie pe cale de încheiere înainte ca gentlemen’s
agreement anglo-ialian să fi devenit fapt împlinit.
Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Laptew
AMAE, Fond 71/România, vol. 240 (Copii după rapoarte, decembrie
1936), f. 358-359
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, CONSTANTIN CESIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 4 067, din 23 decembrie 1936, ora 18.45
Înreg. la nr. 71 589, din 24 decembrie 1936
Paris
Confidenţial.
Ministrul Afacerilor Străine al Turciei, cu care am avut adineauri o lungă
întrevedere, a insistat asupra faptului că nu ar fi bine să existe din partea
României vreo opoziţie la proiectul înţelegerii bulgaro-iugoslave, căreia, de
altfel, Turcia i-a dat asentimentul ei din prima clipă.
În afară de argumentarea pe care ministrul Afacerilor Străine a expus-o
ieri Excelenţei Voastre, Domnia Sa a adăugat: „Guvernul turc nu se va opune
niciodată la acorduri bilaterale încheiate cu alte ţări de membri componenţi ai
Pactului Balcanic. Astfel de pacte nu pot fi văzute rău de Guvernul turc, căci
ceea ce luăm în primul rând în considerare şi face puterea Pactului Balcanic este
„încrederea‖ pe care am acordat-o şi o menţinem pe baza tratatului‖.
Domnia Sa pleacă mâine spre Ankara, însă mi-a spus că se va opri la
Atena, pentru a căuta să convingă Guvernul grec să nu mai fie ostil înţelegerii
proiectate bulgaro-iugoslavă.
Cesianu
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 842
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 580, din 23 decembrie 1936, ora 19
Înreg. la nr. 71 588, din 24 decembrie 1936
Atena
Am văzut azi pe subsecretarul de stat, Mavrudis, pentru a-i remite copii
după scrisorile de acreditare.
M-a informat că, în urma sugestiilor şi observaţiilor transmise la
Belgrad, Stoiadinović a răspuns că nu găseşte util ca discuţia asupra Pactului de
amiciţie iugoslavo-bulgar să aibă loc în Consiliul Înţelegerii Balcanice, deoarece
s-ar da terţilor impresia existenţei unor divergenţe între cele patru state. Şeful
Guvernului iugoslav consideră că problema trebuie clarificată înainte de
conferinţă, în conversaţie bilaterală directă între oamenii de stat, pentru ca apoi
reuniunea de la Atena să reafirme solidaritatea Înţelegerii Balcanice.
Stoiadinović a arătat preţul deosebit pe care-l pune, din motive interne şi externe,
pe realizarea pactului cu Bulgaria, afirmând că acesta nu ar anula eficacitatea
Pactului Balcanic faţă de o agresiune bulgară împotriva unuia dintre semnatari. A
adăugat că fără consimţământul tuturor aliaţilor balcanici, Iugoslavia nu ar putea
încheia pactul dorit cu Bulgaria. Faţă de această situaţie, menţinând observaţiile
sale, şi anume:
1) Că Acordul iugoslavo-bulgar riscă faţă de terţi să scadă valoarea
Pactului Balcanic sau chiar să-l disloce.
2) Că în urma înţelegerii bulgaro-iugoslave, poziţia Greciei şi
României în negocierile pentru normalizarea raporturilor cu Bulgaria
va fi slăbită, iar exigenţele bulgare vor fi sporite.
3) Că Înţelegerea Balcanică are un scop de colaborare şi solidaritate nu
numai în caz de război, ci şi în timp de pace, şi acest rol ar fi
diminuat.
Guvernul elen este de acord cu gândul unei clarificări anterioare
Conferinţei de la Atena.
Grecia nu doreşte să înstrăineze Cabinetul iugoslav, ea reclamă însă o
soluţie care să păstreze Pactului Balcanic întreaga sa valoare.
Întrucât Rüstü Aras, care a acceptat, după dorinţa domnului
Stoiadinović, rolul intermediar între Cabinetul iugoslav şi cel grec, va sosi,
probabil, la Atena, la 28 decembrie, Guvernul elen îşi rezervă să examineze
chestiunea cu dânsul.
Aceste conversaţii ar corespunde, din partea Greciei, cu acelea pe care
Stoiadinović le va avea zilele acestea cu Guvernul român, cu ocazia participării
la vânătoarea anunţată în presă.
Domnul Mavrudis m-a asigurat că mă va ţine la curent cu rezultatul
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schimbului de vederi cu Rüstü Aras.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică; 24.XII.1936; Legaţiilor de la Belgrad şi Sofia,
cu menţiunea: numai pentru informarea dumneavoastră personală.
V[ictor].B[ădulescu].;
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame; 25 iunie
1935-31 mai 1937), f. 198-200
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 841, din 23 decembrie 1936, ora 23.08
Înreg. la nr. 71 592, din 24 decembrie 1936
Moscova
Flirtul polono-român, acesta este titlul unui articol în „Journal de
Moscou‖ de azi. Relaţiile polono-române, care în ultimii ani dovedeau o vădită
răceală, au luat, de câteva luni, în urma iniţiativei Guvernului polon, caracterul
unei „prietenii‖. Primirea domnului Victor Antonescu, sosit cu o delegaţie
militară, şi a cărui vizită a fost precedată de acea a ziariştilor români, şi urmată
de acea a generalului Samsonovici, a avut un caracter vădit demonstrativ.
Guvernul şi presa polonă au făcut totul pentru ca opinia publică să aibă impresia
că este vorba de un moment capital în politica externă polonă. Ceva similar s-a
petrecut cu prilejul vizitei mareşalului Ridz Smigly la Paris. În ambele cazuri, s-a
vrut să se demonstreze că Polonia are posibilitatea de a manevra şi că politica
colonelului Beck nu a izolat-o. Aceasta este însă numai aparenţa. Politica
progermană a Poloniei nu a deviat. Exploatând existenţa în România a unor forţe
reacţionare şi duşmane URSS, gata a capitula în faţa Germaniei fasciste,
cercurile guvernamentale polone lucrează pe faţă pentru întărirea acestor
elemente. Agravarea relaţiilor româno-sovietice este scopul principal al
domnului Beck, dar nu singurul. Domnia Sa s-a mai bizuit pe distrugerea Micii
Înţelegeri şi pe izolarea Cehoslovaciei. Polonia este gata să apere frontierele
române înspre URSS, adică împotriva unui stat care nu ameninţă cu nicio
primejdie nici România, nici oricare alt stat.
Dar cum stăm cu celelalte frontiere ale României, când Polonia nu a
ratificat încă Tratatul de la Trianon? România trebuie să renunţe la serioase
garanţii de securitate de pe urma luptei colective pentru pace, trebuie să aibă
relaţii mai puţin bune cu URSS şi cu Cehoslovacia, pe când domnul Beck şi-ar
continua flirtul cu Ungaria. Orice s-ar face pentru a convinge lumea şi în special
opinia publică polonă de trăinicia nezdruncinată şi adâncă a prieteniei polonoromâne, diferenţele de principii care separă politica acestor două state devin tot
mai vădite. Este suficient să se privească poziţia luată în chestiunea reformei
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Pactului Societăţii Naţiunilor şi memorandumul Beck, şi alte declaraţii atât de
hotărâte ale domnului Antonescu în faţa Comisiei Afacerilor Străine.
Legăturile cu Germania şi Acordul cultural polono-japonez, aceasta este
adevărata neutralitate a domnului Beck. Agenţii polonezi caută să smulgă
României arma ei defensivă cea mai sigură, anume garanţia securităţii colective.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia politică. 24 XII 1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 57 (Relaţii cu România, decembrie 193625 aprilie 1937), f. 127-129
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI DE LA
VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 706, din 24 decembrie 1936
Înreg. la nr. 72 250, din 29 decembrie 1936
Varşovia
Situaţia politică internă la sfârşitul anului 1936
Domnule Ministru,
Anul 1936 se termină pe o lungă perioadă de calm în politica internă
polonă. Parlamentul, deschis de trei săptămâni, nu pare a fi pe punctul de a juca
un rol mai activ decât în trecut, cu toate că mai mulţi deputaţi mi-au spus că
actuala sesiune va fi mai „muvmentată‖ (sic!), parlamentarii, în mare parte noi
veniţi, începând de abia acum să-şi cunoască meseria şi să se cunoască unii pe
alţii, lucru care ar putea permite crearea de curente politice diferite.
Declaraţia făcută de preşedintele Consiliului, la deschiderea
Parlamentului, asupra unităţii de vederi între factorii conducători în ceea ce
priveşte atât politica internă, cât şi cea externă, este interesantă numai până la un
punct. Nu s-ar fi putut declara contrariul de la tribuna Sejmului. Pe de altă parte,
lumea guvernamentală este obligată să-şi strângă, pe cât se poate, rândurile,
unicul mod de a menţine regimul actual.
Singurul fapt mai important de politică internă este boala mareşalului,
care, din această cauză, nu a putut vedea pe domnul general Samsonovici, cu
ocazia recentei sale vizite aici (vezi nr. 3 639, din 19 decembrie1).
Se zice că ar avea o infecţie colibacilară, care s-ar fi localizat la
amigdale şi la apendice, şi că va fi nevoit să sufere, la un oarecare interval,
operaţii la ambele locuri. Timp de câteva săptămâni încă, nu va putea lua parte la
1

Vezi documentul nr. 516..
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viaţa politică. Aceasta ar explica de ce remanierea ministerială anunţată n-a avut
loc, generalul Slawoj Skladowski, cu toată starea precară a sănătăţii sale, fiind
rugat să mai rămână în capul Guvernului.
Ţin însă să aduc la cunoştinţa Excelenţei Voastre ştirea că s-ar fi fixat o
nouă dată pentru apariţia menifestului colonelului Koc, de creare a noului partid
guvernamental. O dau sub toată rezerva, deoarece nu este prima oară că se dau
detalii precise în această chestiune, fără însă ca faptele să le fi confirmat.
Acum se vorbeşte de apariţia lui pentru primele zile ale lui ianuarie.
Noua organizaţie ar urma să aibă un caracter fascizant, „à la mode polonaise‖,
dar cu un program economico-social destul de înaintat, pentru a mulţumi grupul
„Naprawa‖, adică stânga guvernamentală.
Se vorbeşte că, cu această ocazie, s-ar încerca să se atragă de partea
regimului, în locul populiştilor recalcitranţi (vezi raportul nr. 3 200, din 16
noiembrie1), tineretul naţional. De altfel, de la un timp încoace, precum am
raportat deja Excelenţei Voastre, s-a putut remarca o schimbare vădită în
atitudinea faţă de Guvern a oficiosului partidului naţional, „Warszawski
Dziennik Narodowy‖.
Această apropiere s-a manifestat atât pe terenul politicii interne, cât şi pe
cel al politicii externe. Se ştie că tineretul acelui partid are tendinţe „fascizante‖,
tendinţe care există şi în lagărul guvernamental, şi care vor fi, zice-se, şi ale
noului „partid de stat‖. Pe de altă parte, francofilia şi germanofilia de odinioară a
naţional-democraţilor2 s-au temperat foarte mult în urma venirii la putere în
Franţa a Guvernului Frontului Popular, astfel că politica externă „de echilibru‖
dusă de Guvernul polon, atât de criticată în trecut de naţional-democraţi, este
sprijinită acum de dânşii.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Hiott
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 20 (Politica internă, 1936), f. 277-279
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CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA VARŞOVIA, CONSTANTIN DINU HIOTT, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3 708, din 24 decembrie 1936
Înreg. la nr. 72 251, din 29 decembrie 1936
Varşovia
Confidenţial.
Expozeul domnului Beck şi politica externă polonă

1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Partidul şi-a schimbat numele în cel de „naţional‖ (n. a.).
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Domnule Ministru,
Domnul Beck având, pare-se, mână liberă din partea factorilor
conducători ai regimului – printre care de altfel figurează – şi posibilitatea de
înlocuire a Domniei Sale neîntrevăzându-se în momentul de faţă, expozeul anual,
pe care l-a făcut vinerea trecută în faţa Comisiei Afacerilor Străine a Senatului, a
constituit un eveniment politic de o importanţă primordială.
S-ar putea zice chiar că, de data aceasta, expozeul a prezentat un interes
şi mai deosebit, din cauza repercusiunii ce s-ar fi putut aştepta să aibă asupra
cursului politicii externe polone, evoluţia rapidă din ultimele luni a situaţiei
internaţionale.
Fără a aduce lucruri senzaţionale, cele spuse de domnul Beck au
confirmat unele tendinţe care deveneau din ce în ce mai aparente şi, în acelaşi
timp, au dat unele indicaţii asupra intenţiilor Domniei Sale.
Ministrul Afacerilor Străine polon a avut „beau jeu‖ ca, în cadrul unei
politici „de echilibru‖ sau „independenţă‖, să arate că, în cursul ultimului an,
orientarea internaţională a Poloniei nu a suferit nicio schimbare.
De fapt însă, textul expozeului a arătat oarecum contrariul, într-un mod
foarte abil, de altfel.
Că Polonia s-a apropiat de cei doi aliaţi ai săi, aceasta reiese în mod clar
din expozeu, care nu face decât să scoată în relief faptele petrecute în această
privinţă în cursul anului.
Domnul Beck însă are nevoie să facă mai mult uz de abilitatea sa când
vorbeşte de cei doi vecini cu care Polonia are pacte de neagresiune. În cazul lor
se confirmă adagiul „una caldă, una rece‖.
Nu vrea să irite Berlinul, dar nici să meargă împotriva propriei sale
opinii publice, care, în ultimul timp, s-a putut întreba care sunt avantajele
politicii de amiciţie cu Germania. Domnia Sa vorbeşte astfel de o oarecare
„enervare‖ care s-a manifestat în ultimul timp de ambele părţi ale fruntariei
polono-germane. Nu merge însă până a cita faptele: ultimul discurs al domnului
Schacht (vezi raportul nr. 3 684 din 22 decembrie1), decizia de a introduce în
Hitlerjungend minoritatea poloneză din Germania, chestiunea plăţii transferului
prin Coridor, chestiunea danzigheză. Constată însă că „nervii sunt în lucru,
decizia este alta‖, şi mai departe face o amabilitate Berlinului, citând în capul
vizitelor pe acea a domnului Göring, deşi nu avea decât un caracter semioficial.
Declaraţia de neagresiune din ianuarie 1934 constituind un act politic
caracteristic prin excelenţă al politicii externe a domnului Beck, Domnia Sa nu a
putut decât să constate că rămâne în picioare şi să nu provoace el însuşi o slăbire
a acestei politici. Pentru a sublinia aceasta, a lansat un atac îndreptat oarecum în
nişte mori în vânt, când a vorbit de „respingerea tentativelor venite din afară‖,
care încearcă să distrugă rezultatele reale obţinute în această direcţie.
În ceea ce priveşte relaţiile cu URSS, domnul Beck a adoptat un ton
neaşteptat, arătându-se foarte satisfăcut de ele. Drept contrapondere însă la
1

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
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această definire iniţială a situaţiei, Domnia Sa a vorbit apoi şi de surpriza
produsă în Polonia de discursul lui Jdanov.
În fond, „revalorizarea‖, cum i se zice aici, a alianţelor cu Franţa şi cu
România, constituie un fapt natural, legăturile cu aceste două ţări izvorând din
natura însăşi a lucrurilor, şi provine din faptul că ameninţarea unui război
european devenind din ce în ce mai reală, o politică bazată pe „fantezii‖ – căci
drept fantezie trebuie considerat modul cum timp de peste doi ani domnul Beck
ajunsese să aplice Declaraţia de neagresiune din 1934 – este acum extrem de
delicată de dus şi foarte periculoasă.
Un lucru mai rămâne însă azi în picioare din această politică: tensiunea
polono-cehoslovacă, ultimul gaj pe care Varşovia îl mai poate da Berlinului.
Domnul Beck a evitat deci să vorbească în expozeul Domniei Sale de
Cehoslovacia, şi a cerut senatorilor să nu-i pună vreo întrebare în acestă
chestiune. Presa, de asemenea, nu a relevat cu prea multă insistenţă această
tăcere, afară de ziarul de opoziţie „Goniec Warszawski‖, care se întreabă dacă nu
s-ar fi cuvenit să se dea un răspuns ultimului discurs împăciuitor al domnului
Krofta.
Ministrul Afacerilor Străine polon pare însă a fi pe punctul de a găsi un
nou laitmotiv al politicii sale personale. După marea intimitate cu Berlinul,
Domnia Sa caută azi intimitatea cu Londra. Este vorba, evident, de o intimitate
mai „distantă‖, datorită diferenţei dintre depărtarea Londra-Varşovia şi cea
Berlin-Varşovia.
Plecând de la principiul că natura are grijă de a menţine şi de a strânge
legăturile naturale, Domnia Sa pare – după metodele sale politice – a ajunge la
concluzia că meritul unui mare ministru al Afacerilor Străine este de a le
completa prin legături care sunt exclusiv produsul artei politice.
Aşa a fost cu politica de apropiere de Berlin, care a trebuit însă să
schimbe de intensitate, în urma desfăşurării evenimentelor şi a presiunii
mareşalului Rydz-Śmigly.
Acum domnul Beck a devenit anglofil, şi face tot pentru a complace
cabinetului de la Londra. Aşa se explică avansul făcut în expozeu URSS-ului,
adoptarea unei politici de colaborare interesată cu Societatea Naţiunilor, după
unii chiar strângerea relaţiilor cu aliaţii săi. De asemenea, şi adoptarea de către
Polonia a unei atitudini neutre între doctrina comunistă, pe de-o parte, şi cea
nazisto-fascistă, pe de altă parte. Dacă simpatiile actualului regim sunt pentru
fascism, din punctul de vedere internaţional această „neutralitate‖ a Poloniei
corespunde ideilor directoare ale politicii polone. În fond, declaraţiile repetate că
Polonia nu face parte nici din blocul comunist, nici din cel nazisto-fascist, mai
înseamnă şi altceva, şi anume că Guvernul polon nu doreşte să fie identificat cu
un bloc internaţional, oricare ar fi acesta, adică nici cu cel revizionist, dar nici cu
cel antirevizionist.
Ce foloase speră să tragă domnul Beck din această atitudine a Domniei
Sale?
Mai întâi, de ordin material: Polonia are o balanţă comercială foarte
favorabilă cu Anglia, datorită în mare parte exportului în condiţii bune a
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baconului, şi ar dori să nu piardă aceste avantaje.
Apoi, are impresia că, dintre statele mari, după Germania şi Rusia, care,
sub formă de propagandă în favoarea unor ideologii, caută să provoace o
răsturnare generală de pe urma căreia să profite ele, nu ideile lor, Anglia este ţara
care duce în momentul de faţă politica externă cea mai activă. Ar fi, deci, bine să
se găsească alături de dânsa.
În rezumat, s-ar putea zice că expozeul ministrului Afacerilor Străine
confirmă orientarea mai accentuată a Poloniei înspre aliaţii săi – datorită, mai cu
seamă, mareşalului Rydz-Śmigly – şi arată că domnul Beck are intenţia de a duce
o politică pe placul Londrei, încercând, în acest scop, cel puţin în vorbe, să
adopte o atitudine de reală neutralitate între Germania şi Rusia, şi făcând, pentru
aceasta, avansuri Moscovei. Nu merge însă până la a încerca să provoace o
destindere faţă de Praga, de teamă că relaţiile cu Berlinul, destul de dificile în
ultimul timp, să nu se strice şi mai mult.
Primiţi vă rog, domnule ministru, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Hiott
[Note marginale:]
Domnului ministru Antonescu; domnului subsecretar de stat; Direcţia politică. 29
XII 1936.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 6 (General, septembrie 1936-mai 1944), f. 78-83
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, CONSTANTIN LAPTEW,
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2582/A, din 24 decembrie 1936
Londra
Domnule Ministru,
Ieri a avut loc, la Foreign Office, a paisprezecea întrunire a Comitetului
pentru aplicarea agrementului de neintervenţie în Spania.
Preşedintele a supus Comitetului un proiect modificat pentru stabilirea
unui sistem de control pe uscat şi pe mare la fruntariile Spaniei şi dependinţele
(coloniile) spaniole. Acest proiect prevede un sistem de supraveghere mai elastic
decât cel precedent.
Anexez documentul NIS (3) 1981, care conţine acest nou proiect, spre a
fi studiat de Guvernul nostru care urmează să-şi dea avizul şi să-i aducă
modificările ce va crede util.
Preşedintele a insistat că de data aceasta Guvernele care participă în
Comitet urmează să dea asentimentul lor la acest nou proiect, nu numai un
asentiment de principiu ca până acum, dat fiind că situaţia este deja destul de
1
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gravă şi că va trebui, în consecinţă, să se ia acum o atitudine cât mai grabnică în
vederea stabilirii unui control cât mai eficace. Lord Plymouth a cerut, deci, ca
Guvernele respective să dea un răspuns până cel mai târziu la 4 ianuarie 1937,
când proiectul acum modificat (conţinut în documentul NIS 198) să fie
comunicat Guvernului spaniol de la Valencia, precum şi generalului Franco, la
Burgos.
În ceea ce priveşte contribuţiile financiare angajând statele care participă
în Comitet, ele au fost reduse la o sumă anuală de circa 620 000 livre sterline.
Noul proiect fiind mai puţin costisitor ca cel precedent, cota parte a fiecărui stat
a fost redusă în proporţie şi contribuţia anuală a României ar reveni, deci, la circa
1,5 la sută din suma totală, ceea ce reprezintă, în cifre, o sumă de aproape zece
mii livre sterline.
Anexez documentul NIS (36) 205, prin care se stabileşte cota-parte a
fiecărui stat care face parte din Comitet. Preşedintele a insistat ca statele
reprezentate în Comitet să dea un răspuns şi la această chestiune, până la 4
ianuarie viitor. Lord Plymouth a subliniat din nou necesitatea stabilirii unei
comisii de control, fapt care va necesita cheltuieli de întreţinere, şi că, deci, toate
statele din comitet, fiind interesate ca acest control să poată intra în funcţiune cât
mai curând, urmează să facă acest sacrificiu bănesc aducând contribuţia lor
financiară în vederea punerii în aplicare a acestui control necesar, pentru a
învedera politica de neintervenţie a statelor care participă în comitetul care
funcţionează acum la Londra. Preşedintele a adăugat că refuzul unei contribuţii
financiare ar fi un obstacol serios, din partea acelor state, la punerea în aplicare a
unei politici eficace de neintervenţie. În acelaşi sens, s-a asociat şi ambasadorul
Franţei.
Cu această ocazie, anexez şi cele două răspunsuri primite de la Guvernul
de la Valencia şi de la generalul Franco, care nu constituie, niciuna, un răspuns
hotărât. Comitetul, în sesiunea sa de ieri, a decis ca Guvernul britanic să facă un
nou demers în vederea obţinerii unor răspunsuri categorice şi definitive.
Trimit aici comunicatul de presă, în limba franceză, publicat după
întrunirea de ieri a Comitetului.
Binevoiţi a primi, domnule ministru etc., etc. etc.1
Laptew
AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936-1939), vol. 409 (Războiul civil
din Spania), f. 23-24

1

La 24 decembrie 1936, subsecretarul de stat Victor Bădulescu a trimis Legaţiei României de la
Londra următorul răspuns: „Drept răspuns la raportul nr. 2 582, din 24 decembrie. Nu suntem în
măsură să apreciem dacă noul proiect pentru înfiinţarea controlului în Spania corespunde nevoilor
situaţiei locale. Suntem însă nevoiţi să arătăm că mijloacele noastre financiare nu ne îngăduie să
contribuim în mod atât de important la cheltuielile prevăzute de acel proiect. Suma de 10 000 lire
sterline reprezintă o sumă de 8 milioane de lei, pe care nu o putem acoperi din disponibilităţile
noastre bugetare. (ss) Victor Bădulescu‖, AMAE, Fond 71/Dosare Speciale (1936-1939), vol. 409
(Războiul civil din Spania), f. 25.
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531
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 106, din 27 decembrie 1936, ora 18.25
Înreg. la nr. 71 620, din 28 decembrie 1936
Belgrad
Foarte confidenţial.
Conformându-mă uzanţelor, am cerut o audienţă privată la Principele
Paul, care m-a primit ieri după-amiază.
Pactul bulgaro-iugoslav este o fază de amiciţie care nu schimbă cu nimic
sentimentele profunde pe care Iugoslavia le are în special faţă de România şi
ceilalţi aliaţi balcanici. Aceasta nu aduce o schimbare de atitudine în politica
iugoslavă, care rămâne credincioasă aliaţilor săi. Este însă o necesitate actuală a
semna ceva cu Bulgaria, pentru a face dovada unei bunăvoinţe care ar crea astfel
o atmosferă mai prielnică pentru o normalizare în raporturile cu Bulgaria.
De altfel, ţinând cont şi de faptul că Guvernul bulgar a oferit şi în trecut
un asemenea pact, s-ar da prilej Bulgariei să arunce răspunderea duratei
neînţelegerilor asupra Iugoslaviei, şi aceasta ar putea atrage o schimbare în
orientarea politicii interne şi externe a Bulgariei, mult mai defavorabilă aliaţilor
balcanici.
Călătoriile domnului Ţankov la Budapesta, Berlin şi Roma nu pot fi
considerate cu indiferenţă, iar pe de altă parte, nu trebuie neglijată propaganda
abilă pe care bulgarii ştiu să o facă în marile capitale europene.
AS Regală Principele Paul are credinţa că Guvernele iugoslav şi român
se vor pune de acord în chestiunea pactului proiectat, cu cea mai perfectă
încredere reciprocă.
Cădere
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 855-856
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, VICTOR CĂDERE,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 107, din 27 decembrie 1936, ora 18.25
Înreg. la nr. 71 622, din 28 decembrie 1936
Belgrad
Strict confidenţial.
Astăzi dimineaţă a trecut prin Belgrad Tewfik Rüstü Aras. Domnia Sa a
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avut în gară o conversaţie cu miniştrii Înţelegerii Balcanice. S-a întreţinut în
special cu domnul Martinaz, în chestiunea Pactului bulgaro-iugoslav. Acesta i-a
transmis comunicarea telefonică pe care o primise dimineaţa din partea domnului
Stoiadinović.
Tewfik Rüstü Aras pleacă la Atena complet informat, având de a obţine
asentimentul Guvernului grec la pactul proiectat.
Tewfik Rüstü Aras spune: 1) că n-a reuşit să aranjeze nimic definitiv la
Paris, unde Quai d‘Orsay are un punct de vedere, iar preşedintele Consiliului de
Miniştri, altul. Speră însă că a putut câştiga pe domnul Blum la teza turcă relativ
la Alexandretta.
Tewfik Rüstü Aras afirmă că pericolul unei revoluţii acolo este real, şi
dacă indirect nu se vor aranja repede, vor trebui eforturi militare mari pentru a
domina situaţia; citează în favoarea tezei sale şi opinia generalului Weygand; 2)
că gentlemen’s agreement-ul italo-englez priveşte situaţia generală în
Mediterana, şi aceasta va aduce o limpezire a situaţiei atât în Spania, cât şi în
Orient.
La întrebarea mea, dacă se prevede ceva asupra forţelor navale, Aras mia răspuns că acest capitol a rămas obiect de discuţie. Punând aceasta în legătură
cu alte conversaţii avute aici, am impresia că Anglia şi-a rezervat libertatea
înarmărilor navale în Mediterana, urmând a-şi constitui în Orient o puternică
baza navală, de care Turcia pare a nu fi deloc străină. Acest al doilea agreement,
despre care nu se vorbeşte, ar explica şi „revoluţia‖ anunţată pentru a-i face
eventual pe francezi să renunţe la anumite poziţii în Asia Mică, şi n-ar fi exclus
ca în regiunea Alexandrettei, Turcia să înlesnească construcţia unei baze navale
la dispoziţia englezilor.
Cădere
AMAE, Fond 71/România, vol. 96 (Copii după telegrame, septembriedecembrie 1936), f. 857-858
533
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 623, din 28 decembrie 1936, ora 14.45
Înreg. la nr. 72 206, din 29 decembrie 1936
Atena
Ministrul Iugoslaviei a ţinut să comunice domnului Văleanu că a primit
o comunicare telegrafică de la Ministerul Afacerilor Străine iugoslav, prin care
era informat că, în urma convorbirilor cu domnul Stoiadinović, Guvernul român
şi-ar fi dat consimţământul definitiv pentru încheierea Pactului de amiciţie
bulgaro-iugoslav. A adăugat că, după credinţa sa, acest consimţământ va fi adus
de Excelenţa Voastră la cunoştinţa Guvernului elen, chiar în timpul prezenţei lui
Tevfic Rüstü Aras la Atena.
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Ministrul iugoslav a vizitat astăzi pe subsecretarul de stat la Ministerul
Afacerilor Străine, probabil pentru a-i face aceeaşi comunicare.
Aştept instrucţiunile Excelenţei Voastre1.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnului Cretzianu.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame, 25 iunie
1935-31 mai 1937), f. 202
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA, EDMOND CIUNTU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 882, din 28 decembrie 1936, ora 22.20
Înreg. la nr. 72 208, din 29 decembrie 1936
Moscova
Vizita Excelenţei Voastre la Paris continuă să facă obiectul de discuţie în
presa sovietică. Astfel, după articolele deja semnalate în telegramele anterioare,
ziarul „Izvestiia‖ de astăzi publică în prima pagină un articol de redacţie tehnică
intitulat Franţa şi Mica Înţelegere.
Se revine asupra aceloraşi idei: şovăielile României şi Iugoslaviei, care
rezultă, pe de o parte, din acţiunea germană şi italiană, iar pe de altă parte, din
lipsa de energie a Franţei.
Asupra României se mai exercită şi acţiunea Poloniei, care caută să o
atragă în jocul german. Un argument utilizat de puterile interesate în dislocarea
Micii Înţelegeri, este acela că Franţa, în stadiul actual al angajamentelor ei
internaţionale, nu este obligată la asistenţă decât faţă de Cehoslovacia. De aici
nevoia pentru Franţa de a lărgi şi preciza colaborarea ei politică militară şi faţă
de celelalte state din Mica Înţelegere. Dar pe acest teren se întâmpină rezistenţa
Iugoslaviei şi chiar a României, cu toate asigurările că politica domnului
Titulescu nu se schimbă. Iugoslavia se fereşte să dea un răspuns clar la
propunerea de a se încheia pacte comune de asistenţă mutuală între ţările Micii
Înţelegeri, cât şi între Franţa şi Mica Înţelegere, iar România se ascunde în
spatele Iugoslaviei.
La Varşovia, domnul Victor Antonescu s-a declarat solidar cu domnul
1

La 29 decembrie, Ministerul Afacerilor Străine a trimis Legaţiei de la Atena următorul răspuns:
„Răspuns la telegrama dumneavoastră. nr. 3 623. Am ajuns la înţelegere cu domnul Stoiadinović,
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
solidarităţii obligaţiunilor Pactului Balcanic. Consiliul Înţelegerii Balcanice va lua act de această
declaraţie. (ss) Victor Antonescu‖, AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame, 25
iunie 1935-31 mai 1937), f. 203. Telegrama a fost trimisă, spre informare, şi Legaţiilor României de
la Ankara, Sofia, Belgrad şi Paris, vezi ibidem, f. 204.
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Beck, a cărui politică de „neutralitate‖ şi de distrugere a Societăţii Naţiunilor
este binecunoscută. La Paris, domnul Victor Antonescu a spus despre securitatea
colectivă şi pactele de asistenţă mutuală că sunt irealizabile fără Societatea
Naţiunilor. Contradicţia este neîndoielnică.
Cum Franţa a dat însă Poloniei ajutor financiar fără a dobândi în schimb
niciun echivalent politic, oare România n-ar putea şi ea conta pe ajutorul francez,
şi aceasta cu toate noile zig-zaguri în politica externă a ei?
Întreg tonul articolului, precum se vede, cu reticenţe şi îndoieli în ce
priveşte Iugoslavia şi România. Atitudinea faţă de noi, bazată mai ales pe
profunda antipatie şi neîncredere care se nutreşte aici pentru persoana domnului
Beck.
Vizita Excelenţei Voastre la Varşovia, urmată de cea a domnului general
Samsonovici, evident nu a fost pe placul celor de aici.
Ciuntu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia Politică.
AMAE, Fond 71/Franţa, vol. 66 (Relaţii cu România, 1936), f. 426-428
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA HAGA, VESPASIAN PELLA,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 130, din 28 decembrie 1936, ora 23.50
Înreg. la nr. 72 210, din 29 decembrie 1936
Haga
Astăzi am avut o întrevedere cu ministrul Afacerilor Străine al Olandei:
1) Evenimentele din Spania constituie pentru Olanda un motiv serios
de îngrijorare, din cauza repercusiunilor pe care le pot avea asupra
păcii europene. Pe baza informaţiilor obţinute de ministrul Olandei
la Londra, se pare că Anglia depune mari sforţări pentru a determina
un răspuns afirmativ şi precis din partea Germaniei, cu privire la
neintervenţie. Se crede că Italia, în urma înţelegerii cu Anglia cu
privire la situaţia din Mediterana, şi-ar fi luat obligaţia de a interveni
pentru a obţine un astfel de răspuns din partea Germaniei.
2) Noua orientare a Belgiei spre o autonomie de decizie în politica
internaţională, nu pare a fi atât de categorică precum se credea după
discursul Regelui Belgiei. Deşi Olanda urmărea să formeze cu
Belgia şi ţările scandinave un bloc al neutrilor în cazul unui război
european, totuşi, în urma unei activităţi intense desfăşurate în
ultimele săptămâni de diplomaţia franceză, se observă o oarecare
şovăire din partea Belgiei, ceea ce nu exclude posibilitatea ca să
revină la politica tradiţională de solidaritate cu Franţa.
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3) Viitoarea Adunare Extraordinară a Societăţii Naţiunilor pentru
admiterea Egiptului, va da loc la dificultăţi dacă Împăratul Etiopiei
va trimite o delegaţie la Adunare. Recunoaşterea de fapt din partea
Angliei şi Franţei a situaţiei din Abisinia nu poate schimba aspectul
juridic al chestiunii. Olanda ar dori, pentru moment, să se menţină la
atitudinea avută în septembrie trecut. Afară de cazul unui ... (lipsă în
text) englezesc, am impresia că aceeaşi atitudine o vor avea şi
celelelte ţări nordice din blocul neutrilor. Ministrul Afacerilor
Străine olandez a criticat „atitudinea oportunistă a Elveţiei‖; domnul
Motta s-ar fi pus în contradicţie cu atitudinea categorică pe care a
avut-o acum câţiva ani în chestiunea conflictului sino-japonez.
4) Ministrul Afacerilor Străine al Olandei este foarte sceptic cu privire
la posibilitatea unui nou Locarno. Domnia Sa mi-a declarat: „ştiţi că
Olanda este departe de a avea simpatie pentru Republica Sovietelor.
Este imposibil însă de conceput să nu se ţină seama de realitatea pe
care o reprezintă Sovietele în politica europeană. A exclude acest
stat, înseamnă a cădea din nou în eroarea făcută de fondatorii
Tratatului de la Locarno, care au fragmentat securitatea europeană‖.
Deşi Olanda are acum raporturile cele mai bune cu Germania, nu
crede că opoziţia de ideologie constituie adevăratul motiv al
Germaniei de a se opune la încheierea unui Locarno care să cuprindă
şi Republica Sovietelor. Şi aici, ministrul Afacerilor Străine olandez
(care, datorită intereselor coloniale ale Olandei, este întotdeauna la
curent cu situaţiunea din Extremul Orient) mi-a dat să înţeleg că
recentul Acord germano-japonez pentru combaterea comunismului
nu este decât paravanul unei alianţe secrete de ordin militar, care ar
fi deja încheiat şi care prevede cooperarea imediată a forţelor
germane cu cele japoneze împotriva Rusiei, în caz de conflict
internaţional. Se pare că misiunea militară germană este în drum
spre Japonia.
Pella
[Note marginale:]
MSR; Pr. Consiliului; Direcţia politică: văzut, punctul 2 şi partea finală a
punctului 4: „Buletin‖, fără a indica exact sursa. 29 XII 1936.
AMAE, Fond 71/Olanda, vol. 2 (General, 1936-februarie 1940), f. 60-62
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536
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA PRAGA,
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 2 228/16, din 28 decembrie 1936
Înreg. la nr. 91/1937
Anexă: 11
Praga
Discursul preşedintelui Beneš
Domnule Ministru,
Aici alăturat, am onoarea a face să parvină Excelenţei Voastre, textul
discursului ţinut de preşedintele Beneš în limba cehă şi în limba germană la
radio, în ajunul Crăciunului, reprodus de oficiosul „Prager Presse‖.
Criza internaţională a arătat, a spus domnul Beneš, care este forţa şi care
sunt slăbiciunile Ligii Naţiunilor. Apoi enumeră garanţiile Cehoslovaciei: alianţa
cu Franţa, alianţa cu Mica Înţelegere, Pactul de mutualitate cu URSS, legăturile
amicale cu Marea Britanie şi cu Înţelegerea Balcanică; acestea au fost cu grijă
examinate, pentru a se vedea ce înseamnă pentru Cehoslovacia şi unde şi cum
vor putea fi completate sau întărite. Domnul Beneš vorbeşte apoi de vizita MS
Regele Carol la Praga.
S-a văzut, a continuat preşedintele Republicii, că Italia are astăzi interes
pentru liniştea în Europa şi, în înţelegere cu Anglia şi Franţa, nu poate dori
complicaţii armate în Europa.
Despre Germania, domnul Beneš a spus: „Germania are mari griji
proprii, propunerile ei de înţelegere din martie trebuie luate serios în considerare,
şi trebuie făcută încercarea să se ajungă la o înţelegere‖. Domnia Sa nu crede
într-un război ideologic, şi nici într-un război ruso-german sau ruso-japonez, şi
nici într-un atac al Austriei, Lituaniei sau Cehoslovaciei. Domnia Sa nu doreşte
să se creadă aici că Germania vrea să atace Cehoslovacia, şi crede că o înţelegere
a Germaniei cu Europa Occidentală şi cu celelalte state este posibilă, şi că şi
Cehoslovacia, păstrându-şi obligaţiile şi neschimbându-şi politica, va ajunge la o
înţelegere cu Germania.
Trecând la chestiunile interne, domnul Beneš arată grija care s-a dat
armatei. Apoi face analiza problemei interne a germanilor. Despre faza actuală a
acestei importante probleme, am raportat pe larg prin raportul meu nr. 2 150/C,

1
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din 18 decembrie curent1. „Democraţia cehoslovacă‖, a spus preşedintele, „se
sileşte să soluţioneze grelele probleme interne, în special prin analiza şi
discutarea raporturilor cehoslovaco-germane, în ce priveşte apropierea morală şi
efectele practice. Se va continua şi în acest an, şi se poate spune că s-a intrat în
perioada colaborării efective între naţiunile statului, îndeosebi cu cea germană‖.
„Nu trebuie să vă fie teamă, nu trebuie să trăiţi în panică şi psihoză cu frica de
război sau de tulburări interne‖, a continuat domnul Beneš.
Primiţi vă rog, domnule ministru, încredinţarea prea înaltei mele
consideraţii.
Mitilineu
AMAE, Fond 71/Cehoslovacia, vol. 24 (Politica internă, 1936-1938), f. 231-233
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 630, din 29 decembrie 1936, ora 20.25
Înreg. la nr. 72 400, din 30 decembrie 1936
Atena
Am văzut pe Tewfik Rüstü Aras, care mi-a spus că ministrul Iugoslaviei
i-a comunicat că a primit de la Belgrad înştiinţarea că Guvernul român ar fi dat
domnului Stoiadinović consimţământul pentru încheierea Pactului de
neagresiune cu Bulgaria.
Despre conversaţiile sale cu Guvernul elen asupra acestei chestiuni,
ministrul Afacerilor Străine turc mi-a declarat că a explicat generalului Metaxas
că a fost de acord din primul moment, deoarece consideră că această primă etapă
a apropierii Bulgariei de Înţelegerea Balcanică nu trebuie respinsă, şi pentru că
acest tratat nu poate atinge obligaţiile de asistenţă din Pactul Balcanic împotriva
unei agresiuni, care decurg din el. A cere Bulgariei să încheie simultan pacte cu
toţi aliaţii balcanici, ar însemna, crede el, să se exercite o presiune defavorabilă
unei ameliorări a raporturilor. Niciunul dintre aliaţii balcanici, şi cu atât mai mult
Turcia, nu ar putea favoriza eventuale veleităţi teritoriale bulgare împotriva
Greciei, deoarece chestiunea Traciei şi menţinerea frontierei comune cu Grecia
interesează în egală măsură securitatea turcă. Tewfik Rüstü Aras are de gând să
intervină la Sofia pentru anularea reciprocă a litigiilor financiare şi economice
greco-bulgare, ca să nu existe riscul ca pretenţiile de la Sofia să sporească în
urma Acordului cu Iugoslavia.
După semnarea Pactului bulgaro-iugoslav, se va anunţa în mod public că
el a fost încheiat cu consimţământul tuturor aliaţilor balcanici şi că Înţelegerea
Balcanică rămâne solidară, lucru care va arăta şi Bulgariei că orice încercare de
disociere este zadarnică.
Tewfik Rüstü Aras a adăugat că Guvernul elen ar fi cedat argumentelor
1
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sale şi şi-ar fi dat consimţământul.
Ţinând seamă de consideraţii de politică internă greacă şi pentru a
înlătura orice temere, ministrul Afacerilor Străine turc a propus, şi Guvernul elen
a acceptat, ca Turcia să sugereze la Belgrad ca ministrul Iugoslaviei la Atena să
fie autorizat să adreseze generalului Metaxas o scrisoare care să confirme Pactul
Balcanic şi acordurile încheiate la Conferinţa de la Belgrad. Scrisori identice
urmează să fie adresate şi Guvernelor de la Bucureşti şi Ankara, de miniştrii
iugoslavi acreditaţi acolo. În felul acesta, crede Tewfik Rüstü Aras, s-ar institui şi
o procedură pentru cazuri similare viitoare.
Iată textul scrisorii propuse: „Ca urmare a convorbirilor mele verbale,
am onoarea a comunica Excelenţei Voastre, alăturat, textul Convenţiei de
neagresiune pe care Cabinetul iugoslav îşi propune să-l semneze cu Guvernul
bulgar.
Aducând la cunoştinţa Excelenţei Voastre, sunt însărcinat să-i declar, în
numele Guvernului meu, că semnarea pactului în chestiune nu poate (saurait) să
modifice sensul şi efectele (la portee) Pactului Balcanic din 9 februarie 1934,
sau ale actelor interpretative semnate la Belgrad cu prilejul reuniunii Consiliului
Înţelegerii Balcanice, din luna mai 1936. În consecinţă, atât Pactul, cât şi actele
menţionate, vor continua să-şi producă plinele lor efecte‖.
Tewfik Rüstü Aras mi-a mai spus că ar fi primit informaţii că Anglia,
căreia Guvernul elen i-a comunicat proiectul pactului bulgaro-iugoslav, este
favorabilă unei apropieri între Bulgaria şi Înţelegerea Balcanică. Foreign Office
ar dori menţinerea integrităţii Înţelegerii Balcanice, care a adus servicii atât de
apreciabile păcii, şi ar fi exprimat încrederea sa în acţiunea lui Tewfik Rüstü
Aras.
Rog pe Excelenţa Voastră să binevoiască să-mi telegrafieze, dacă este de
acord cu textul scrisorii propus de ministrul Afacerilor Străine turc.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnul ministru Cretzianu. 30.XII.1936.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame, 25 iunie
1935-31 mai 1937), f. 207-210
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 660, din 30 decembrie 1936, ora 14.45
Înreg. la nr. 72 449, din 30 decembrie 1936
Atena
Ca urmare la telegrama mea nr. 3 6301.
1
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Domnii generali Metaxas şi Mavrudis mi-au confirmat aseară înţelegerea
intervenită în privinţa Pactului de amiciţie iugoslavo-bulgar.
Domnul Stoiadinović a acceptat textul scrisorii propuse de Tewfik Rüstü
Aras şi de Guvernul elen, şi va adresa personal această scrisoare Guvernelor
Înţelegerii Balcanice.
Am fost rugat s-o întreb pe Excelenţa Voastră dacă acceptă textul pe care
l-am telegrafiat.
Conversaţiile lui Tewfik Rüstü Aras cu Guvernul elen au fost laborioase,
ţinând toată noaptea de ieri. Stoiadinović a trimis călduroase mulţumiri colegului
turc, pentru rezultatul mijlocirii. După o audienţă la MS Regele George al
Greciei şi o întrevedere cu ministrul Angliei, Tewfik Rüstü Aras părăseşte astăzi
Atena.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnul ministru Cretzianu; 30 XII 1936. Legaţia de la Atena:
„Răspuns 3 660. Sunt de acord cu textul propus. (ss) Victor Antonescu‖.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame, 25 iunie
1935-31 mai 1937), f. 212
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 816, din 30 decembrie 1936, ora 17.40
Înreg. la nr. 72 441, din 31 decembrie 1936
Roma
Pentru Ministerul Industriei şi Comerţului.
Am semnat astăzi prelungirea Acordului comercial provizoriu cu Italia,
până la încheierea acordurilor definitive, întrucât italienii refuză formal o nouă
prelungire pe termen scurt, după experienţa deja făcută. Cianini s-a angajat
verbal, cu acest prilej, să ne acorde pentru toate produsele, contingente pe baze
minime la care am ajuns până acum. Pentru a se evita acumularea de noi
congelate, binevoiţi, vă rog, de asemenea, a acorda italienilor contingente
identice pe baze minime, la care s-a ajuns în stadiul actual al negocierilor
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Direcţia economică.
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 426
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PRAGA, GHEORGHE AURELIAN,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 2 876, din 30 decembrie 1936, ora 20.15
Înreg. la nr. 73 624, din 31 ianuarie 1937
Praga
Telegrama Excelenţei Voastre a produs excelentă impresie asupra
domnului Krofta. Schimbul de telegrame va fi publicat astăzi în ziare. Este o
fericire, mi-a spus Krofta, că România vrea să continue aceeaşi politică faţă de
Mica Înţelegere. Cu Iugoslavia lucrurile nu merg aşa cum ar trebui. Stoiadinović
bănuieşte Cehoslovacia că subvenţionează ziarele iugoslave din opoziţie şi
manifestările în favoarea „democraţiei‖ cehoslovace, ceea ce nu este adevărat.
Ministrul Cehoslovaciei la Belgrad era acuzat că primeşte în casa sa membrii
opoziţiei. Pentru a satisface o cerere a Principelui Regent Paul, guvernul
cehoslovac a rechemat pe ministrul său la Belgrad, care se află deja la Praga, şi
care va figura numai pe hârtie ca ministru în Iugoslavia, până la 1 aprilie.
Krofta m-a rugat să comunic Excelenţei Voastre că Cehoslovacia ar
prefera ca viitoarea întrunire a Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri să aibă
loc la Praga sau la Brno. Dacă însă Excelenţa Voastră este reţinută în România,
Domnia Sa acceptă cu plăcere ca întrunirea să aibă loc la Bucureşti.
Exprimându-mi satisfacţia sa cu privire la declaraţiile făcute de Excelenţa
Voastră domnului preşedinte al Consiliului de Miniştri, Krofta mi-a cerut voie să
vorbească deschis, pentru a-mi comunica îndoielile sale cu privire la următoarele
două chestiuni:
1) Domnia Sa se teme ca politica României faţă de minorităţi să nu ne
creeze dificultăţi în viitoarele noastre negocieri cu Ungaria.
Rămăsese stabilit ca aceste negocieri să fie reluate după terminarea
alegerilor din România. Am răspuns domnului Krofta că la noi, în
general, când accentuăm politica noastră naţionalistă, nu ne gândim
la minoritatea ungară sau germană, ci la acele elemente străine care
au obţinut naturalizarea lor în România şi acum vor să participe la
viaţa noastră politică şi să formeze opinia publică română.
2) Krofta se teme, de asemenea, că o politică antisovietică ar putea
provoca Rusia să pună din nou problema Basarabiei. Litvinov a
declarat că Rusia nu are intenţia să ne reclame restituirea Basarabiei,
însă că ea vrea să menţină această chestiune în suspensie, pentru
cazul în care România adoptă o politică ostilă faţă de Soviete. Am
răspuns domnului Krofta că, din moment ce noi am admis principial
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că nu admitem ca puterile străine să se amestece în propria noastră
casă, trebuie să admitem acelaşi principiu şi pentru alţii. Vom fi
totdeauna anticomunişti, fără a fi antisovietici.
Krofta nu crede că vizita domnului Stoiadinović la Berlin depăşeşte
cadrul unei vizite de curtoazie şi a unei manifestări de simpatie şi amiciţie. Dacă
Stoiadinović urmăreşte alte scopuri, el ar fi prevenit pe aliaţii Iugoslaviei,
deoarece „cel puţin în ... (lipsă în text)‖, el ar vrea întotdeauna să aibă aerul că
este corect.
Aurelian
AMAE, Fond 71/Iugoslavia, vol. 40 (Relaţii cu Albania, Austria...,
1920-1944), f. 446-448
541
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 1 871, din 30 decembrie 1936, ora 21.00
Înreg. la nr. 72 496, din 31 decembrie 1936
Roma
Pentru domnul ministru al Industriei şi Comerţului.
Vă comunic ultimul stadiu al negocierilor relative la schimburile
comerciale şi contingente.
1) Delegaţia italiană cere sporirea cotei de produse petroliere, de la 100
milioane lire italiene, maximum acordat de noi, la 240 milioane lire,
renunţând în schimb la cumpărarea de grâu.
2) Proporţia produselor petroliere de importat din România ni s-a
precizat la modul următor: 20% produse albe, 32% ţiţei, 48%
produse negre destinate consumului direct.
3) Delegaţia italiană nu acceptă cererile noastre pentru reducerea
taxelor fiscale pentru uleiurile minerale. De asemenea, rezistă la
cererea noastră de a restabili raportul fiscal de 1,36 între cărbuni şi
reziduuri, care, de altfel, din numeroase motive, şi-a pierdut vechea
lui importanţă.
4) În schimb, a acceptat principial propunerea noastră de a ni se da o
cotă de devize la importul reziduurilor destinate bunkerajului. Noi
am cerut 50%. Ni s-a oferit 25%, dar sperăm majorarea acestei cote.
5) Italienii sunt de acord ca reexportul produselor noastre petroliere să
fie interzis, cu rezerva, de altfel raţională, ca prohibiţia să nu se
aplice coloniilor şi posesiunilor italiene.
6) În ceea ce priveşte licenţele de import pentru Apir (Creditul Minier)
şi Redevenţa, precum şi concesiunea unei rafinării pentru cea dintâi,
am căutat să le punem în legătură cu negocierile, ulterior, obţinerea
de avantaje fiind mai grea. Italienii nu acceptă această conexiune, şi
consideră acordarea rafinăriei ca o chestiune politică. Voi lua contact
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în acest scop cu ministrul Afacerilor Străine. Cererea de sporire a
licenţei Apir va fi rezolvată pe cale administrativă. Am discutat
chestiunea cu ministrul corporaţiilor. Ea va fi probabil rezolvată
favorabil, prin menţinerea integrală a licenţei Societăţii Apir, în timp
ce licenţele tuturor celorlalte societăţi importatoare străine vor fi
reduse cu 25 %, ceea ce echivalează cu un spor pentru Creditul
Minier. Cererea Societăţii Redevenţa a fost tardivă, şi anul acesta nu
mai poate fi luată în considerare. Nu este imposibil, totuşi, ca şi în
privinţa aceasta să găsim o soluţie pe cale administrativă.
7) În ceea ce priveşte eventualitatea furniturilor industriale în Italia,
plătibile în petrol, am căutat să obţin angajamentul principial mai
larg ca în acest caz valoarea produselor petroliere date în plată să
reprezinte 70 până la 80% din preţ, pentru rest dându-ni-se
contingente de vite, lemn etc. Proporţia petrolului destinat unor
asemenea plăţi ar fi, evident, cea de sub punctul 2. Până în prezent,
italienii refuză, cu motivarea că aceste plăţi excepţionale trebuie
examinate de la caz la caz, după natura comenzilor.
8) Am obţinut unele majorări de contingente faţă de prima fază a
negocierilor. Astfel, ni s-au acordat: bovine, 18 milioane, porci, un
milion şi jumătate, cu promisiunea că se va căuta şi o formulă pentru
înlesniri vamale, lemn răşinos, 7 milioane pentru Italia şi 9 milioane
pentru colonii, seminţe oleaginoase, 24 milioane, slănină şi osânză,
un milion, legume uscate, 6 milioane, lemn fin, 4 milioane, celuloză,
4 milioane, prune uscate, 750 000. Sper să obţinem sporuri şi pentru
alte câteva produse.
9) Suntem în curs de examinare a cererilor italiene de mărire de
contingente, pe care italienii ar vrea să le ridice de la 1 400 milioane
la 2 miliarde, cu majorări sensibile la fibrele vegetale, orez,
portocale, şi cu introducerea de noi produse ca bananele din colonii,
săpun etc. Italienii cer insistent asimilarea tratamentului vamal şi
fiscal pentru firele de fiocco cu bumbacul. Discuţiile relative la
exportul italian având zilnic aspecte noi, vă vom ţine la curent
telefonic.
10) Delegaţia italiană nu acceptă ca distribuţia contingentelor, altele
decât cele petroliere, să fie făcută cel puţin parţial după indicaţiile
noastre, dar se arată dispusă să studieze o formulă de colaborare.
11) În fine, în ce priveşte durata Acordului, italienii ţin la un an, cu
facultatea ambelor părţi de a cere revizuirea, în caz de funcţionare
anormală.
Vă rog să-mi daţi un răspuns urgent la totalitatea chestiunilor comerciale
şi de plăţi, pentru a putea să trecem la redactarea textelor.
Lugoşianu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Ministerul Industriei; BNR; Direcţia economică. 31 XII 1936.
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, EUGEN FILOTTI,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 3 661, din 30 decembrie 1936, ora 22.00
Înreg. la nr. 72 492, din 31 decembrie 1936
Atena
Urgent.
Ca urmare la telegrama nr. 3 6601.
Atitudinea Guvernului iugoslav a fost precizată astăzi într-o formă
diferită de cea care a rezultat din informaţiile, date mie aseară din partea lui
Tewfik Rüstü Aras şi a Guvernului elen, pe baza unui răspuns telegrafic, primit
prin ministrul Turciei la Belgrad.
Ministrul Iugoslaviei de aici a primit de la Stoiadinović comunicarea că
Guvernul român şi-a dat consimţământul necondiţionat la Acordul bulgaroiugoslav şi cere acelaşi lucru Guvernului grec. Ulterior, domnul Stoiadinović va
face din proprie iniţiativă, reprezentanţilor statelor din Înţelegerea Balcanică, o
declaraţie verbală, şi nu scrisă, în sensul textului propus de generalul Metaxas
prin Tewfik Rüstü Aras.
După primirea acestei comunicări, generalul Metaxas a avut noi
întrevederi cu Tewfik Rüstü Aras şi cu ministrul Iugoslaviei. În urma acestor
întrevederi, atât ministrul Afacerilor Străine turc, cât şi subsecretarul de stat elen
şi colegul meu iugoslav, mi-au declarat că generalul Metaxas a acceptat formula
domnului Stoiadinović. Grecia a declarat, aşadar, că nu are obiecţii împotriva
pactului şi că va accepta declaraţia propusă prin ministrul iugoslav.
În urma conversaţiilor mele cu persoanele sus-numite, am relevat
deosebirea dintre propunerea transmisă aici de Stoiadinović, care vorbeşte de o
declaraţie verbală, şi comunicarea primită de mine de la Excelenţa Voastră, în
care este vorba despre o notă. Conţinutul acelei telegrame l-am adus încă de
aseară la cunoştinţa domnilor Mavrudis, Tewfik Rüstü Aras şi ministrului
Iugoslaviei. Ministrul Afacerilor Străine turc gândeşte că declaraţia verbală ar
avea aceeaşi valoare ca şi nota.
Am impresia că Guvernul elen păstrează nemulţumirea sa, mai ales faţă
de fondul chestiunii, dar a cedat insistenţelor turce şi iugoslave, pentru a salva
faţa şi a evita neînţelegeri mai serioase.
Tewfik Rüstü Aras a părăsit aseară Atena, rugându-mă să transmit
Excelenţei Voastre amiciţiile sale şi bucuria de a vă primi la Ankara, în jurul
1

Vezi documentul nr. 538.
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datei de 10 februarie.
Filotti
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; domnului ministru Cretzianu. 31.XII.1936.
AMAE, Fond 71/Înţelegerea Balcanică, vol. 8 (Telegrame, 25 iunie
1935-31 mai 1937), f. 213-214
543
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VARŞOVIA,
ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESCU,
CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 376, din 31 decembrie 1936, ora 22.30
Înreg. la nr. 6, din 1 ianuarie 1937
Varşovia
Confidenţial.
Am avut adineauri o convorbire de o oră cu domnul Beck. Ministrul
Afacerilor Străine a început prin a întreba ce veşti aduc de la Bucureşti,
declarând, totodată, că n-a primit încă darea de seamă a audienţei de ieri a
ministrului Poloniei la Excelenţa Voastră. După ce am expus ministrului
Afacerilor Străine impresia mea sinceră despre starea deosebit de prosperă pe
care am găsit-o în România, am comunicat că, în decursul audienţei mele la MS
Regele, Augustul nostru Suveran mi-a vorbit cu o reală şi profundă simpatie de
Polonia, şi că fusese sensibil invitaţiei de a merge în Polonia, fără însă a preciza
când şi cum s-ar putea efectua această vizită. Tot astfel, am spus domnului Beck
că, deşi ştiam că vizita sa la Bucureşti fusese agreată, totuşi nu sunt în măsură
să-i dau precizări privitor la dată, deoarece Excelenţa Voastră fusese absentă pe
timpul şederii mele la Bucureşti şi că, probabil, va lua înţelegere fie la Geneva,
fie chiar înainte, prin ministrul Poloniei la Bucureşti. L-am asigurat apoi că
opinia publică română a participat cu toată inima la recentele manifestări de
prietenie româno-poloneze.
Domnul Beck mi-a spus că apreciază mult declaraţiile mele şi că va
aştepta desfăşurarea ... (lipsă în text) cu privire la vizitele în chestiune, şi
îndeosebi raportul ministrului Poloniei despre audienţa de ieri.
Trecând la examinarea situaţiei generale, ministrul Afacerilor Străine mia spus că temerile referitoare la o lovitură de forţă din partea Germaniei la
Danzig sunt neîntemeiate, căci Reich-ul nu ar risca să se strice cu Polonia pentru
un obiectiv neînsemnat pentru Germania, şi că este vorba mai mult de
manoperele unor terţi, pe care Polonia va şti să le aplaneze, la nevoie direct cu
Berlinul. El recunoaşte a fortiori că situaţia economică a Germaniei este gravă,
dar nu o consideră alarmantă, având în vedere disciplina poporului german. În
general, Domnia Sa se consideră satisfăcută de rezultatele politicii externe
poloneze, şi îndeosebi de manifestarea atât de semnificativă din Parlamentul
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francez, care corespunde cu perfecta unitate de vederi care există între Domnia
Sa şi domnul Delbos.
Adaug că, referitor la vizita regală, ziarele poloneze, în timpul din urmă,
vorbesc de vizita MS Regele României în Polonia şi de viitoarea întâlnire între
cei doi şefi de stat.
Zamfirescu
[Note marginale:]
MSR; Pr. Cons.; Legaţiei de la Berlin, pentru informarea dumneavoastră
personală; ministrul nostru de la Varşovia, informează că domnul Beck i-a...
[indescifrabil] alineatul 2 şi că, în general, Domnia Sa se... [indescifrabil];
Direcţia politică.
AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 7 (Telegrame, 1936-1937), f. 287-289
544
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION LUGOŞIANU,
CĂTRE MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE
T. nr. 69 370, din 31 decembrie 1936
Roma
Legaţia noastră de la Roma comunică următoarele, cu privire la stadiul
negocierilor comerciale:
1) Din partea delegaţiei italiene se cere ca cota de produse petroliere să
fie ridicată de la 180 milioane, la 240 milioane. În schimbul acestei
renunţări, renunţă la cumpărarea de grâu.
2) Pentru importul de produse petroliere, a precizat următoarea
proporţie: 20% produse albe, 32% ţiţei şi 48% produse negre.
3) Cererea noastră privind reducerea taxelor fiscale pentru uleiuri
minerale nu o acceptă italienii. Tot aşa, fac dificultăţi în legătură cu
cererea noastră de a restabili raportul fiscal de unu şi treizeci şi opt
între cărbuni şi reziduuri.
4) Propunerea noastră de a ni se acorda o cotă de devize la importul
reziduurilor destinate bunkerajului o acceptă, oferindu-ne 25%, faţă
de 50% cerută de noi.
5) Se acceptă interzicerea reexportului produselor petroliere, cu
excepţia coloniilor şi posesiunilor italiene.
6) Italienii nu acceptă conexiunea între licenţele de import pentru Apir
şi Redevenţa şi concesiunea unei rafinării pentru cea dintâi şi
actualele negocieri, considerând concesionarea rafinăriei drept
chestiune politică. Sporirea licenţei Apir o să fie rezolvată pe cale
administrativă, prin menţinerea integrală a licenţei acordate
Societăţii Apir, reducându-se în acelaşi timp cu 25 % cele acordate
altor societăţi importatoare. Cererea Societăţii Redevenţa fiind
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tardivă, nu mai poate fi luată în considerare anul acesta, decât, poate,
pe cale administrativă.
7) În ce priveşte furniturile industriale plătibile în petrol, am căutat să
obţin angajamentul ca valoarea produselor petroliere date în plată să
reprezinte 70 până la 80% din preţ, cerând pentru rest contingente de
vite, lemn etc. Deocamdată, italienii refuză, pretinzând că astfel de
plăţi trebuie examinate de la caz la caz.
8) Faţă de prima fază a negocierilor, am obţinut anumite majorări de
contingente, precum: bovine, 18 milioane, porci, un milion şi
jumătate, şi promisiune pentru înlesniri vamale, lemn răşinos, 7
milioane pentru metropolă şi 9 milioane pentru colonii, seminţe
oleaginoase, 24 milioane, slănină şi osânză, un milion, legume
uscate, 6 milioane, lemn fin, 4 milioane, celuloză, 4 milioane, prune
uscate, 750 000.
9) Suntem în curs de a examina cererea italienilor de a li se mări
contingentele, de la 1 400 milioane la 2 miliarde, în special pentru
fibre vegetale, orez, portocale (banane şi săpun figurează ca noi
produse). Totodată, cer insistent asimilarea tratamentului vamal şi
fiscal pentru firele de fiocco cu bumbacul.
10) Delegaţia italiană refuză ca distribuţia contingentelor, cu excepţia
produselor petroliere, să fie făcută cel puţin parţial după indicaţiile
noastre, sunt dispuşi să studieze o formulă de colaborare.
11) Referitor la durata Acordului, ei ţin la un an, cu facultatea de a se
revizui, în caz că funcţionarea nu ar fi normală.
Rog răspuns urgent cu privire la toate chestiunile, atât comerciale cât şi
de plăţi, pentru a putea redacta textele1.
Lugoşianu
AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame, 1935-1936), f. 438-439
545
CONSILIERUL DE LEGAŢIE DE LA LEGAŢIA ROMÂNIEI
DE LA BUDAPESTA, GHEORGHE CĂPITĂNEANU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 3955/1, din 31 decembrie 1936
Budapesta
Părerile contelui Bethlen despre revizuire şi despre situaţia minorităţii ungare, şi
ecoul acestor păreri
Domnule Ministru,
1

Ministerul Afacerilor Străine a trimis, la 31 decembrie 1936, următorul răspuns: „Rog prelungiţi
Acordul existent până la 15 ianuarie. (ss) V. Bădulescu‖, AMAE, Fond 71/Italia, vol. 16 (Telegrame,
1935-1936), f. 440.
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Ziarul „Pesti Naplo‖, din 26 decembrie, a publicat un lung articol al
fostului preşedinte al Consiliului, contele Bethlen, intitulat Un pas hotărâtor.
Într-o introducere amănunţită, în care sunt trecute în revistă toate statele
europene, contele Bethlen constată îmbunătăţirea situaţiei externe a Ungariei.
Dânsul pune însă în lumină şi greutăţile situaţiei actuale, deoarece
Ungaria va fi dezarmată în momentul unui război, pe care cntele Bethlen îl crede
posibil peste câţiva ani.
După părerea sa, reînarmarea Ungariei este absolut necesară, mai ales că
ea nu ar putea fi ajutată de prietenii săi decât târziu după declaraţia de război.
Cea mai mare parte a articolului este consacrată persecutării minorităţii
ungare din România.
Opresiunea suferită de polonezi din partea ruşilor, înainte de război, nu
era, prin comparaţie, decât un fleac.
Pe tărâmul revizuirii, trebuie, pentru moment, să se facă cunoscute
nedreptăţile şi nebuniile comise la Trianon. O ocazie favorabilă va ajunge să
aducă o schimbare. Datoria politicii externe oficiale a Ungariei nu constă astăzi
în a desfăşura o propagandă zgomotoasă şi în a face să se creadă că ea va pune la
ordinea zilei, astăzi sau mâine, această chestiune, după cum vor unii; trebuie
evitată până şi posibilitatea ca un stat vecin să considere această atitudine
oficială ca un pretext şi un drept de a continua felul său barbar de a se purta,
contrar oricărui drept.
În schimb, trebuie vegheat ca nicio revizuire în pejus să nu se producă
sau – cum ea s-a şi produs – să o îngrădească.
Contele Bethlen atacă, energic, sfatul „balcanic‖ dat de ziarul „Le
Temps‖, şi care constă în a declara nule tratatele minorităţilor în cazul unei
reînarmări a Ungariei; este ca şi cum s-ar sfătui introducerea sistemului spaniol
al ostaticilor.
Revizuirea în pejus constând în a împiedica Ungaria să se reînarmeze, în
timp ce – cel puţin în România – nu se ţine deloc seamă de Tratatul minorităţilor,
este o probă că Tratatul de Pace a devenit inexecutabil, motiv pentru care
articolul 19 a devenit operant.
Astfel, Ungaria ar trebui să răspundă la denunţarea Tratatului
minorităţilor, prin denunţarea Tratatului de la Trianon.
După o enumerare de doleanţe concrete, contele Bethlen propune
tratative directe cu România; în cazul eşecului lor, guvernul maghiar va trebui să
apeleze la Liga Naţiunilor, asigurându-şi dinainte, în măsura posibilului, sprijinul
unui membru al Consiliului; dacă Liga va respinge încă o dată doleanţele
maghiare, Ungaria va trebui să părăsească Geneva.
Pentru a termina, fostul prim-ministru declară că datoria morală a
poporului maghiar este să reacţioneze, cel puţin ca un vierme.
La invitaţia contelui Bethlen, adresată oamenilor politici şi presei, de a-şi
da părerile cu privire la articolul de mai sus, fostul ministru Gratz răspunde în
ziarul „8 Orai Ujsàg‖, din 30 decembrie.
Domnul Gratz afirmă că atitudinea antigermană ungară din România se
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dezvoltă paralel cu evoluţia unor anumite idei dictatoriale şi se găseşte în
conexiune strânsă cu acestea.
Acest singur fapt probează cât de puţin interes are Ungaria să favorizeze
expansiunea unor asemenea idei, nefaste mai ales în ţările de rase amestecate.
Domnul Gratz este de acord cu contele Bethlen în ceea ce priveşte
opresiunea minorităţilor ungare şi indiferenţa Societăţii Naţiunilor faţă de
plângerile minoritare. Desigur, susţine dânsul, nu se poate aştepta nimeni ca
miniştrii de Externe, participând la sesiunile Ligii Naţiunilor, să se ocupe de
minorităţile locale; de aceea, ar trebui creat, la Geneva, un organism special,
destinat nu numai să examineze doleanţele, dar să şi ia măsurile necesare, şi care
n-ar apela la Consiliul Ligii decât pentru chestiuni de principiu.
Ar trebui, de asemenea, să se găsească o modalitate ca două state
interesate să poată reglementa chestiunile în suspensie prin tratative duse à
l‘amiable şi în comun acord. Asemenea tratative pot da bune rezultate.
Dacă Iugoslavia, prin politica inteligentă adoptată recent, a putut să
creeze o situaţie mai calmă şi mai satisfăcătoare, nu trebuie să se renunţe la
speranţa că şi România ar putea adopta o asemenea politică.
Discutarea unor chestiuni atât de însemnate n-ar trebui încredinţată
numai presei. Tratative imediate trebuie să izbutească, mai devreme sau mai
târziu.
Ar trebui să aibă loc întrevederi nu numai între oameni politici din
statele prietene, dar şi între reprezentanţii statelor opuse unele altora.
În încheiere, domnul Gratz se declară împotriva ideii de a părăsi Geneva.
„Pesti Hirlap‖, din 31 decembrie, cu privire la articolul contelui Bethlen,
este şi el de părere că primul pas trebuie să fie o luare de contact cu Bucureştiul.
Al doilea însă, ar fi un apel la marile puteri garante ale Tratatului
minorităţilor, şi apoi nu retragerea din Liga Naţiunilor, ci un recurs la Curtea de
la Haga.
Articolul suscitat consideră că doar contele Bethlen ar fi un adevărat
succesor al contelui Apponyi, la Geneva.
Binevoiţi a primi, domnule ministru, asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Căpităneanu
AMAE, Fond 71/Mica Înţelegere, vol. 32 (Relaţii cu Suedia, URSS,
Turcia, Ungaria), f. 341-344
546
MINISTRUL ROMÂNIEI LA STOCKHOLM,
BARBU CONSTANTINESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. nr. 1 225, din 31 decembrie 1936
Înreg. la nr. 02 120, din 13 ianuarie 1937
Stockholm
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Raport lunar nr. 11, noiembrie 1936
Domnule Ministru,
Am onoarea a înainta departamentului Excelenţei Voastre, raportul lunar
al acestei Legaţii pe luna noiembrie, anul curent.
(...) În politica externă, principiile fundamentale care guvernează
raporturile Suediei cu străinătatea rămân neschimbate, ca şi amabilul domn
Rickard Sandler, redevenit titular al Ministerului Afacerilor Străine în actualul
Guvern. Acele principii sunt: colaborarea cu Societatea Naţiunilor, care continuă
să fie, pentru majoritatea opiniei publice suedeze, o speranţă şi o posibilitate de
progres a spiritului de ordine în dreptul internaţional; colaborarea intimă cu
statele nordice, de care Suedia este legată prin tradiţii de cultură şi de istorie, ca
şi prin interese de prezent şi de viitor; în fine, şi în special, conservarea şi
apărarea neutralităţii, care este pivotul politicii externe suedeze, pivot care, în
lupta ideologiilor politice, poate fi de cea mai mare utilitate intereselor naţionale
suedeze, cu condiţia de a putea trage, în ordinea morală, consecinţele neutralităţii
politice: experienţa italo-abisiniană a demonstrat că este preferabil, atât pentru
statele mari, cât şi pentru cele mai mici, a nu lua o atitudine politică, sau chiar
numai una morală, atunci când nu există voinţa de a apăra cu arma în mână un
punct de vedere considerat ca drept. Căci, în primul rând, dacă dreptul pur, care
este un efect al raţiunii, nu este capabil de a face dreptului pragmatic, care este o
emanaţie a vieţii, concesiile necesare, excesul de aplicare rigidă a principiului
compromite însăşi valoarea acestui principiu. În al doilea rând, o filosofie
politică de securitate colectivă 100/100, care, printr-un fenomen de psihologie
colectivă, se iluzionează asupra sclavagiştilor din Abisinia (a se citi toate cărţile
scrise asupra lor, de la cea mai completă: „Voyage aux sources du Nil et en
Abyssinie pendant les années 1768 à 1772‖, par James Bruce, şi până la cele
actuale) şi, totodată, uită o realitate ca poporul italian, pentru care prezentul este
o posibilitate mai mult de a trăi în viitor, şi încă într-un viitor imperial şi roman,
duce cu necesitate la incorporarea unui stat membru al Societăţii Naţiunilor
într-un alt stat, de asemenea, membru în aceeaşi Societate. În fine, o ideologie
politică, care ignoră faptul important că unele popoare, ca şi unii indivizi, trăiesc
pe baza spirituală a eroului pe care singure şi-l aleg, prin votul liber exprimat al
naţiunii, şi care totuşi cere „pielea lui Mussolini‖, este antidemocratică şi
generatoare de conflicte. Ca români, să nu uităm, deci, că maeştrii artei politice,
în afacerile externe, ca şi în cele militare, au fost romanii, popor eminamente
mediteranean, de la care popoarele moderne, fără excepţie, mai au de învăţat câte
ceva.
Cu aceste observaţii de ordin general, care voiau numai a exprima
regretul că, în actuala stare a lucrurilor umane, acţiunile politice nu coincid
întotdeauna cu principiile dreptului, amintesc că interesantul discurs de la
Norrköping al ministrului Afacerilor Străine defineşte neutralitatea politică şi
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militară a Suediei (raportul nr. 1 087, din 26 noiembrie1) în cadrul actualei
situaţii internaţionale. Principalele idei care conduc actualmente neutralitatea
suedeză par a fi două, şi anume: că Suedia nu participă la niciun bloc „ideologic‖
şi că apărarea militară a ei nu va constitui „o speculaţie asupra şanselor‖ între
forţe armate rivale. Bineînţeles că numai contactul cu realitatea arată valoarea
ideilor, şi se va vedea la timp dacă ideile de astăzi corespund situaţiei de mâine.
Deocamdată, în situaţia de astăzi, toată lumea este de acord, ca şi Guvernul
suedez, să denunţe pericolul divizării Europei în blocuri „ideologice‖ rivale şi să
declare, fiecare, ca domnul Sandler, că „nu intră în niciun bloc ideologic‖, însă
riscul, să zicem numai pur moral, începe atunci când fiecare repudiază cu
ostentaţie „ideologia‖ celuilalt. Ideologie care nu este mai puţin un drept
personal al fiecăruia: după cum suedezul are dreptul să fie în majoritate socialdemocrat în Suedia, tot astfel s-ar părea că este cel puţin echitabil ca germanul să
aibă dreptul de a fi în imensa majoritate naţional-socialist în Germania, cu
acelaşi titlu cu care italianul este în unanimitate fascist în Italia sau rusul este
bolşevic atât timp cât vrea să fie acest lucru, în Uniunea Republicilor Socialiste
Sovietice. Dar un spirit conformist, care ignoră că viaţa se dezvoltă de la omogen
spre eterogen şi că progresul este posibil numai prin diferenţierea personalităţii,
nu încetează să vorbească peste frontiere despre Guvernele sau popoarele
„democratice‖, în contrast cu Guvernele sau cu popoarele „autoritare‖, punând la
index pe acestea din urmă. Această punere la index, care nu este decât o luare de
poziţie ideologică, provoacă de cealaltă parte o luare de poziţie, de asemenea,
„ideologică‖, producând în mod fatal divizarea Europei în blocuri „ideologice‖
rivale. Alimentată prin propaganda peste frontiere, această divizare periclitează
pacea Europei, pe măsură ce luarea de poziţie ideologică se transformă, pe calea
alianţelor militare, în luare de poziţie politică: este tocmai eventualitatea în care
domnul Rickard Sandler, ca ministru al Afacerilor Străine al Suediei, prevede
neutralitatea suedeză.
Din observarea celor două evenimente politice la ordinea zilei în această
lună, şi anume Acordul „italo-nipponic‖2 şi participarea personală a preşedintelui
Roosevelt la Conferinţa panamericană de la Buenos Aires, subliniate în discursul
domnului Sandler, ar rezulta că primul, ca efect al „ideologiei‖ Guvernelor şi
popoarelor în ruptură cu „ordinea de drept internaţional‖ şi cu Societatea
Naţiunilor, ameninţă pacea Europei, pe când cel de-al doilea garantează pacea
lumii, prin „neutralitatea americană, obosită de certurile perpetue ale Europei şi
doritoare de a fi lăsată în pace‖. Dacă este uşor ca politica de neutralitate suedeză
să caute un punct de sprijin în neutralitatea americană, este mai greu de prevăzut
până la ce punct neutralitatea americană ar fi posibilă în cazul în care unele
interese ale Statelor Unite ale Americii ar fi ameninţate chiar în altă parte decât
în America. Căci, neutralitatea americană poate face morală Europei atât prin
vocea preşedintelui Roosevelt, care zicea în scrisoarea din februarie 1936 pentru
convocarea Conferinţei de la Buenos Aires că: „Ţinând seamă de necesităţile
1
2

Documentul nu a fost identificat în arhivă.
Suprascris <german>.
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demonstrate de experienţa...aceste demersuri vor servi pentru a face să
progreseze cauza păcii mondiale‖; cât şi prin vocea domnului Cordel Hull, care
spunea, în aprilie 1936, despre Conferinţa panamericană, că „obiectivul spre care
tindem este o Americă în care teama de agresiune nu va trebui să existe şi
problema securităţii va trebui să fie în întregime rezolvată‖. Dar deocamdată, să
constatăm că acest pacifism american nu a putut rezolva cauzele conflictului
Bolivia-Paraguay, rămase mai departe sub regimul unui simplu armistiţiu, şi nici
să restabilească o pace justă între cele două state sud-americane, cu toate că
tratatul de pace între ele era unul dintre principalele scopuri ale Conferinţei de la
Buenos Aires. În fine, pe lângă această lacună, mai rămâne de văzut dacă
pacifismul american, la contactul cu expansiunea japoneză în Extremul Orient şi
în China, unde acea expansiune procedează în mod metodic la eliminarea
influenţelor străine, în special rusă, britanică şi americană, va continua să fie
neutral sau va deveni altceva.
În ultimul rând, evocând în discursul ministerial de la Norrköping
experienţa sancţiunilor în conflictul italo-abisinian, domnul Rickard Sandler
constată, pe bună dreptate, că în problema spaniolă nu s-a manifestat nicio
„propensiune‖ pentru a angaja Societatea Naţiunilor într-o nouă acţiune
colectivă, după ce primul „experiment‖ nu putuse contribui la consolidarea păcii
europene. Dacă aici este o pierdere sau un câştig pentru cauza păcii, nu este
indiferent pentru Societatea Naţiunilor; însă ideea pe care şeful Guvernului
spaniol de la Valencia şi-o face despre misiunea Societăţii Naţiunilor rezultă din
declaraţia următoare: „Războiul european a început – zice recent Largo
Caballero – şi noi vedem venind ora în care se va dezlănţui o adevărată
catastrofă mondială. Pentru aceasta mergem la Geneva‖.
Pactul „ideologic‖ germano-nipon a provocat în Sudia comentarii,
presupuneri şi reflecţii diverse cu privire la politica blocurilor (raportul nr. 1 096,
din 30 noiembrie1), şi opinia publică suedeză, precum şi cea diplomatică au
urmărit cu interes consecinţele temute sau închipuite ale Pactului germanonipon, repercutând un conflict „ideologic‖ latent, conflict care, redus la
proporţiile reale, apare ca un efect al ireductibilei divergenţe ruso-germane. Dacă
diatribele antinaziste împotriva Acordului germano-nipon condamnau acest
Acord, fanfaronadele oratorilor de la Congresul Sovietelor de la Moscova, cu
privire la armamentele sovietice în Extremul Orient, şi în special ameninţarea
„camaradului‖ Jdanov, că „armatele sovietice trebuie să deschidă ferestrele
URSS-ului către Baltica şi să meargă să vadă ce se petrece în aceste state‖,
echilibrau, oarecum, asigurările germano-nipone despre caracterul pacifist al
Pactului Anticomintern!
Însă nu mai puţin, ministrul Afacerilor Străine a considerat că este util să
convoace, la Preşedinţia Consiliului, pe capii forţelor armate ale Suediei, pentru
a-i informa asupra situaţiei externe, în urma semnării Pactului germano-nipon
(raportul nr. 1 099, din 30 noiembrie2) şi, probabil, pentru a lua împreună unele
1
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dispoziţii pentru menţinerea în mod cât mai eficace a neutralităţii suedeze.
În fine, printre chestiunile interesând direct România, vizita oficială la
Varşovia a ministrului Afacerilor Străine al României, care a consolidat
„bastionul păcii‖ de la Marea Baltică la Marea Neagră (raportul nr. 1 093, din 27
noiembrie1), a avut o presă bună, în opinia publică suedeză care se interesează de
politica externă a României şi în cea diplomatică, unde ministrul Poloniei se
felicita pentru cordialitatea reîmprospătată a raporturilor polono-române.
Binevoiţi, vă rog, domnule ministru, a primi asigurarea prea înaltei mele
consideraţii.
Constantinescu
AMAE, Fond 71/Suedia, vol. 2 (General, 1936-1938), f. 132- 135
547
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI
LA COPENHAGA, MARCEL ROMANESCU, CĂTRE
MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, VICTOR ANTONESCU
R. f. n., [decembrie 1936?]
Înreg. la nr. 1 773/1937
Copenhaga
Danemarca în 1936
(...) C) Politica externă
Situaţia geografică a Danemarcei, suprafaţa şi populaţia ei redusă, cât şi
incapacitatea de a participa la cursa înarmărilor, dictează Guvernului de la
Copenhaga o politică de extremă prudenţă, care interzice orice angajamente care
ar depăşi puterile sale.
Încadrată de Anglia şi Germania, Danemarca nu poate decât să evite
sugestiile de alianţă de orice fel, de teamă să nu atragă asupra sa atenţia uneia
sau alteia dintre aceste două mari puteri.
Încă din 1935, Acordul naval de la Londra, care a abandonat ţările
scandinave propriilor lor mijloace şi a tranformat Baltica într-un lac german,
agravase această situaţie.
De atunci, Reich-ul s-a manifestat de atâtea ori sub forme brutale, fără să
întâmpine reacţia marilor puteri occidentale, încât Danemarca a putut deduce din
succesiunea evenimentelor avantajul unei atitudini tot mai rezervate.
Grupul Nordic, la care s-a alăturat, în toamna anului 1935, şi Finlanda,
nu constituie şi, probabil, nu va constitui niciodată o alianţă politică.
Idealuri comune de libertate au format, în cursul ultimului veac, pe lângă
o evoluţie socială paralelă, un climat nordic caracterizat prin respectul
independenţei vecinului.
Când Anglia a renunţat la poziţia ei dominantă în Baltica, ţările
1
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scandinave s-au apropiat unele de altele, aşa cum făcuseră în vremea marelui
război. Necesitatea unor directive politice comune, a unor consfătuiri între
factorii responsabili nordici, s-a făcut tot mai simţită.
Congresul inter-parlamentar nordic de la Copenhaga, din mai trecut,
Conferinţa miniştrilor de Externe nordici, ţinută în acelaşi oraş, la 20 august,
Conferinţa economică nordică de la Oslo, din octombrie, în fine, chiar întrunirile
aproape simultane ale socialiştilor şi conservatorilor nordici, la Copenhaga, în
noiembrie, constituie aspecte felurite ale aceleaşi colaborări (cf. rapoartele nr. 2
044, 2 363, 2 528, 2 661, 2 6621).
Din atmosfera acestor întruniri se desprind câteva idei esenţiale:
Ataşate principiilor de dezarmare şi arbitraj obligatoriu pentru curmarea
conflictelor teritoriale, ţările nordice au crezut multă vreme în puterea supremă a
Genevei. Ineficienţa sancţiunilor împotriva Italiei clătinând această opinie, s-a
pus în Scandinavia problema dacă vechea neutralitate n-ar corespunde mai
efectiv intereselor speciale nordice decât securitatea colectivă, ispita alianţelor
fiind dinainte înlăturată. Şi, incontestabil, tendinţa care se desenează la statele
nordice este către degajarea de orice obligaţii internaţionale care depăşesc sfera
lor de interese, cât şi către neamestecul lor în marile probleme europene.
Aceeaşi atitudine de neintervenţie s-a putut observa la statele nordice
atât în războiul civil spaniol, cât şi în conflictul ideologic între nazism şi
comunism, spiritul democratic scandinav fiind opus ambelor curente.
În sfârşit, menţinând principiul ancestral al libertăţii opiniilor, nordicii au
înţeles totuşi că, în împrejurările actuale, o colaborare mai efectivă, cât mai ales
exprimarea unor vederi unitare în forurile internaţionale, constituie o forţă de
valoare indiscutabilă.
Societatea Naţiunilor a cunoscut astfel evoluţia mentalităţii politice
scandinave.
Domnul Munch, care a reprezentat în 1936 Grupul nordic la Geneva, a
deplâns nu o dată restrângerea universalităţii Ligii ca urmare a retragerii
Germaniei şi a absenţei Italiei, cerând ca Societatea Naţiunilor să negocieze cu
statele membre în vederea reorganizării acestui organism internaţional.
Părtaşă – dar fără Islanda – la sancţiunile împotriva Italiei, Danemarca a
susţinut, alături de România, părerea că un stat membru al Ligii nu poate să
dispară prin ocuparea teritoriului său de către o putere agresoare, prevenind
Adunarea că se crează un precedent primejdios pentru viitorul ţărilor mici.
Abandonarea Abisiniei şi, nu mai puţin, izbânzile politicii hitleriste din
afara Genevei, au îndepărtat însă Danemarca şi, în general, Nordul de la o
colaborare activă cu Liga.
Reforma aplicării Pactului, lansată de Anglia pentru mascarea eşecului
sancţiunilor, a făcut să apară divergenţe de păreri între ţările nordice, Norvegia
fiind pentru amendarea Pactului şi suprimarea unanimităţii prevăzute de articolul
5, Suedia fiind numai pentru limitarea unanimităţii când este vorba de aplicarea
articolului 11, iar Danemarca renunţând dinainte la asemenea propuneri practic
1
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irealizabile. Încolo, statele nordice s-au declarat de acord contra sancţiunilor,
contra pactelor regionale, dar pentru dezarmare, pentru controlul fabricării
armelor, pentru stabilizarea monedelor şi pentru accesul liber la materiile prime
din colonii (cf. rapoartele nr. 2 415, 2 4211).
Relaţiile cu Germania, corespunzătoare necesităţilor comerciale ale
Danemarcei, au fost totodată puternic influenţate de lipsa de rezistenţă a puterilor
occidentale faţă de succesiunea rapidă a loviturilor naziste.
Să recapitulăm: deşi la 21 mai 1935, a doua zi după denunţarea
unilaterală a clauzelor militare ale Tratatului de la Versailles, domnul Hitler
făgăduia solemn în Reichstag că va respecta restul tratatului, precum şi Pactul de
la Locarno, totuşi, la 7 martie 1936, proceda la ocuparea zonei renane, nimicind
dintr-o dată şi opera de la Versailles, şi pe cea de la Locarno. După noi asigurări
date în Reichstag, că prin această ocupaţie lupta pentru egalitatea de drepturi era
încheiată, la 10 noiembrie, Reich-ul denunţă clauzele fluviale ale Tratatului de la
Versailles, cât şi libertatea accesului pe canalul Kielului.
Se ştie că, în 1935, Danemarca s-a abţinut să voteze la Geneva
condamnarea, de altfel pur teoretică, a Germaniei, invocând întâi dorinţa de a
facilita întoarcerea Reich-ului în Ligă, apoi relaţiile de bună vecinătate danezogermane. Dacă, în cazul ocupării zonei renane, Danemarca nu avea interese de
apărat, nici calitate să intervină, în schimb, în cazul canalului Kielului, era de-a
dreptul lezată. Totuşi, considerând reacţia foarte slabă a marilor puteri apusene,
Danemarca a preferat să ia pur şi simplu act de schimbarea unui regim de drept
internaţional, rezervându-şi numai dreptul să se adreseze unei autorităţi
internaţionale, în ipoteza încălcării angajamentelor formale asumate de Reich
(cf. rapoartele nr. 2 651, 2 7152).
Între timp, cu prilejul aniversării de 20 de ani a bătăliei navale din
Jylland, Danemarca asistase la o kraftprobe3 germană, aproape în apele
teritoriale daneze. La 12 iunie, sub pretextul unei vizite amicale, dar cu un
preaviz de numai 48 de ore, 40 de unităţi navale germane, cu un echipaj de 7-8
000 de oameni, ancorau la Skagen, pentru ca apoi cuirasatul „Deutschland‖ să
stea o săptămână în portul Copenhaga. Dacă Statul Major al Marinei daneze a
fost neplăcut impresionat de intempestivitatea acestei vizite, în schimb, poporul a
fraternizat cu marinarii germani, exprimându-şi totuşi surprinderea că oaspeţii îşi
plăteau consumaţiile în ţigări germane, şi nu în devize (cf. rapoartele nr. 2 103, 2
1534).
În cercurile conservatoare de aici, întrezărindu-se pentru echilibrarea
Balticei posibilitatea revenirii treptate a Rusiei la rolul ei politic dinainte de
război, s-a preconizat intensificarea relaţiilor comerciale danezo-ruse. Sovietele
au lucrat puternic în acest sens. Dar, repulsia democraţiilor nordice faţă de
comunism, impresia lăsată de procesul terorist înscenat în august la Moscova, cât
1
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şi metodele de intimidare folosite de Rusia faţă de Norvegia în afacerea Troţki,
au contribuit la eşecul sforţărilor susmenţionate (cf. rapoartele nr. 2 674, 2 433, 2
455, 2 4781).
Cu toate relaţiile de bună vecinătate cu Germania şi domolirea tot mai
evidentă a acţiunii naziste în Nordschleswig, ar fi o eroare să se creadă că opinia
publică daneză ar putea vreodată să admită concepţiile sociale şi politice
germane. Dimpotrivă, atât în cercurile guvernamentale, cât şi în presa daneză, se
observă, nu o dată, accente de indignare. Nici discursul din septembrie al
domnului Hitler la Nurnberg, nici cruciada anticomunistă n-au dat în Nord
rezultatele scontate de Reich, spiritul de independenţă scandinav fiind refractar
oricăror sugestii de prigonire.
Linia britanică, atent urmărită şi adeseori chiar urmată de Danemarca, a
fost plină de reticenţe şi nehotărâri, justificate în primul rând de insuficienţa
pregătirii armate, dar nu mai puţin de prelungita iluzie sentimentală a unei
Germanii considerate ca „the under-dog‖.
Prin Acordul naval din 18 iunie 1935, Anglia încercase să legalizeze
înarmarea unilaterală şi contrară tratatelor a Reich-ului, livrându-i stăpânirea
Balticei. La Yorkshire, domnul Baldwin declara, la 30 iunie, în acelaşi an, că
zisul Acord este primul pas cu adevărat practic spre dezarmare, iar „Times‖,
mărturisind că noua atitudine se depărtează de politica franco-britanică de până
atunci, anunţa că vremea protestelor a trecut.
La 3 octombrie 1935, mareşalul de Bono intra în Abisinia, iar flota
britanică, lipsită de disciplină şi de muniţii suficiente, nu izbutea să impună
respect agresiunii italiene.
Încurajarea dată astfel domnului Hitler trebuia să ducă la ocuparea zonei
renane şi la eşecul penibilelor negocieri pentru reînnoirea unui Locarno
occidental. Chiar iluzia britanică, după care (cuvânt scris de mână) Acordul
naval din 1935, prin renunţarea la concurenţa navală, ar fi echivalat cu o
renunţare a Germaniei la colonii, s-a prăbuşit după discursul de la Nurnberg din
septembrie al Führerului şi după teoria exploziei, expusă de domnul Schacht la 9
decembrie, la Frankfurt (cf. rapoartele nr. 2 466 şi 2 7492).
Abia după discursul din octombrie al Regelui Leopold al Belgiei, Anglia
a înţeles că sinuozităţile politicii sale puteau să-i devină fatale şi că primejdia nui putea veni decât de la hegemonia Germaniei în Europa. De aici, declaraţiile din
20 noiembrie ale domnului Eden la Leamington, care, supleate prin
angajamentele luate de domnul Delbos în Camera franceză la 4 decembrie,
constituie, prin asistenţa făgăduită Belgiei, nu numai un nou Locarno fără
Germania, dar o adevărată alianţă franco-engleză, superioară înţelegerii cordiale
din 1914 (cf. rapoartele nr. 2 568, 2 7183).
În sfârşit, după denunţarea de către Germania a clauzelor fluviale din
Tratatul de la Versailles, domnul Eden afirma, la 14 decembrie, în discursul său
1
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de la Bradford, că trebuie să existe o limită pentru ruperea unilaterală a tratatelor,
ceea ce diferă fundamental de politica anterioară a domnului Baldwin.
Se recunoaşte aici meritul domnului Eden, de a fi manevrat abil pentru
menţinerea cu orice preţ a păcii, chiar şi cu sacrificarea momentană a intereselor
Imperiului britanic. Cu toate rezervele mintale pe care le conţine, noul
gentlemen’s agreement semnat astăzi cu Italia are avantajul de a disocia coaliţia
de interese italo-germane, mai ales în Mediterana, anulând importanţa vizitei din
octombrie a contelui Ciano în Germania.
Dar, în special în problema spaniolă, sforţările pacifiste ale domnului
Eden au fost remarcate. Pe când Franţa începuse prin ajutorarea Frontului
Popular spaniol, neprevăzând degenerarea regimului legal în anarhie şi riscând o
aventură socială internă, Anglia a urmărit de la început să împiedice amestecul
germano-italian în războiul civil spaniol, sugerând indirect domnilor Blum şi
Delbos propunerea unui pact de neintervenţie. Orice critici s-ar aduce
Comitetului de la Londra, fapt este că a izbutit să oprească intervenţiile directe
ale altor puteri în Spania, intervenţii care nu izvorau din simple impulsuri
sentimentale, cât din interese politice evidente.
Danemarca s-a asociat de la început propunerii de neintervenţie în
conflictul spaniol şi, cu mici excepţii necontrolabile, a colaborat leal la politica
de neutralitate, trimiţând totuşi sume importante Fondului Matteotti. În
declaraţiile făcute de Anul Nou ziarului „Social-Demokraten‖, domnul Stauning
a anunţat, după exemplul Norvegiei, o înăsprire a controlului industriei de război
particulare, pentru ca atitudinea Danemarcei să nu poată fi pusă la îndoială.
Se atribuie aici Angliei şi Franţei, tot în vederea menţinerii păcii,
regresul influenţei ruse şi înlocuirea ei vremelnică în concertul european cu rolul
sporit al Poloniei. În fine, se observă că, după încheierea Pactului germanojaponez din 25 noiembrie, s-a ajuns, graţie neutralităţii polono-române, la
izolarea beligeranţilor eventuali, fapt care a făcut o bună impresie în cercurile
guvernamentale de la Copenhaga.
Raporturile cu România au fost, în afară de relaţiile comerciale şi
colaborarea geneveză, marcate printr-o tendinţă reciprocă de cunoaştere mutuală.
1) Anul 1936 a văzut apărând la Paris primul volum din Syntaxe
roumaine a domnului Kr. Sandfeld, profesor la Universitatea din
Copenhaga, în vreme ce domnul N. Host, fost ministru al
Danemarcei la Praga şi Varşovia, a continuat să elaboreze lucrarea sa
despre Mica Înţelegere.
2) În aprilie, domnul Otto Andrup, directorul Muzeului de Istorie
Naţională din Frederiksborg, a participat la un congres de istorie la
Bucureşti, iar profesorul Viggo Brondal a ţinut conferinţe la cele
patru universităţi româneşti, fiind ales membru corespondent al
Academiei noastre.
3) În mai, consilierul de stat Carl Andreas Koefoed, care a aplicat pe
vremuri reforma de comasare a lui Stolîpin în Rusia, a fost în
România, vizita fiindu-i apoi înapoiată de profesorul Valeriu Bulgaru
din Iaşi.
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4) În iunie, domnul C.E. Hansen, autorul volumului Rumanien
arbejder, a făcut o călătorie de două luni în ţară, în vederea unei noi
lucrări despre România pitorească.
5) În august, domnul ministru R. Franasovici a venit la Copenhaga,
fiind primit [atât] de Rege, care i-a conferit Marele Cordon al
Ordinului Dannebrog, cât şi de domnul Munch, în numele
Guvernului danez. Din întrevederile avute cu reprezentanţii lumii
financiare, tehnice şi comerciale, Domnia Sa a putut deduce
posibilităţile de colaborare economică deschise nouă pe viitor.
6) La sfârşitul aceleiaşi luni, s-a ţinut la Copenhaga al patrulea Congres
internaţional al lingviştilor, România fiind reprezentată printr-o
delegaţie de savanţi, dintre care profesorul Sextil Puşcaru de la Cluj
a fost ales preşedinte de secţie, iar profesorul Alexandru Rosetti din
Bucureşti, secretar general al congresului.
7) În septembrie, deputatul conservator H.F. Ulrichsen participa la
Congresul inter-parlamentar de comerţ de la Bucureşti, publicând
apoi două foiletoane elogioase despre România.
8) În octombrie, misiunea arheologică a fundaţiei de stat Rask-Srsted,
compusă din academicianul Kjnar Dyggve şi profesorul William
Norvin, a vizitat România, ţinând conferinţe la universităţile din
Bucureşti şi Cluj, cercetând staţiunile noastre arheologice şi legând
relaţii cu lumea noastră ştiinţifică.
9) În sfârşit, în decembrie, a avut loc expoziţia de artă daneză la
Bucureşti, sub înaltul patronaj al Majestăţii Sale Regina Maria şi al
Principelui moştenitor Frederik al Danemarcei. Succesul acestei
manifestări a făcut să mi sugereze aici ţinerea unei expoziţii
româneşti la Copenhaga.
Astfel, în diferite domenii, s-au înnodat oarecari legături intelectuale,
menite unei înţelegeri reciproce mai uşoare, în vederea apropierii între două
popoare atât de depărtate şi de diferite.
Concluzii:
1) Politica internă a Danemarcei, cârmuită de principii larg
democratice, este caracterizată printr-o legislaţie socială foarte
înaintată, care face imposibilă infiltrarea comunismului.
2) b) Evoluţia economică a Regatului nordic a fost înrâurită de înalta
conjunctură mondială, care a sporit schimburile comerciale daneze,
îndrumând surplusul producţiei fermiere către Germania.
3) Politica externă a Danemarcei a evoluat către o degajare de
obligaţiile internaţionale impuse de Geneva, cu tendinţa vizibilă de
întoarcere la vechea politică de neutralitate nordică.
Pentru facilitarea consultării acestui raport, am pus în fruntea lui o tablă
a capitolelor.
Romanescu
AMAE, Fond 71/Danemarca, vol. 2 (General, 1936), f. 215, 241-252
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205, 235, 276, 300, 311, 394, 405,
421, 428
Acordul de plăţi dintre România şi
URSS (Acordul comercial românosovietic; 15 februarie 1936), 487
Acordul româno-francez asupra
plăţilor comerciale (7 februarie
1936), 487
Acordurile de la Roma (Pactul de la
Roma; Protocoalele de la Roma; 21
martie 1936), 51, 69, 74, 93, 224,
230, 235, 276, 300, 311, 319, 324,
331, 347, 383, 384, 394, 412, 428,
436, 518
ADDIS ABEBA, 74, 94, 300, 319,
428, 518, 524
AFRICA, 74, 89, 300, 319, 324,
428, 429
AFRICA ORIENTALĂ, 74, 300,
518
AFRICA DE SUD, v. UNIUNEA
AFRICII DE SUD
„Aftenposten”, 307
Aga Khan, 247,
Agenţia Anatolia, 23, 86, 332
Agenţia Asociated Press, 497
Agenţia Avala, 318, 469, 500
Agenţia Balcan Oriente, 169
Agenţia Deutsche Diplomatische
Politische Korrespondenz, 370
Agenţia Havas, 189, 214

Agenţia PAT, 35, 286
Agenţia RADOR, 318, 332
Agenţia Reuter, 397
Agenţia Stefani, 15, 428
Agenţia Sud-Est, 211
Agenţia TASS, 20, 466, 479
Agenţia Trans-Continental Press, 464
Agenţia „United Press‖, 33
Agost, Benard, 21
Akel, Friedrich Karl (5 septembrie
1871-3 iulie 1941), diplomat
estonian; ministrul Afacerilor Străine
al Estoniei (1923-1294; 1926-1927;
1936-1938), 21, 495; şi Gheorghe
Davidescu, 512
Akoguz, Ismail Hakki, colonel turc,
315
ALBANIA, 2, 291, 294; şi relaţiile
cu Italia, 334, 518; şi relaţiile cu
România, 2
Albornoz,
Claudio,
diplomat
spaniol;
ministrul
Spaniei
la
Lisabona, 313
Aletrino, ziarist; corespondentul
ziarului „Algemenhandes Blad” la
Praga, 193
Alexandru I Karagheorgheviš
(1888-1934), rege al Iugoslaviei
(1921-1934), 8, 42, 278, 410
ALEXANDRETTA, 204, 212, 322,
338, 339, 424, 432, 434, 437, 438,
447, 450, 451, 467, 484, 485, 493,
494, 504, 532, 533
Alfieri, Dino, secretar de stat la
Ministerul de Externe al Italiei şi,
ulterior, ministru al Presei şi
Propagandei al Italiei, 171
„Algemenhandes Blad”, 193
ALGESIRAS, 123
ALFÖLD, 370
ALICANTE, 151, 313
ALPI, munţii, 378, 388, 518
ALSACIA, 212, 258, 358, 421, 445
Alsnis, general sovietic, 108
ALTO ADIGE, 74
873
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AMERICA, v. STATELE UNITE
ALE AMERICII
AMERICA DE NORD, 462
AMERICA DE SUD (AMERICA
LATINĂ), 36, 57, 146, 294, 462
Amoedo,
diplomat
spaniol;
însărcinat cu Afaceri al guvernului de
la Burgos la Lisabona, 313
Anastasiu, Radu, directorul Direcţiei
Presei din Ministerul Afacerilor
Străine al României, 497
ANATOLIA, 218
Andrup, Otto, directorul Muzeului
de
Istorie
Naţională
din
Frederiksborg, 547
Angelescu, Paul, general de corp de
armată; ministru de Război al
României (27 iunie 1934-august
1937), 139
Anghelov, Ivan, deputat de Silistra,
169
ANGLIA, v. MAREA BRITANIE
Anfuso, secretar al ministrului de
Externe al Italiei, 428
ANKARA, 20, 23, 27, , 32, 34, 40,
44, 45, 67, 71, 78, 79, 86, 99-101,
103, 109, 110, 111, 114, 128, 135,
164, 166, 167, 181, 182, 185, 201,
204, 212, 307, 315, 317, 320-322,
327, 332, 333, 338, 339, 351, 362364, 376, 387, 392, 407, 408, 410,
424, 432, 434, 438, 447, 448, 450,
465, 469, 485, 487, 488, 500, 509,
521, 535, 537, 542; telegrame trimise
Legaţiei Regale a României de la ~,
3, 155, 206, 330, 337, 438, 534
Anschluss, 41, 51, 56, 58, 65, 74, 80,
113, 136, 203, 205, 240, 302, 377,
412
Antanta Balcanică, v. Înţelegerea
Balcanică
ANTIOHIA, 204, 212, 322, 338,
339, 432, 434, 438, 447, 484, 485
Antonescu, doamna, 280
Antonescu, Victor (3 septembrie
874

1871-22 august 1947), om politic
român; ministru al Afacerilor Străine
al României (29 august 1936 - 28
decembrie 1937), 192, 193, 201, 217,
222, 225, 226, 242, 265, 317, 332,
344, 360, 382, 391, 392, 397, 400,
401, 444, 449, 453, 454, 470, 481,
482, 487, 517, 527, 538; şi Tevfik
Rüstü Aras, 236; şi Miroslav
Arciszewski, 382; Jósef Beck, 231,
232, 236, 382, 444, 456, 487, 520,
534; şi Anthony Eden, 247, 248; şi
Dragomir Kassidolatz, 481; şi
Ghiorghi Kiosseivanov, 261; şi
Kamil Krofta, 216, 241; şi Maksim
M. Litvinov, 231, 279, 381, 487, 540;
şi Guido Schmidt, 250; şi Milan
Stoiadinović, 205, 216, 280, 281; şi
conflictul italo-etiopian, 279; şi Mica
Înţelegere, 279; şi Societatea
Naţiunilor,
279;
şi
Uniunea
Sovietică, 279; şi vizita la Belgrad,
279, 280, 281; şi vizita la Paris, 515,
518, 520, 521; şi vizita la Varşovia,
391, 392, 464, 470, 519, 534;
telegrame expediate de ~, 206, 216,
228, 231, 232, 236, 247, 248, 250,
261, 309, 355, 361, 381; telegrame
primite de ~, 198, 201, 203, 212,
214, 217, 218, 221, 224-226, 230,
233-235, 237-240, 243-246, 251,
252, 254, 256-260, 262-264, 266,
268-275, 277-279, 283, 284, 291,
294, 295, 297, 300, 301, 302, 305,
307, 312-315, 320, 322-324, 326,
328, 329, 354, 357-359, 369, 370,
373, 377, 385, 388, 396, 410, 411,
416, 417, 423, 428-430, 433, 434,
437, 439, 441-443, 445, 447, 448,
458, 459, 461, 462, 464, 466, 467471, 474, 475, 477-480, 483, 486,
491, 495-497, 500, 503-506, 508,
512-514, 516, 518, 520, 524, 528530, 536, 545-547.
Antoniade, Constantin (1880-1954),
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trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la
Societatea Naţiunilor (15 ianuarie
1928-1 decembrie 1936), 9, 16, 19,
57, 294, 345, 358
ANZIO, 518
Appony, Albert, conte Nagyappony,
(1846- 1933), 545
Aras, Tevfik Rüstü (1883-1972),
ministrul Afacerilor Străine al Turciei
(1925-1938), 12, 49, 60, 111, 114,
135, 185, 204, 338, 525, 532, 538,
542; şi Convenţia (conferinţa) de la
Montreux, 86, 99, 103, 109, 164,
166, 181; şi chestiunea Alexandrettei
şi Antiohiei, 432, 434, 447, 450, 451,
485, 493, 504; şi Înţelegerea
balcanică, 128, 201, 204, 236, 320,
327, 333, 448; şi Mica Înţelegere,
327; şi războiul civil din Spania, 142,
465; şi reforma Pactului Societăţii
Naţiunilor, 182; şi relaţiile cu Franţa,
212; 432, 434, 447, 450, 451, 485,
493; şi relaţiile cu Marea Britanie,
204; şi relaţiile cu România, 201; şi
Victor Antonescu, 236; şi Victor
Cădere, 532; şi Eugen Filotti, 99,
100, 135, 166, 167, 181, 182, 185,
201, 320, 338, 362-364, 432, 465,
537; şi Ghiorghi I. Kioseivanov, 86,
87; şi Maksim M. Litvinov, 49; şi
Ioannis Metaxas, 215; şi Milan
Stoiadinović, 86, 327, 333
„Arbeiderbladet”, 356, 357, 474
Arciczewski, Miroslav (1892-?),
trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar
al
Poloniei
la
Bucureşti (1933-1938), 232, 244,
293, 391, 417; şi Victor Bădulescu,
344, 382, 392
ARGENTINA, 294, 417, 423; şi
anexarea Etiopiei, 57, 74; şi
conflictul italo-etiopian, 9, 36, 57; şi
sancţiunile contra Italiei, 74; şi
Societatea Naţiunilor, 36, 57, 74, 294

ARGHIROCASTRO, 509
Arion, Mihail (1884-?), ministru
plenipotenţiar cl. I, secretar general
al Ministerului Afacerilor Străine,
186, 231; telegrame expediate de ~,
13, 65, 68, 75, 104, 120-122, 129,
131-133, 137, 139, 142, 144, 149,
150, 152, 155, 156, 163, 179, 185,
186, 231, 381
Arnold, lord, om politic britanic;
membru al Partidului Socialist, 284
Aschman,
Gottfried,
directorul
Serviciul de presă din Ministerul de
Externe al Germaniei, 363,
ASIA, 29, 188
ASIA OCCIDENTALĂ, 339
ASIA MICĂ, 532
Asllani, diplomat albanez; ministrul
Albaniei la Londra, 180, 509
Atatürk, Kemal Mustafa (18811938), preşedinte al Turciei (29
octombrie 1923-10 noiembrie 1938),
23, 109, 216,320; şi Conferinţa
(convenţia) de la Montreux, 40, 109,
339; şi Peninsula Balcanică, 339; şi
chestiunea Alexandrettei şi Antiohiei,
339; şi Strâmtorile, 327; şi Milan
Stoiadinović, 327
ATENA, 45, 61, 74, 87, 89, 109, 111,
126, 200, 215, 266, 301, 351, 392,
526, 533, 537, 538, 542; şi Consiliul
permanent al Înţelegerii Balcanice,
din februarie 1937, de la ~, 481; şi
vizita dr. Hjalmar Schacht la ~, 6, 7;
telegrame trimis Legaţiei Regale a
României de la ~, 155, 330, 337, 533
Atlee, Clement (1883-1967), om
politic britanic; prim-ministru al
Marii Britanii (26 iulie 1945-26
octombrie 1951), 284, 468, 471
Aurelian,
Gheorghe,
trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al României la Tirana
(1 septembrie 1934-2 septembrie
1936) şi la Praga, 2, 509, 540; şi
875
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Kamil Krofta, 540
AUSTRALIA, 295
AUSTRIA (AUSTRIA DE JOS), 2,
6, 11, 73, 74, 76, 147, 168, 224, 250,
254, 268, 277, 295, 300, 311, 312,
319, 326, 349, 358, 369, 372, 391,
411, 417, 428, 430, 443, 458, 467,
502, 536; şi atitudinea faţă de statele
din Bazinul dunărean, 42, 518; şi
relaţiile cu Cehoslovacia, 147, 500,
518; şi relaţiile cu Germania, 28, 33,
41, 42, 46, 49, 51, 56, 58, 65, 69, 74,
80, 82, 94, 112, 147, 165, 183, 184,
205, 225, 237, 250, 253, 254, 257,
288, 294, 303, 324, 350, 370, 387,
388, 394, 415, 463, 513, 518; şi
relaţiile cu Italia, 28, 54, 58, 65, 74,
136, 203, 225, 230, 235, 237, 260,
274, 275, 300, 312, 324, 350, 370,
377, 388, 394, 405, 414, 428, 436,
467, 518; şi relaţiile cu Iugoslavia,
28, 205, 250, 452, 467; şi relaţiile cu
Mica Înţelegere, 224, 230, 235, 260,
275, 300, 388, 399, 428, 461, 518; şi
relaţiile cu Polonia, 412; şi relaţiile
cu România, 250, 467, 487; şi
relaţiile cu Statele Unite ale Americii,
82; şi restaurarea Habsburgilor, 6, 28,
33, 51, 55, 74, 165, 205, 312, 372,
384, 389, 394, 399, 405, 415, 417,
422, 428, 436, 452, 458, 467, 497; şi
Societatea Naţiunilor, 260, 369, 394
AUSTRO-UNGARIA, 518
Avenol, Joseph Louis Anne (18791952), secretar general al Ligii
Naţiunilor (1933-1941), 57, 157, 208,
211, 294, 484, 518
Averescu, Alexandru (1859-1938),
mareşal al României şi om politic;
169, 377
AZORE, insule, 359
B
Baar-Baarenfels, Eduard von ~
876

(1885-1967),
vice-cancelar
al
Austriei (1936), 254, 268, 277, 295
BADAJOZ, 433
Badoglio,
Pietro
(1871-1956),
mareşal italian; şeful Marelui Stat
Major al armatei italiene (19251940); comandant suprem al forţelor
italiene în Etiopia (1935-1936), 377
BAGHDAD, 407
Balabanov, om politic bulgar, 169
Balbo, Italo (1896-1940), om politic
italian, 183
BALCANI,
regiune,
v.
PENINSULA BALCANICĂ
Baldwin, Sir Stanley (1864-1947),
prim-ministru al Marii Britanii, 29,
30, 56, 58, 125, 143,v284, 397, 417,
429, 477, 547
BALEARE, insule, 154, 300, 343,
428, 489, 518
BARCELONA, 115, 123, 132, 134,
146, 154, 160, 296, 310
Barcia, Augusto Trelles (18811961), reprezentantul Spaniei la
Societatea Naţiunilor, 57
BARI, 518
Barona, Aguinaga y ~, diplomat
spaniol; ministrul Spaniei la Berna,
134
Barthelemy, 451
Barton, Sir Sidney, diplomat
britanic; ministrul Marii Britanii în
Etiopia, 428
BASARABIA (BASARABIA DE
SUD), 169, 241, 377, 378, 499, 540
Basdevant, jurist francez, 294, 494
Bastianini, Giuseppe, subsecretar de
Stat la Ministerul de Externe al
Italiei, 14, 69, 49
Batzaria, ziarist român, 169, 475
BAVARIA, 183, 299
Bădescu, ziarist român, 169
Bădulescu, Victor, diplomat român;
subsecretar de stat la Ministerul
Afacerilor Străine al României, 228,
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242, 492; şi Miroslav Arciszewski,
344, 382, 392; şi Constantin Collas,
360; şi Edvard Beneš, 391, 409, 411,
417; şi Milan Hodža, 393, 417; şi
Kamil Krofta, 395, 404, 417; şi
Dragomir Kassidolatz, 449, 455; şi
Mihail S. Ostrovski, 355, 374, 453,
514; şi Vladimir P. Potiomkin, 484; şi
Jan Seba, 454, 455, 521; şi Milan
Stoiadinović, 205;
Beck, Jósef (1894-1944), ministrul
Afacerilor Străine al Poloniei (2
noiembrie 1932-30 septembrie 1939),
6, 58, 68, 75, 154, 168, 189, 214,
238, 251, 272, 294, 344, 367, 391,
406, 411, 422, 426, 470, 501, 505,
507, 512, 516, 517, 527; şi discursul
pronunţat în faţa Comisiei Afacerilor
Străine a Senatului polonez, 511,
522, 529; şi problema Danzig, 16, 17,
26, 68, 343, 412; şi vizita la Londra,
329, 366, 382, 386, 391, 396, 398,
406, 412, 417, 418, 429, 440, 459,
462, 512, 516; şi vizita la Paris, 286,
287, 292; şi Victor Antonescu, 231,
232, 236, 382, 444, 456, 487, 520,
534; şi Anthony Eden, 386, 396, 429;
şi Adolf Hitler, 232; şi Alexandru
Duiliu Zamfirescu, 543
BELGIA, 42, 53, 84, 184, 258, 272,
282, 292, 294, 297, 298, 302, 308,
319, 324, 343, 356, 370, 375, 386,
412, 413, 431, 432, 462, 476, 494,
498, 518, 535, 547; şi conferinţa
statelor locarniene, 105, 119, 262,
276, 285, 298, 293, 297, 298, 300,
314, 385, 439, 442; şi războiul civil
din Spania, 156, 435
BELGRAD, 42, 45, 46, 55, 56, 61,
74, 79, 86, 101, 106, 107, 112, 135,
136, 139, 164, 167, 169, 171, 184,
185, 192, 203, 205, 248, 265, 279,
282, 291, 300, 307, 309, 318, 324,
351, 356-358, 370, 381, 388, 402,
403, 410, 412, 428, 436, 441, 445,

449, 455, 463, 467, 469, 470, 481,
488, 496, 500, 503, 509, 518, 526,
531, 532, 537, 540, 542; şi Legaţia
României de la ~, 124; şi vizita lui
Victor Antonescu la ~, 279, 280, 281;
telegrame
expediate
Legaţiei
României de la ~, 155, 235, 271, 274,
330, 337, 361, 363, 373
Beneš (Beneş), Edvard (1884-1948),
preşedinte al Cehoslovaciei (18
decembrie 1935- 5 octombrie 1938),
9, 57, 80, 95, 161, 162, 184, 189,
205, 236, 240, 241, 291, 294, 307,
328, 382, 393, 400, 401, 403, 404,
412, 426, 449, 473, 475, 487, 513; şi
Victor Antonescu, 216, 228; şi Victor
Bădulescu, 391, 409, 411, 417; şi
Theodor Emandi, 302, 417
BENGASI, 518
Beratti, diplomat albanez; ministrul
Afacerilor Străine al Albaniei, 2, 509
BERCHTESGADEN, 56, 183, 189,
425, 428, 461
Berger-Waldenegg, Egon (18801960), ministru de Externe al Austriei
(3 august 1934-14 mai 1936), 184,
300, 311, 394, 428
Berker, diplomat turc; ministrul
Turciei la Sofia, 87, 488,
BERLIN, 1, 6, 11, 21, 22, 26, 28, 33,
35, 41, 42, 46, 52-54, 56, 58, 61, 70,
74, 75, 80, 81, 83, 89, 92, 98, 1116118, 125, 134, 143, 147, 151, 153,
158, 159, 161, 168, 176, 184, 186,
202, 214, 226, 232-234, 239, 251,
254, 257, 264, 272, 293, 298, 301,
319, 326, 330, 342, 345, 349, 353,
356, 357, 362, 363, 367, 368, 370,
375, 377, 380, 384, 388, 390, 391,
394, 412, 417, 428, 429, 431, 433,
436, 357, 458, 461-463, 466, 467,
470, 478, 503, 509, 512, 518, 529,
531, 540, 543; şi Jocurile Olimpice
de la ~, 141, 170; Legaţia României
de la ~ 6, 46, 53, 54, 56, 58, 116,
877
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123, 127, 148, 159, 161, 170, 177,
226, 237, 262-264, 288, 298, 299,
303, 304, 353, 367, 368, 380, 387,
398, 406, 407, 420-422, 425, 445,
464, 472, 473, 480, 482, 483, 496,
520; şi vizita regelui Boris al III-lea
la Bulgariei la ~, 189; şi vizita lui
Gheorghe Brătianu la ~, 375, 413,
445, 473; şi vizita lui Galeazzo Ciano
la ~, 271, 274-276, 282, 285, 288,
299, 300, 303, 310, 312, 329, 330,
331, 334, 337, 347, 373, 428; şi
vizita lui Octavian Goga la ~, 212; şi
vizita lui Miklós Horthy la ~, 177; şi
vizita lui Sir Robert Vansittart la ~
130; telegrame expediate Legaţiei
României de la ~, 65, 68, 74, 170,
202, 271, 274, 276, 277, 305, 311,
330, 336, 337, 342, 347, 363, 372,
386, 392, 414, 543
„Berliner Börsen Zeitung”, 464, 520
„Berliner Tageblatt”, 464
BERNA, 5, 134, 160, 189, 359, 388
Bethlen, Ládislau, conte, om politic
maghiar, 502, 545
Bismarck, diplomat german, 132
BITOLIA, 509
BLED, 136; şi Consiliul Economic al
Înţelegerii Balcanice (10 iulie 1936)
de la ~, 42, 488; şi Conferinţa Micii
Înţelegeri (29-30 august 1935) de la
~, 42
Blomberg, Werner von ~ (18781946), mareşal; ministru de Război al
Germaniei şi comandant-şef al
Wehrmacht-ului (1933-1938), 4, 177,
367
Blum, Léon (1872-1950), primministru al Franţei (4 iunie 1936-22
iunie 1937; 13 martie-10 aprilie
1938;
decembrie
1946-ianuarie
1947), 42, 57, 112, 125, 134, 146,
154, 169, 189, 215, 239, 242, 251,
258, 272, 294, 330, 337, 343, 359,
383, 433, 478, 505, 518, 520, 532,
878

547
Bocchini, şeful Siguranţei italiene,
428
Boeck, Frantz, diplomat danez;
ministrul Danemarcei la Madrid, 151
BOEMIA, 73, 183
Boerescu, Mihail, trimis extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar
al
României la Berna (17 aprilie 192815 noiembrie 1936), 134, 160, 189; şi
Giuseppe Motta, 160
BOGDANOVO, 169
BOLIVIA, 546
BOLOGNA, 428
Boncour, Jean Paul, diplomat
francez;
ministrul
Franţei
la
Bucureşti, 50, 59, 129, 132, 142, 144,
149, 179, 484, 494; şi Mihail Arion,
150; şi Maksim M. Litvinov, 49
BORANA, 74
Boris al III-lea (1894-1943), rege al
Bulgariei (1918-1943), 42, 291, 351,
469, 500, 519; şi Adolf Hitler, 177; şi
vizita la Berlin ~, 167, 189
BORKUM, insulă, 113
Bornemisza, om politic maghiar,
283
BORNEO, 29
Boscarelli,
diplomat
italian;
ministrul Italiei la Atena, 89
BOSFOR, v. STRÂMTORI
Bossy, Raoul (1894-1975), trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al României la
Budapesta (1 noiembrie 1936-1
aprilie 1939), 502, 510
Bottego, Vittorio, militar italian, 74
Bova Scopa, Renato, diplomat
italian; ministrul Italiei la Bucureşti,
8, 12
Boyle, Sir Eduard, 169
Brabeţianu, Victor, consilier de
legaţie în administraţia centrală a
Ministerului Afacerilor Străine al
României (1 iulie 1930-19 iulie
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1936) consilier de legaţie la Legaţia
României de la Roma (19 iulie 19361 iunie 1937), 122, 154, 217, 218,
224, 233-235
BRADFORD, 468; şi discursul lui
Anthony Eden de la ~, 498, 518, 547
BRAŞOV, 333, 448
BRATISLAVA, 136 163, 195, 205,
206, 221, 224, 225; şi Consiliul
Permanent al Micii Înţelegeri de la ~,
216, 219, 223, 227, 228, 231, 235,
240, 244, 248, 260, 265, 273, 279,
281, 291, 302, 344, 355, 358, 361,
371, 381, 388, 401, 403, 411, 417,
426, 449, 455, 487
BRAZILIA, 157
Brătianu, Gheorghe I. (1898-1953),
istoric şi om politic român, 445, 496,
499; şi Adolf Hitler, 413, 421, 473,
483; şi vizita la Berlin ~, 375, 413,
445, 473
Brătianu, Vintilă, om politic român,
70
Brediceanu, Caius (1879-1953),
trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la Viena
(1 martie 1930-1 noiembrie 1936),
28, 82, 254, 260, 268, 274, 275, 277,
295, 349
BRENNER, 51, 89, 112, 314, 377
Briand, Aristide (1862-1932), primministru (1909-1911; 1915-1917;
1921-1922; 1925- 1926; 1929) şi
ministru de Externe al Franţei (19151917; 1921-1922; 1925-1926; 19261932), 431; şi Planul ~, 113; şi Pactul
Briand-Kellogg, 221, 251, 306, 442
Briquet, P.E., ziarist, 388
„Briva zeme”, 466
BRNO, 487, 540
Brodovski,
diplomat
sovietic;
reprezentantul
plenipotenţiar
al
Uniunii Sovietice la Riga, 479
Brondal, Viggo, 547
Broşu, Ioan, diplomat român;

însărcinat cu afaceri al României la
Berna, 5, 388; şi Giuseppe Motta,
358
Bruce,
Stanley,
reprezentantul
Australiei în Consiliul Societăţii
Naţiunilor, 57, 294
BRUXELLES, 132, 239, 272, 297,
356, 377, 412; şi Conferinţa statelor
locarniene de la ~, 23, 30, 38, 48, 56,
62, 66, 74, 293; Legaţia României de
la ~, 6
BUCUREŞTI, 2, 5, 6, 24, 25, 46, 56,
58, 64, 70, 72, 81, 104, 120, 132-134,
144, 149, 150, 152, 156, 163, 169,
180, 186, 193, 201, 204, 206, 208,
210, 222, 230, 262, 281, 293, 296,
308, 309, 320, 323-325, 333, 337,
344, 351, 355-358, 360, 361, 374,
377, 382, 387, 391, 392, 397, 398,
400, 401, 403, 404, 412, 415, 417,
422, 428, 435, 436, 444, 448, 449,
453-455, 460, 463, 464, 467, 470,
473, 475, 480-483, 485, 488, 491,
492, 496, 497, 503, 505, 509, 514,
517, 518, 520, 521, 537, 540, 543,
545, 547; şi discursul ministrului
Afacerilor Străine al României,
Victor Antonescu, în faţa Comisiilor
de Afaceri Străine ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, de la ~, 487;
şi semnarea Convenţiei militare a
Înţelegerii Balcanice la ~, 139, 155,
171, 185, 200, 315, 321, 376; şi
vizita primului ministrul şi ministru
al Afacerilor Străine al Iugoslaviei,
Milan Stoiadinović la ~, 205, 225,
231, 240, 244, 279, 280, 291, 364,
381
BUDAPESTA, 46, 74, 86, 114, 121,
141, 165, 177, 187, 219, 223, 249,
253, 254, 257, 260, 268, 276, 282,
284, 288, 295, 300, 316, 326, 334,
335, 341, 351, 362, 368, 370, 375,
377, 379, 384, 388-390, 394, 398400, 405, 413-415, 420-422, 428,
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430, 436, 452, 458, 461, 470, 496,
502, 510, 512, 531, 545; telegrame
expediate Legaţiei României de la ~,
114, 238, 274, 311, 330, 335, 337,
350, 374, 425
BUENOS AIRES, 29, 36, 157, 229,
359, 423, 462, 476, 546
„Buletinul polon de informaţie
politică”, 512
BULGARIA, 2, 78, 90, 167, 177,
189, 291, 294, 321, 323, 332, 370,
412, 430, 469, 473; şi Conferinţa
(convenţia) de la Montreux, 86, 87,
91, 101, 109, 110, 164; şi Înţelegerea
Balcanică, 91, 101, 320, 351, 364,
376, 503, 537; războiul civil din
Spania, 144, 156; şi relaţiile cu
Cehoslovacia, 273; şi relaţiile cu
Germania, 42, 273; şi relaţiile cu
Grecia, 91, 332, 364, 470; şi relaţiile
cu Iugoslavia, 18, 42, 112, 240, 317,
360, 364, 376, 481, 488, 503-505,
526, 531, 537; şi relaţiile cu
România, 169, 240, 248, 256, 261,
487; şi relaţiile cu Turcia, 86, 87,
110, 364, 469, 481, 504, 537
Bulgaru, Valeriu, 547
Bullitt, William Christian, diplomat
american; amabasadorul Statelor
Unite ale Americii la Paris, 221
BURGOS, 146, 428, 530; şi
guvernul de la ~, 310, 313, 427, 433,
436, 440, 490, 518
Burov, om politic bulgar, 18, 90
Buzdugan, Alexandru, diplomat
român; ministru al României la
Buenos Aires, 36, 229, 423
Buzdugan, Dimitrie G. (1899-?),
consilier de legaţie, la Legaţia
României de la Londra
(1 aprilie 1934-1 martie 1937), 157,
172, 191
Bülow, Bernhard Wilhelm von ~
(1887-1939), secretar de stat în
Ministerul de Externe al
880

Germaniei, 159, 445, 496
C
Caballero, Francisco Largo (18691946), om politic spaniol, 313, 518,
546
CADRILATER, 169
CAIRO, 39
Calafeteanu, Ion, istoric român, 413
CALIFORNIA, 29
CAMERUN, 429
CANADA, 29, 294
CANARE, insule, 146
Cantillion, reprezentantul Argentinei
la Societatea Naţiunilor, 9, 36, 57
CAP MARTIN, telegrame expediate
lui Nicolae Titulescu, la ~, 97, 101,
103, 119-122, 124, 126, 128, 129,
131, 132, 134, 136-138, 140, 142,
144, 149, 156, 159, 161, 162, 164,
171, 173, 174, 176, 178-180, 185,
186
CAPUL BUNEI SPERANŢE, 300
Carbonnel, diplomat italian; ataşat
al Legaţiei Italiei la Bucureşti, 144
Caranfil, diplomat român, 467
Carol al II-lea (1893-1953), rege al
României (7 iunie 1930-6 septembrie
1940), 162, 192, 231, 241, 248, 280;
382, 417, 444, 473, 487, 497, 505,
543; şi Milan Hodža, 393; şi vizita în
Cehoslovacia, 328, 343, 344, 351,
352, 391, 403, 409, 426, 536;
telegrame primite, 1-3, 10-12, 17, 22,
23, 25, 26, 32, 40, 41, 44, 45, 48-50,
52, 54, 55, 59, 60-63, 65-69, 75, 76,
78, 79, 85, 92, 93, 101, 103, 117,
119, 122, 126, 131, 135, 137, 138,
140, 144, 149, 153, 158, 159, 161,
162, 166, 171-174, 177, 178, 180,
185, 190-195, 199, 201, 202, 210,
211, 213, 215-217, 220, 226-228,
235, 237, 242, 243, 247-249, 251,
253, 257, 261-263, 266, 271, 274,
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276, 277, 282, 285-288, 290, 299,
303, 306, 308, 311, 316-321, 325328, 330-332, 334-336, 338, 341,
342, 346, 347, 349, 350, 352, 354,
362, 363, 365-368, 370-372, 376,
378, 379, 384, 386, 389, 392, 395,
396, 402, 404-408, 414, 418, 420,
422, 424, 425, 427, 431, 432, 438,
441, 446-448, 450, 451, 457, 460,
465, 469, 471, 472, 476, 478, 489,
491, 493, 499, 501-503, 505-508,
510, 511, 515, 517, 519, 522, 523,
526, 527, 533-535, 537-539, 541-543
CARPAŢI, munţii, 21, 502
Cartea Albă (spaniolă, referitoare la
respectarea
Acordului
de
neintervenţie în războiul civil din
Spania), 294
Cartea Albă (turcă, referitoare la
Conferinţa de la Montreux), 109
Cartea Albă (turcă, referitoare la
problema Alexandrettei şi Antiohiei),
434
CASTILIA, 433
CATALONIA, 92, 146, 310, 319,
324, 428, 433, 518
Cavalkovsky, diplomat cehoslovac;
ministrul Cehoslovaciei la Roma,
377
Cădere, Victor, diplomat român;
ministrul României la Belgrad, 500;
şi Tevfik Rüstü Aras, 532; şi
Principele Paul al Iugoslaviei, 531;
Milan Stoiadinović, 503
Căpităneanu, Gheorghe, diplomat
român; consilier de legaţia la Legaţia
României de la Budapesta, 128, 141,
165, 187, 219, 223, 249, 253, 257,
283, 316, 326, 350, 370, 379, 389,
399, 414, 430, 461, 545
Cecil, lord Edgar Algernon Robert
(1864-1958), preşedinte al Ligii
pentru Uniunea Naţiunilor (19231945), 95
CEHOSLOVACIA, 5, 43, 46, 51,

55, 57, 76, 95, 98, 112, 137, 147,
153, 169, 183, 184, 186, 207, 225,
236, 241, 264, 273, 279, 294, 300,
308, 328, 348, 353, 358, 369, 378,
381, 389, 433, 436, 449, 452, 454,
458, 462, 488, 498, 506, 507, 521,
522, 523, 527, 529, 534, 536; şi
războiul civil din Spania, 156, 158,
205; şi relaţiile cu Austria, 80, 83,
147, 390, 411, 467, 500, 518; şi
relaţiile cu Franţa, 5, 251, 308, 358,
403, 536; şi relaţiile cu Germania,
46, 53, 56, 73, 80, 83, 161, 189, 227,
251, 260, 399, 413, 422, 445, 473,
496, 513; şi relaţiile cu Italia, 291,
331, 348, 362, 377, 390, 393, 463,
518; şi relaţiile cu Iugoslavia, 42,
244, 307, 370, 481, 540; şi relaţiile
cu Polonia, 214, 223, 227, 228, 231,
236, 238, 240, 243, 248, 262, 354,
382, 386, 397, 412, 456, 511, 517; şi
relaţiile cu România, 244, 248, 291,
307, 328, 346, 358, 391, 393, 417,
426, 487, 501; şi relaţiile cu Ungaria,
73, 240, 250, 257, 369, 370, 377,
383, 390, 425, 461, 522; şi relaţiile
cu Uniunea Sovietică, 25, 108, 162,
169, 225, 228, 231, 235, 240, 243,
248, 262, 307, 352, 354, 381, 412,
422, 431, 445, 458, 507, 520, 536
CERCER, 74
Cerutti, Vittorio, ambasadorul Italiei
la Paris, 428
CESIA, 174
Cesianu, Constantin (1887-?), trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al României la Paris (1
iulie 1930-20 decembrie 1938), 1, 83,
92, 96, 102, 117, 118, 149, 158, 194197, 207-209, 211, 383, 426, 431,
438, 476, 498, 525; telegrame
primite, 434, 447, 485
Chamberlain, Sir Arthur Neville,
prim-ministru al Marii Britanii (28
mai 1937-10 mai 1940), 6, 58, 284,
881
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429
Chamberlain, Sir Joseph Austen
(1863-1937), ministru de Externe al
Marii Britanii (1924-1929), 105, 258,
259, 418, 429
Chambrun, Louis Charles Pineton
conte de ~, ambasadorul Franţei la
Roma, 22, 69, 337, 428; şi Ion
Lugoşianu, 330; şi Benito Mussolini,
330
CHATANOOGA, 221
Chautemps, Camille (1865-1963),
prim-ministru al Franţei (noiembrie
1933-ianuarie 1934), 208, 211, 246,
383, 505
Cheng, jurist chinez, 294
CHILE, 115, 146, 294; şi
recunoaşterea anexării Etiopiei de
către Italia, 294, 300, 518
CHINA (CHINA DE NORD), 29,
146, 270, 294, 440, 518, 546
Christu, Ion, diplomat român; şeful
Direcţiei Economice din cadrul
Ministerului Afacerilor Străine al
Românie, 393, 404, 409, 417; şi
Milan Hodža, 419
Churchill, Sir Winston (1874-1965),
om politic britanic; prim-ministru al
Marii Britanii (1940-1945; 19511955), 246, 250, 259, 429, 477
CIALLAMO, 74
Ciano, Gian Galeazzo, conte de
Cortelazzo şi Buccari (1903-1944),
ministru de Externe al Italiei (19361943), 7, 8, 22, 74, 88, 217, 294, 359,
368, 376, 390, 393, 394, 422, 425,
440, 462, 490, 508, 518; şi
Conferinţa de la Viena, 275, 300,
311, 313, 405, 417, 443, 500; şi
războiul civil din Spania, 154; şi
vizita la Berlin ~, 271, 274-276, 282,
285, 288, 299, 300, 303, 310, 312,
329, 330, 331, 334, 337, 347, 373,
428; şi vizita la Budapesta, 341, 384,
400, 405, 414, 415, 430, 452, 458; şi
882

Eric Drummond, 61, 90, 489; şi
Adolf Hitler, 299, 313, 319, 373,
394, 422, 425; şi Ion Lugoşianu, 14,
15, 37, 38, 93, 94, 97, 282, 331, 334,
372, 436; şi Konstantin (Constantin)
von Neurath, 332, 334; şi Guido
Schmidt, 225
Ciomakov, Petrov, diplomat bulgar;
şeful Direcţiei Protocolului din
Ministerul Afacerilor Străine al
Bulgariei, 87
Ciriaci, Pietro, monsegnior, nunţiul
apostolic la Lisabona, 433
Ciriš,
om
politic
iugoslav;
preşedintele Parlamentului iugoslav,
487
Cisek, general cehoslovac, 393, 406
Ciuntu, Edmond (1894-?), diplomat
român; trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la
Moscova (11 decembrie 1934-24
iunie 1938), 3, 25, 31, 108, 133, 190,
213, 220, 222, 243, 405, 418, 446,
450, 457, 460, 499, 501, 507, 517,
522, 523, 527, 534; şi M.M. Litvinov,
173, 343
CIVITAVECCHIA, 518
Clauzel, conte francez, 134
Clemenceau, Georges (1841-1929),
om politic francez; prim-ministru al
Franţei (1906-1909; 1917-1920), 56
Clerck, Sir George Russel (18741951),
diplomat
britanic;
ambasadorul Marii Britanii la Paris
(1934- 1937), 149, 156
Cliza, Şerban, medic român, 480
CLUJ, 108, 133, 547
COASTA DE AZUR, 286, 504
Collas, Constantin, diplomat grec;
trimis extraordinar şi ministru
plenipotentiar al Greciei la Bucureşti,
360
COLLUBI, 74
COLUMBIA, 29, 115
Comisia Europeană a Dunării (CED),
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119, 121, 127, 216, 252, 360, 441,
445, 455, 514
Comisia Internaţională a Dunării
(CID), 127, 402, 437, 455
Comisia Internaţională Rinului, 127
Condylis, Ghiorghios (1879-1936),
om politic grec; prim-ministru al
Greciei (10 octombrie-30 noiembrie
1935), 142
Conferinţa
statelor
locarniene
(conferinţa locarniană; conferinţa
puterilor
locarniene;
întrunirea
puterilor
locarniene;
reuniunea
Locarno;
reuniunea
puterilor
locarniene), 10, 22, 28, 30, 33, 41,
48, 51, 56-58, 62, 64, 66, 74, 85, 88,
93, 94, 105, 106, 112-114, 119, 125,
143, 172, 202, 205, 216, 239, 262,
264, 271, 276, 282, 294, 297, 300,
314, 329, 330, 337, 347, 373, 385,
386, 397, 428
Conferinţa (Convenţia) de la
Montreux
privind
regimul
Strâmtorilor (20 iulie 1936), 3, 10,
13, 20, 22, 23, 27, 30-32, 38, 40, 42,
44, 45, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 63, 64,
74, 78, 79, 86, 87, 90, 91, 99, 101103, 105, 109-112, 114, 119, 181,
339, 358, 469, 493
Conferinţa (congresul) panamericană
de la Buenos Aires (1 decembrie
1936), 29, 359, 462, 546
Conflictul
italo-etiopian
(19351936), 57, 74, 205, 218, 291, 294,
428, 518, 546
Constantinescu, Atta, om politic
român, 275
Constantinescu, Barbu, diplomat
român; trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la
Stockholm, 225, 269, 546
Constantinescu, Dumitru (Mitiţă)
(1890-1946), guvernator al Băncii
Naţionale a României (23 septembrie
1935-17 septembrie 1940), 325, 387,

392
Constantinide,
Noti,
diplomat
român; secretar de legaţie la Legaţia
României de la Berlin (15 iulie 192915 iunie 1937), 480
CONSTANŢA, 2, 47, 315, 333
Contzescu, Constantin, diplomat
român; delegatul României în
Comisia Internaţională a Dunării, 13,
49, 50, 59, 60, 63, 216, 360, 437, 455
Convenţia privind statutul Dunării
(23 iulie 1921), 417, 437, 441
COPENHAGA, 4, 113, 151, 258,
462, 478, 547
Corbin, André Charles (1881-?),
ambasadorul Franţei la Londra
(1933-1940), 125, 314, 530
CORFU, insulă, 126, 266, 301
„Coridorul‖, 56, 58, 251, 287, 305,
353, 406, 412, 413, 516, 529
„Corriere de la Serra”, 97, 300
CORSICA, 218
Costinescu, Ion, ministrul Industriei
şi Comerţului (1 august 1935-29
august 1938), 325, 472
Cotlarciuc, Dragoş, diplomat român;
secretar de legaţie la Legaţia
României de la Tirana, 180, 509
Cotruş, diplomat român; secretar de
presă la Legaţia României de la
Praga, 328
CRACOVIA, 251, 444, 464, 487,
516
Cranborne, lord, 294
CREMONA, 452, 458
Cretzianu, Alexandru (1895-1979),
diplomat român; director al Direcţiei
Afacerilor Politice din cadrul
Ministerului Afacerilor Străine al
României, 81, 337, 481; telegrame
primite, 533, 537, 538, 542
Crutzescu, Gheorghe, diplomat
român; consilier de legaţie şi director
al
Direcţiei
Protocolului
şi
Cancelariei Ordinelor din cadrul
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Ministerului Afacerilor Străine al
României (1 iulie 1932-15 noiembrie
1936), 337; telegrame primite, 441
Crutzescu, Radu, diplomat român;
trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la Sofia
(16 noiembrie 1936-1 mai 1938), 519
„Cszas”, 318, 352
„Cumhuriet”, 20, 23, 34
Curtea Permanentă de Justiţie
Internaţională de la Haga, 2, 294,
411, 417, 447, 450, 474, 545
Cutzarida, Radu, diplomat român;
însărcinat cu afaceri al României la
Cairo (21 martie 1935-15 noiembrie
1939), 39
Czech, om politic austriac, 43
Çakmak, Sefik, colonel turc, 315
D
„Dagens Nyheter”, 225
„Daily Herald”, 191
„Daily Mail”, 428
„Daily Telegraph”, 6, 191, 195, 259,
417
Daladier, Édouard (1884-1970),
prim-ministru al Franţei (ianuarieoctombrie 1933; ianuarie-februarie
1934; aprilie 1938- martie 1940),
246, 383, 462
DALMAŢIA, 136, 167, 218, 291
Dalton, Edward Hugh John Neale
(1877- 1962), ministru de Finanţe al
Marii Britanii
(1945-1947), 284
Danailov, om politic bulgar, 90
DANEMARCA, 4, 462; şi războiul
civil din Spania, 156, 547; şi reforma
Pactului Societăţii Naţiunilor, 57,
547; şi relaţiile cu Germania, 4, 113,
478, 547; şi relaţiile cu Italia, 547; şi
relaţiile cu Marea Britanie, 4, 113,
547; şi relaţiile cu România, 547; şi
Societatea Naţiunilor, 294, 547
884

DANZIG, v. GDANSK
Darány, Kálmán (1866-1939), om
politic maghiar; prim-ministru al
Ungariei (1936-1938), 275, 283, 300,
270, 458
DARDANELE, v. STRÂMTORI
Davidescu, Gheorghe (1882-?),
trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la Tallinn
(2 decembrie 1935- 1 mai 1939), 21,
512
Davilla, Carol A., trimis extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar
al
României la Washington (15 iulie
1929-21 aprilie 1938), 459, 497
Dawa, fluviu, 74
Delbos, Yvon (1885-1956), ministru
de Externe al Franţei (iunie 1936martie 1938), 57, 149, 186, 189, 237,
242, 258, 264, 265, 286, 293, 295,
476, 494, 518, 520, 523, 543, 547; şi
Victor Antonescu, 228, 505, 517; şi
Jósef Beck, 292, 391; şi Constantin
Laptew, 85
„Der Bund”, 189, 388
Derer, om politic cehoslovac, 513
„Deutsche Allgemeine Zeitung”, 56,
520
„Deutsche Diplomatische-Politische
Korrespondenz”, 371, 466
Dewitz, H.A.D. von ~, ziarist
german; corespondentul ziarului
„Berliner Tageblatt‖ la Varşovia, 464
Diamantopulos, diplomat grec;
ministrul Greciei la Sofia, 87
„Diario de Noticias”, 146
Diaz, dr. Manuel Azaña, (18801940), prim-ministru (1931-1933) şi
preşedinte al Spaniei (10 martie
1936-3 martie 1939), 146
„Die Zeit”, 43
Dieckhoff, Hans Heinrich, director în
cadrul Ministerului de Externe al
Germaniei, 161, 422
„Dimineaţa”, 169
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Dikover,
diplomat
american;
însărcinatul cu Afaceri al Statelor
Unite în Japonia, 270, 271
Dimitrescu, Gh. I., diplomat român,
467
Dimitriuc, diplomat român, 467
Dimitrov, Ghiorghi Mihailov (18821949), prim-ministru al Bulgariei
(1946-1949), 90
DJIBOUTI, 74, 518
„Dnes”, 169
DOBROGEA
(DOBROGEA
NOUĂ; DOBROGEA DE SUD;
DOBROGEA VECHE), 91, 169,
323, 364, 469
„Dobrugianski glas‖, 169
„Dobrugianski novini‖, 169
Dodd, diplomat britanic; însărcinat
cu Afaceri al Marii Britanii la
Lisabona, 146
DRAGOMAN, 87, 291
Dragu, diplomat român, 121
„Dreptatea”, 5
DRESDA, 367, 410
Drexler, ministrul de Finanţe al
Austriei, 269, 277, 295
Drummond, Sir James Eric (18761951), ambasadorul Marii Britanii la
Roma (1933-1939), 30, 61, 69, 74,
285, 290, 300, 372, 427, 428, 436,
482, 489, 490, 518; şi Galeazzo
Ciano, 61, 90, 489; şi Ion Lugoşianu,
440
Duciš, diplomat iugoslav; trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al Iugoslaviei la Roma,
428
Duff-Cooper, Alfred (1890-1954),
ministrul de Război al Marii Britanii
(1935-1937), 58, 429
DUMEIRA, insulă, 300
Dumitriu, Sergiu, diplomat român,
374, 453
DUNĂREA, 59, 60, 63, 119, 121,
205, 225, 240, 243, 274, 279, 410,

415, 430, 493, 494, 496, 504, 506,
518; şi Comisia Europeană a ~, 13,
49, 50, 119, 127, 169, 205, 216, 243,
252, 360, 437, 441, 455, 514; şi
Comisia Internaţională a ~, 13, 49,
50, 127, 243, 402, 437, 455; şi
Convenţia Statutului ~, 402, 437,
441, 455; şi problema ~, 127, 189,
205, 216, 417, 514
DUNĂREA DE JOS, 502
DUNKERQUE, 272
Dupuy, proprietarul ziarului „Petit
Parisien‖, 383
DURAZZO, v. DURRES
Durma,
diplomat
cehoslovac;
secretarul general al Ministerului
Afacerilor Străine al Cehoslovaciei,
242
DURRES (DURAZZO), 180
Dyggve, Kjnar, academician danez,
547
E
Ebeid, Makram, om politic turc;
ministru de Finanţe al Turciei, 39
„Écho”, 467
„Écho de Paris”, 169, 272
ECUADOR, 294
Eden, Sir Robert Anthony (18971977), ministru de Externe al Marii
Britanii (1935-1938; 1939-1945) şi
prim-ministru al Marii Britanii
(1955-1957), 9, 33, 45, 57, 59, 61,
81, 98, 264, 294, 365, 373, 382, 418,
430, 433, 462; şi chestionarul ~, 4; şi
discursul din Camera Comunelor,
105; şi discursul de la Leamington,
439, 440, 518, 547; şi problema
Danzigului, 16, 105, 386; şi războiul
civil din Spania, 125, 143; şi reforma
Pactului Societăţii Naţiunilor, 57,
105, 294, 373, 396, 439; şi
securitatea colectivă, 239, 246, 258,
365, 439; şi securitatea în Marea
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Mediterană, 74, 93, 94, 105, 373; şi
Victor Antonescu, 247, 248; şi Jósef
Beck, 386, 396, 397, 417, 428; şi
Léon Blum, 258; şi Dimitrie
Buzdugan, 172; şi Dino Grandi di
Milano, 416
EDINBURGH, 284
Eduard al VIII-lea (1894-1972),
rege al Marii Britanii (20 ianuarie-10
decembrie 1936), 29, 266, 346, 469;
şi Conferinţa (convenţia) de la
Montreux, 181; şi criza dinastică,
468, 497, 518; şi vizita în Grecia,
203, 258, 300; şi vizita în Iugoslavia,
258; şi vizita în Turcia, 203, 215, 339
Edwards, 494
Egeli, Yusuf Adil, militar turc;
locotenent-colonel, 315
Egger, diplomat elveţian; ministrul
Elveţiei la Madrid, 160
EGIPT, 2, 115; şi relaţiile cu
Iugoslavia, 203; şi relaţiile cu Marea
Britanie, 39, 172, 346, 439, 442; şi
Societatea Naţiunilor, 489, 535
Ehkis, diplomat leton; ministru adinterim al Afacerilor Străine al
Letoniei, 21
ELBA, 417
„Elefteron Vima”, 301
Elington, Sir Eduard, militar
britanic; şef de Stat Major al forţelor
aeriene britanice, 6
ELLADA, v. GRECIA
ELVEŢIA, 5, 42, 161, 246, 258,
272, 358, 388, 417, 487; şi războiul
civil
din
Spania,
160;
şi
recunoaşterea anexării Etiopiei de
către Italia, 57; şi reforma Pactului
Societăţii Naţiunilor, 57; şi relaţiile
cu Bulgaria, 189; şi relaţiile cu
Germania, 189; şi relaţiile cu Italia,
388, 428; şi relaţiile cu Iugoslavia,
410; şi Societatea Naţiunilor, 294,
535
Emandi, Theodor, diplomat român;
886

trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la Praga
(14 martie 1928-12 ianuarie 1937),
telegrame expediate, 43, 80, 95, 273,
302, 308, 348, 371, 379; şi Edvard
Beneš, 302, 391, 409, 417; şi Kamil
Krofta, 273, 371, 378; şi Milan
Hodža, 393
Ertekin, Münir, membru al Curţii
Permanente de Justiţie de la Haga,
294
Espalter,
diplomat
uruguayan;
ministru al Afacerilor Străine al
Uruguayului, 229
Essen, Rutger, om politic austriac,
269
ESTONIA,
v.
şi
STATELE
BALTICE, 21, 495; şi relaţiile cu
Letonia, 512; şi relaţiile cu Polonia,
412, 512; şi relaţiile cu Ungaria, 174;
şi Societatea Naţiunilor, 294
ESTREMADURA, 146
ETIOPIA, 8, 9, 29, 57, 74, 89, 184,
188, 218, 233, 258, 300, 347, 357,
359, 365, 377, 384, 394, 428, 437,
462, 518, 524, 535, 546; şi anexarea
(colonizarea) de către Italia a ~, 57,
74, 205, 300, 518, 428; şi
recunoaşterea
internaţională
a
anexării de către Italia a ~, 41, 45,
57, 58, 74, 105, 184, 218, 221, 282,
294, 300, 303, 319, 324, 347, 370,
379, 384, 389, 422, 428, 436, 437,
440, 459, 462, 489, 518, 524, 535; şi
relaţiile cu Statele Unite ale Americii,
29, 459; şi Societatea Naţiunilor, 8,
9, 74, 258, 294, 356, 362, 365, 377,
394
EUROPA, 1, 4-6, 9, 11, 28, 29, 39,
42, 56, 68, 74, 76, 80, 83, 84, 88, 89,
93-96, 105, 112, 118, 137, 146, 151,
170, 175, 184, 202, 220, 221, 225,
226, 232, 235, 237, 239, 240, 251,
254, 259, 260, 264, 281, 284, 288,
291, 294, 300, 302, 314, 321, 329,
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334, 335, 349, 357, 358, 365, 366,
370, 373, 374, 377, 379, 382, 386,
396, 410, 412, 413, 415, 428, 429,
439, 442-444, 458, 462, 464, 470,
475, 476, 487, 495, 500, 501, 508,
511, 512, 518, 520, 536, 546, 547
EUROPA CENTRALĂ, 6, 46, 51,
65, 74, 80, 82, 83, 94, 106, 112, 153,
169, 182-184, 223, 240, 257, 265,
279, 294, 300, 302, 316, 323, 326,
329, 330, 337, 348, 352, 366, 370,
372, 377, 397, 399, 412-415, 428,
443, 458, 459, 461-463, 496, 502,
504, 518
EUROPA DE SUD-EST (EUROPA
SUDORIENTALĂ), 5, 6, 56, 323,
428, 496
EUROPA OCCIDENTALĂ, 294,
319, 324, 329, 352, 536
EUROPA ORIENTALĂ (EUROPA
DE EST; EUROPA DE RĂSĂRIT;
EUROPA RĂSĂRITEANĂ), 6, 94,
265, 276, 279, 300, 347, 365, 377,
386, 428, 429, 495, 496
Evans, profesor britanic, 423
EXTREMUL ORIENT, 29, 535; şi
politica Italiei faţă de ~, 440, 518; şi
politica Japoniei faţă de ~, 29, 459,
546; şi politica URSS faţă de ~, 546
F
Fabinyi, om politic maghiar, 283
Fabricius,
Wilhelm,
diplomat
german; trimis extraordinar şi
ministru plenipotenţiar al Germaniei
la Bucureşti (26 aprilie 1936-30
ianuarie 1941), 422, 482, 483
FALER, golf, 301
Fevzi, Ahmet Çakmak, generalissim
al armatei turce; şef de Stat Major al
armatei turce, 109; şi negocierile
privind semnarea Convenţiei militare
a Înţelegerii Balcanice, 155, 186,
315, 320, 333, 448

Fey, om politic austriac; şef al
Heimwher, 254, 268, 277, 295
FILIPINE, insulele, 359, 462
Filotti, Eugen (1896-1975), diplomat
român; trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la Ankara
(mai 1935-decembrie 1936), 485;
telegrame expediate, 20, 23, 27, 32,
32, 34, 40, 44, 45, 46, 67, 71, 78, 79,
86, 109-111, 114, 164, 212, 321, 322,
327, 338, 339, 376, 408, 424, 434,
447, 448, 450, 465, 533, 542;
telegrame primate, 206; şi Tewfik
Rüstü Aras, 99-101, 103, 128, 135,
166, 167, 181, 182, 185, 201, 315,
320, 332, 333, 362-364, 432, 537; şi
Ismet Inönü, 332, 333; Ioannis
Metaxas, 538; Nikolaos Mavrudis,
526, 538; şi Sükrü Saraçioğlu, 78,
79; şi Milan Stoiadinović, 332, 333
FINLANDA, 113, 547; şi războiul
civil
din
Spania,
156;
şi
recunoaşterea anexării Etiopiei de
către Italia, 282; şi reforma Pactului
Societăţii Naţiunilor, 57
Fitzo, Rauf, diplomat albanez, 509
FIUME, 414, 452, 458, 463
Flandin, Pierre-Étienne (1889-1958),
primministru (1934-1935; 19401941) şi ministru de Externe al
Franţei (1936), 246, 431
FLANDRA, 272
FLORENŢA, 74
Forster, gaulaiter al Gdanskului
(Danzigului), 353
Förster, amiral german, 4
Franasovici, Richard, diplomat
român, 547
Franco,
Francisco
Bahamonde
(1892-1975), generalissim spaniol;
conducător al Spaniei (1 aprilie
1939-20 noiembrie 1975), 92, 146,
154, 300, 310, 426, 428, 433, 440,
490, 518, 530; şi guvernul ~, 313,
319, 324, 399, 425, 427, 433, 436,
887
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462, 465
François-Poncet, André (18871978), ambassador al Franţei la
Berlin (septembrie 1931- octombrie
1938), 53, 54, 123, 148
„Frankfurter Zeitung”, 56, 264, 520
FRANŢA, 4, 28, 29, 53-55, 100,
117, 143-145, 148, 150, 156, 167,
189, 208, 217, 218, 220, 245, 330,
341, 343, 372, 391, 396, 397, 317,
428, 445, 459, 470, 488, 511, 520,
528, 530; şi Comisia Europeană a
Dunării, 216, 455; şi Conferinţa
(convenţia) de la Montreux, 49, 59,
60,
74,
112;
şi
problema
Alexandrettei şi Antiohiei, 204, 212,
338, 424, 432, 444, 450, 465, 485,
493, 494; şi problema Danzig-ului,
16, 26, 81, 353; şi războiul civil din
Spania, 92, 96, 117, 120, 123, 125,
129, 132-135, 138, 142-146, 148150, 154, 156, 173, 179, 188, 198,
199, 255, 294, 428, 433, 436, 440,
476, 518, 537; şi recunoaşterea
anexării Etiopiei de către Italia, 57,
282, 300, 518, 535; şi reforma
Pactului Societăţii Naţiunilor, 57,
176, 294, 428, 494; şi relaţiile cu
Austria, 74, 184; şi relaţiile cu
Cehoslovacia, 5, 251, 308, 358, 403,
536; şi relaţiile cu Germania, 5, 56,
173, 175, 189, 226, 231, 247, 263,
264, 302, 310, 383, 413, 422, 473,
476; şi relaţiile cu Italia, 1, 57, 74,
90, 94, 154, 175, 235, 310, 313, 330,
337, 343, 428, 476, 518; şi relaţiile
cu Iugoslavia, 4, 42, 99, 99, 184, 278,
291, 410, 500; şi relaţiile cu Marea
Britanie, 6, 130, 173, 246, 310, 365,
498; şi relaţiile cu Mica Înţelegere,
42, 231, 241, 403, 449, 476, 515,
534; şi relaţiile cu Polonia, 131, 137,
140, 153, 168, 189, 207, 214, 232,
243, 244, 251, 286, 287, 329, 412,
456, 476, 517, 529; şi relaţiile cu
888

România, 5, 59, 64, 114, 142, 169,
191, 194, 196, 208, 209, 211, 228,
231, 232, 257, 307, 375, 413, 475,
487, 496, 505, 520, 523; şi relaţiile
cu Turcia, 49, 60, 99, 114, 204, 212,
215, 339, 362, 364, 424, 432, 438,
434, 447, 450, 465, 485, 493, 494,
504; şi relaţiile cu Ungaria, 370, 430;
şi relaţiile cu Uniunea Sovietică, 56,
169, 258, 357, 451, 476, 499; şi
Societatea Naţiunilor, 294, 356, 451,
476
Frasheri, Mehdi, prim-ministru al
Albaniei (22 octombrie 1935-9
noiembrie 1936), 509
Frederik, principe moştenitor al
Danemarcei (1899-1972); viitorul
rege
Frederik al
IX-lea
al
Danemarcei (20 aprilie 1947-14
ianuarie 1972), 547
FREDERIKSBORG, 547
Friedman, diplomat cehoslovac;
şeful Diviziei Economice din
Minsterul Afacerilor Străine al
Cehoslovaciei, 393, 409, 417, 419
Fujita, Eisuke, diplomat japonez;
ministrul Japoniei la Bucureşti, 175
Führer, v. Hitler, Adolf
G
GAETA, 458
GALLA, 74
Gallardo, Ossorio y ~, diplomat
spaniol;
delegatul
Spaniei
la
Societatea Naţiunilor, 294
Galli, Carlo, ambasadorul Italiei la
Ankara, 45, 67, 71, 94
Gambetta, Léon, (1838-1882), om
politic francez, 436
Gamelin, Maurice (1872-1958),
general francez; şef al Statului Major
al Armatei franceze, 214, 232, 251; şi
vizita la Varşovia, 131, 137, 140,
153, 155, 168, 214, 245, 251
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Garvin, ziarist britanic, 462
Gayda, Virginio, ziarist italian, 97,
300, 425
„Gazette de Lausanne”, 5, 189, 388
„Gazeta Polska”, 140, 244, 245,
151, 318, 328, 342, 352
„Gazzetta del Popolo”, 235
GDANSK, 105, 137, 214, 329, 397,
406, 543; şi Coridorul ~, 58, 516,
529; şi problema ~, 16, 17, 26, 35,
56-58, 75, 81, 85, 113, 153, 190, 254,
287, 302, 342, 366, 367, 386, 412,
456, 516, 529; şi relaţiile cu
Germania, 4; şi relaţiile cu Polonia,
68, 329, 353
GDNIA, 406
Geblescu, Dan (1901-?), diplomat
român; secretar de legaţie cl. a II-a,
la Legaţia României din Haga (1
noiembrie 1931-1 octombrie 1936),
176, 193
Geloso, Carlo, general italian, 74,
300
GENEVA, 2, 3, 6, 7-10, 12, 13, 16,
17, 19, 21, 26, 28, 29, 36, 42, 45, 52,
56-58, 68, 74, 91, 97, 105, 112, 113,
128, 134, 157, 160, 163, 169, 172,
182, 190, 204, 206, 215, 271, 225,
229, 231, 232, 236, 241-243, 247,
248, 250, 256, 258, 260, 261, 264,
265, 267, 272, 279, 280, 281,
284, 286, 288, 291 292, 294, 321,
324, 336, 343-345, 356, 358, 360,
364, 370, 377, 381, 388, 422, 428,
437, 438, 442, 444, 447, 450, 465,
474, 476, 478, 484, 484, 487, 488,
493-495, 501, 504, 506, 509, 511,
512, 518, 519, 521, 543, 545-547; şi
Legaţia României de la ~, 75, 81,
119, 121, 174, 176, 238
George al II-lea (1890-1947), rege
al Greciei (27 septembrie 1922-25
martie 1924; 3 noiembrie 1935-1
aprilie 1947), 6, 301, 538
George al III-lea (1738-1820), rege

al Marii Britanii (25 octombrie 176029 ianuarie 1820), 214
Geormăneanu, diplomat român;
consilier economic al Legaţiei
României de la Berlin, 472, 473
Géraud, André, ziarist francez, 293
„Germania”, 464
GERMANIA
(AL
III-LEA
REICH; REICH; REICH-UL AL
TREILEA), 1, 2, 5, 28, 33, 42, 46,
51, 57, 59, 76, 80, 81, 84, 96, 99,
100, 105, 106, 109, 112, 119, 132,
140, 141, 151, 153, 159, 161, 169,
170, 175, 176, 183, 184, 187, 189,
191, 195, 197, 205, 207, 208, 212,
214, 220, 225, 226, 228, 232, 235,
237, 241, 246-249, 251, 252, 254,
258-260, 263, 264, 271-275, 284,
288, 295, 302-304, 307, 308, 310312, 316, 319, 324, 326, 330, 331,
336, 343, 350, 353, 356-358, 367,
370, 375, 377, 379-381, 383, 387,
388, 391, 394, 400, 402, 405, 409,
411, 415, 417, 426, 430, 433, 436,
445, 449, 454, 457-463, 467, 470,
474, 495, 499, 508, 523, 527, 546; şi
coloniile, 11, 202, 258, 425; şi
Comisia Europeană a Dunării, 252,
360, 455; şi Comisia Internaţională a
Dunării, 129, 437; şi conferinţa
statelor locarniene, 6, 22, 30, 38, 41,
48, 52-54, 58, 62, 85, 88, 116, 118,
262, 276, 282, 285, 289, 294, 300,
314, 337, 347, 385, 386, 397, 422,
427, 439, 440, 442, 443, 465, 484; şi
problema Danzig-lui, 16, 17, 26, 35,
56-58, 75, 81, 85, 113, 153, 190, 254,
287, 302, 342, 366, 367, 386, 412,
456, 516, 529; şi războiul civil din
Spania, 123, 125, 134, 138, 145, 146,
148, 158, 173, 188, 199, 221, 313,
462, 490, 535; şi relaţiile cu Austria,
28, 33, 41, 42, 46, 49, 51, 56, 58, 65,
69, 74, 80, 82, 83, 89, 94, 112, 147,
165, 183, 184, 205, 225, 237, 250,
889
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253, 254, 257, 288, 294, 303, 324,
350, 370, 387, 388, 394, 415, 463,
513, 518; şi relaţiile cu Bulgaria, 42,
273; şi relaţiile cu Cehoslovacia, 46,
53, 56, 73, 80, 83, 161, 189, 227,
251, 260, 399, 413, 422, 445, 473,
496, 513, 536, 543; şi relaţiile cu
Danemarca, 4, 113, 478, 547; relaţiile
cu Franţa, 5, 56, 173, 175, 189, 226,
231, 247, 263, 264, 302, 310, 383,
413, 422, 473, 476; şi relaţiile cu
Grecia, 6, 42, 480; şi relaţiile cu
Italia, 33, 41, 51, 54, 56, 69, 74, 76,
89, 93, 94, 226, 233, 250, 271, 276,
303, 316, 319, 345, 370, 425, 428,
429, 502, 518; şi relaţiile cu
Iugoslavia, 42, 225, 235, 240, 257,
278, 291, 358, 364, 380, 390, 410,
473, 496, 500; şi relaţiile cu Japonia,
428, 440, 518, 535; şi relaţiile cu
Marea Britanie, 54, 56, 58, 68, 248,
264, 312, 365, 373, 429, 473; şi
relaţiile cu Polonia, 65, 68, 73, 75,
231, 243, 305, 329, 412, 418, 456,
501, 511, 522, 529; şi relaţiile cu
România, 413, 473, 475, 482, 483,
487, 492, 496, 517, 520; şi relaţiile
cu Turcia, 50, 363, 407, 408; şi
relaţiile cu Ungaria, 56, 165, 169,
182, 183, 213, 237, 253, 257, 370,
398, 414, 421, 428, 445, 470, 473; şi
relaţiile cu Uniunea Sovietică, 46, 73,
176, 188, 189, 202, 220, 225, 226,
239, 254, 258, 259, 264, 302, 373,
383, 386, 398, 429, 456, 496, 507
Ghenov, om politic bulgar, 90
GHEORE, 169
Gheorghe, Ion, diplomat român;
însărcinat cu afaceri al României la
Londra, 246
Gheorghiu, Ion, diplomat român;
însărcinat cu afaceri al României la
Paris, 278, 289, 292, 293
Ghicev, om politic bulgar, 90
Ghika, Dimitrie I. (1875-1967),
890

trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la
Bruxelles (1 iulie 1933-1 ianuarie
1937), 272, 356, 377
Ghiozov, jurist bulgar, 18
Ghirsa,
diplomat
cehoslovac;
ministrul Cehoslovaciei la Belgrad,
449
Giannini, bancher american, 359
GIBRALTAR, 96, 154, 428, 433,
489
„Giornale d’Italia”, 7, 97, 217, 235,
300, 356
„Glasul românesc”, 510
Gleissner, om politic austriac;
guvernatorul Austriei de Jos, 6
Goebbels, Joseph (1897-1945),
ministrul Propagandei al Germaniei
(1933-1945), 46, 56, 58, 225, 234,
251, 303, 365, 428, 429, 457, 496,
Goga, Octavian (1881-1938), primministru al României (decembrie
1937-februarie 1938), şi vizita lui la
Berlin ~, 212
„Goniec Warszawski”, 529
Gozenbach,
diplomat
german;
consulul Germaniei la Barcelona,
160
Gower, lord, 370
Gömbös de Jáfka, Gyula (18861936), prim-ministru al Ungariei (1
octombrie 1932-6 octombrie 1936),
141, 165, 183, 257, 274, 275, 283,
295, 300, 368, 370, 375, 430, 461,
496
Göring, Hermann (1893-1946),
mareşal german; ministru al Aerului
(1935-1938), 153, 252, 282, 288,
295, 303, 304, 357, 365, 425, 428,
429, 445, 473, 480, 483, 496, 501,
529; şi Gheorghe Brătianu, 375, 473;
şi Nicolae Petrescu-Comnen, 472
Grandi di Milano, Dino (18951988), ambasadorul Italiei la Londra
(1932-1939), 300, 377, 416, 428,
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440, 489
Gratz, om politic maghiar, 545
Graziani, Rodolfo, marchiz de
Negheli (1882-1955), mareşal italian;
vice-rege al Etiopiei, 8, 300
Grazzi, diplomat italian; directorul
Serviciului de presă din Ministerul de
Externe al Italiei, 217
GRECIA, 12, 45, 87, 143, 177, 266,
294, 387, 518, 527, 537, 538, 543; şi
Comisia Europeană a Dunării, 252,
360; şi Conferinţa (convenţia) de la
Montreux, 86, 103, 109-111, 164; şi
Înţelegerea Balcanică, 126, 320, 323,
333, 489; şi războiul civil din Spania,
144, 156; şi relaţiile cu Bulgaria, 91,
332, 364, 470; şi relaţiile cu
Germania, 6, 42, 480; şi relaţiile cu
Iugoslavia, 42, 112, 204, 481, 500,
504; şi relaţiile cu Marea Britanie,
61, 74, 204, 258, 301; şi relaţiile cu
Turcia, 79, 103, 109, 110-112, 135,
215, 201, 525, 537, 542
Greiser,
preşedintele
Senatului
oraşului Gdansk (Dantzig), 16, 26,
35, 57, 58, 75, 81, 114, 353
Grev,
diplomat
american;
ambasadorul Statelor Unite ale
Americii la Tokyo, 270
Grey, Sir Edward, om politic
britanic, 431
Grigorcea, Vasile (1883-1949),
secretar general al Ministerului
Afacerilor Străine al României (1
septembrie 1928-11 noiembrie 1936),
202, 261, 263, 271, 274, 276, 277,
282-285, 287, 290, 295, 296, 299,
300, 302, 303, 305-308, 311, 315321, 325-328, 341, 346, 347, 349,
350, 352, 361, 363, 365, 367, 369,
371-373, 376, 379, 391, 402, 404,
406-408, 414, 418-422, 424, 425,
427, 432, 438, 455; telegrame
expediate, 222, 230, 252, 256, 262;
telegrame primite, 114

GROENLANDA, 258
Guani, Alberto (1877-1956), trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al Uruguayului la
Londra (1935-1938) şi reprezentantul
Uruguayului la Societatea Naţiunilor
(1926-1937), 57, 294
GUATEMALA, 294
Gurănescu,
Alexandru,
trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al României la Belgrad
(1 ianuarie 1931-1 noiembrie 1936),
136, 171, 192, 402, 403; şi Milan
Stoiadinović, 403
Gustav al V-lea (1858-1950), rege al
Suediei (8 decembrie 1907-29
octombrie 1950), 269
H
Habsburg, Otto von ~ (1912-?),
arhiduce, 368, 452, 458; şi
restaurarea pe tronul Austriei, 1, 6,
42
Habsburgi (dinastie), şi restaurarea
pe tronul Austriei, 6, 28, 33, 51, 55,
74, 165, 205, 312, 372, 384, 389,
394, 399, 405, 415, 417, 422, 428,
436, 452, 458, 467, 497
HAGA, 13, 49, 59, 60, 63, 119, 132,
176, 193, 493, 494, 504, 506, 535; şi
Curtea Permanentă de Justiţie
Internaţională de la ~, 2, 294, 411,
417, 447, 450, 474, 545
Hailé Sélasié I (Ras Tafari
Kadâmâwi) (1982-1975), împărat al
Etiopiei (1916-1936; 1941-1974), 8,
9, 57, 74, 294, 300, 518
Halifax, Edward Frederick (18811959), Lord al Sigiliului Majestăţii
(1935-1937), 105, 1125, 143
HALMEI, 409
Hambro, om politic norvegian, 476,
508
HAMBURG, 417
891
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Hammarskjöld, Dag (1905-1961),
membru al Curţii Permanente de
Justiţie Internaţională de la Haga,
294
Hammerich, comandor danez, 113
Hansen, C.E., 547
Hansson, Michael, preşedintele
Oficiului
Nansen
din
cadrul
Societăţii Naţiunilor, 294
Hansson, Per Albin (1885-1946), om
politic danez; prim-ministru al
Danemarcei (1932-1936;
19361946), 151, 269
Hassel, Ulrich von ~ (1881-1944),
ambasadorul Germaniei la Roma
(1932-1938), 76, 276, 347, 518; şi
Ion Lugoşianu, 57
Hauch, senator danez, 4
HAWAI, 29
Hearst, William Randolph (18631951), magnat de presă şi om politic
american, 29
Hearst Press, 74
Hedin, Sven 269
HEIDELBERG, 4
Heidrich, diplomat cehoslovac, 392,
393
Helfant, ataşat comercial la Legaţia
României de la Madrid, 146
HELGOLAND, insulă, 113
Henlein, Konrad, şeful partidului
minorităţii germane din regiunea
sudetă, din Cehoslovacia, 73, 98,
189, 513
Herriot, Edouard (1872-1957), primministru al Franţei (iunie 1924-aprilie
1925; iulie 1926; iunie-decembrie
1932) şi preşedinte al Camerei
Deputaţilor, 383, 493
Hess, Rudolf (1894-1987), ministru
portofoliu în guvernul Germaniei şi
adjunct al lui Adolf Hitler, 226
Hesse, maior german, 213
„Het Vaterland”, 193
Hidaka, diplomat japonez; directorul
892

Secţiei Protocol din Ministerul
Imperial al Afacerilor Străine al
Japoniei, 175
Hilgenreiner, om politic cehoslovac,
513
Himmler, Heinrich (1900-1945),
ministrul de Interne al Reich-lui
(1929-1945), 428
Hindenburg, Paul von ~ (18471934),
feldmareşal
german;
preşedinte al Germaniei (12 mai
1925-2 august 1934), 104
HINTERRISS, 198
Hiott, Constantin Dinu (1896-?),
diplomat român; consilier de legaţie
la Legaţia României din Varşovia (15
aprilie 1934-15 martie 1937), 344,
391; telegrame expediate, 131, 137,
140, 153, 168, 214, 244, 286, 287,
305, 318, 328, 329, 336, 342, 352,
354, 366, 511, 516, 528, 529
Hiott, Nicolae Matei, diplomat
român; secretar de legaţie la Legaţia
României de la Londra, 429;
telegrame expediate, 198, 199, 202,
210, 255, 429
Hirota, Kôki (1878-1948), primministru (9 martie 1936-2 februarie
1937) şi ministru de Externe al
Japoniei (1933-1936; 1937-1938), 29
Hitler, Adolf (Führer) (1889-1945),
cancelar al Reich-ului (1933-1945),
5, 6, 28, 41, 52, 54, 56, 74, 76, 80,
83, 90, 113, 195, 207, 220, 226, 231,
233, 239, 250, 253, 257, 263, 288,
295, 301, 367, 381, 384, 391, 406,
417, 421, 428, 429, 445, 456, 461,
469, 472, 473, 483, 496, 508, 518,
547; şi Acordul austro-german, 69,
74; şi chestionarul britanic, 11, 33,
58; şi Congresul de la Nürnberg (10
septembrie 1936), 159, 202, 234,
237, 263, 547; şi înarmarea
Germaniei, 4, 83; şi lupta împotriva
comunismului, 225, 226, 234, 257,
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264, 429; şi problema coloniilor, 202,
285; şi problema Danzigului, 56, 58,
353; şi problema evreiască, 1; şi
războiul civil din Spania, 148, 173,
220, 226; şi securitatea colectivă, 52,
264, 276, 300, 347; şi Jósef Beck,
232; şi Gheorghe Brătianu, 413, 421,
473; şi Galeazzo Ciano, 299, 313,
319, 373, 394, 422, 425; şi Miklós
Horthy de Nagybánya, 165, 167, 170,
177, 183, 189, 257, 370, 371; şi Kurt
Schuschnigg, 183
Hoare, Reginald Hervey (18821954), trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al Marii Britanii la
Bucureşti (1935-1941), 435
Hoare, Sir Samuel John-Gurney
(1880-1959),
prim
Lord
al
Amiralităţii (1936-1937), 300, 397
Hodža, Milan (1878-1944), primministru al Cehoslovaciei (19351938), 46, 56, 184, 205, 261, 274,
391, 513; şi Planul ~, 235, 355, 369,
388, 391, 393, 417, 489; şi Victor
Bădulescu, 393, 417; şi Carol al IIlea, 393; şi Ion Christu, 419
Hohenberg, Max (Maximilian) de ~
(1902-1962), duce; fiu al arhiducelui
Franz Ferdinand, 467
Hóman, om politica maghiar, 283
HONDURAS, 294
HONG KONG, 29, 354
Horstenau, Glaise von ~, om politic
austriac, 6, 28, 74, 254, 295
Horthy de Nagybánya, Miklós
(1868-1957), regent al Ungariei, 186,
189, 257, 283, 350, 361, 368, 414; şi
vizita la Roma, 372, 378, 389, 390,
394, 415, 428, 436, 452, 458, 461,
463, 500, 518; şi Adolf Hitler, 165,
167, 170, 177, 183, 189, 257, 370,
371; Wilhelm Miklas, 189; şi
Konstantin von Neurath, 237; şi Kurt
Schuschnigg, 183, 189
Host, N., diplomat danez, 547

Hoyningen-Huene,
diplomat
german; ministrul Germaniei la
Lisabona, 313
Hoyos, conte, preşedintele Dietei
Federale a Austriei, 268
Hudson, Manley O., membru al
Curţii Permanente de Justiţie
Internaţională de la Haga, 294
Hull, Cordell (1871-1955), secretar
de Stat al SUA (1933-1944), 221,
359, 546
Huth, preşedintele Senatului Danzig,
16, 26, 35, 57, 58, 75, 81, 353
I
IAŞI (IASSY), 108, 133
Iacobici, Iosif (1884-1952), general
român; 139
Ibrovec,
professor
universitar
iugoslav, 95
„Il Messagero”, 7
Ilcuş, Petre, ataşat de presă la
Legaţia României de la Berlin, 56,
464, 520
„Ilustrowany Kurjer Godzienny”,
354
IMBROS, insulă, 111
IMOLA, 428
IMPERIUL ABISINIAN, 294
IMPERIUL
BRITANIC,
v.
MAREA BRITANIE
IMPERIUL OTOMAN, 204
Inculeţ, Ion, om politic român; vice
prim-ministru al României (14
noiembrie 1933-3 ianuarie 1934), 64,
453
Indeli, diplomat italian; ministrul
Italiei la Belgrad, 282, 300
INDIA, 29, 346
INDIANAPOLIS, 359
Inönü, Ismet (Mustafa Ismet) (18841973), prim-ministru al Turciei (3
martie 1925-1 noiembrie 1937), 23,
71, 94, 109, 185, 215, 320, 448, 465;
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şi Conferinţa (convenţia) de la
Montreux, 40, 67; şi România, 201,
338; şi Milan Stoiadinović, 321, 322,
323
Internaţionala a III-a (Internaţionala
moscovită), 125, 132, 146, 169, 188,
234, 240, 319, 324, 428, 429
Ionescu, Take, om politic român, 70
Iordan, funcţionar al Băncii
Naţionale a României, 242
IRAK, 204, 212, 439, 442
IRAN, 109
IRLANDA, 57, 144
ISTANBUL, 40, 86, 135, 332, 333
ITALIA, 25, 29, 36, 42, 48, 58, 65,
67, 70, 71, 79, 84, 85, 90, 93, 99,
100, 106, 113, 130, 132, 146, 151,
163, 165, 177, 182, 183, 189, 205,
218, 221, 224, 236, 237, 247-249,
252, 258, 264, 274, 288, 302, 326,
358, 364, 372, 375, 379, 391, 393,
396, 397, 399, 413, 414, 422, 436,
443, 452, 457, 467, 473, 481, 496,
500, 502, 508, 512, 513, 514, 520,
536, 546, 547; şi Comisia Europeană
a Dunării, 216, 455, 493; şi
Conferinţa
(convenţia)
de
la
Montreux, 30, 38, 45, 74, 86, 94,
109, 110, 181; şi Mica Înţelegere,
225, 230, 235, 260, 275, 279, 300,
341, 345, 358, 362, 377, 388, 394,
415, 428; şi recunoaşterea anexării
Etiopiei de către Italia, 57, 74, 300,
422, 518; şi războiul civil din Spania,
96, 120, 134, 135, 143, 146, 154,
156, 158, 188, 199, 294, 310, 313,
319, 324, 394, 427, 433, 436, 440,
462, 465, 490, 518; relaţiile cu
Albania, 334, 518; şi relaţiile cu
Austria, 28, 33, 41, 69, 74, 83, 94,
136, 184, 203, 235, 250, 254, 260,
271, 277, 295, 300, 312, 369, 370,
377, 394, 405, 428, 518; şi relaţiile
cu Cehoslovacia, 291, 393; şi relaţiile
cu Elveţia, 388, 428; şi relaţiile cu
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Franţa, 1, 57, 74, 90, 94, 154, 175,
235, 310, 313, 330, 337, 343, 428,
476, 518; şi relaţiile cu Germania,
33, 41, 51, 54, 56, 69, 74, 76, 89, 94,
226, 233, 250, 271, 276, 303, 316,
319, 345, 370, 425, 428, 429, 518; şi
relaţiile cu Iugoslavia, 12, 42, 74,
112, 203, 205, 240, 274, 279, 282,
291, 300, 331, 345, 349, 356, 362,
377, 380, 388, 390, 405, 41o, 411,
428, 436, 458, 500, 518; şi relaţiile
cu Japonia, 436, 440, 457, 462, 518;
şi relaţiile cu Marea Britanie, 6, 74,
116, 262, 290, 300, 319, 324, 330,
341, 362, 365, 373, 416, 428, 429,
436, 489, 518, 524, 535; şi relaţiile
cu Norvegia, 474; şi relaţiile cu
Polonia, 412; şi relaţiile cu România,
24, 28, 37, 54, 58, 65, 74, 93, 94, 97,
122, 136, 203, 217, 225, 228, 230,
231, 235, 237, 240, 260, 265, 267,
274, 275, 282, 300, 312, 324, 340,
348, 350, 356, 370, 376, 377, 381,
388, 394, 405, 414, 428, 436, 467,
487, 491, 492, 518; şi relaţiile cu
Statele Unite ale Americii, 29, 359,
459; şi relaţiile cu Turcia, 69, 71, 74,
86, 89, 94, 100, 362, 428; şi relaţiile
cu Ungaria, 141, 257, 334, 350, 362,
376, 389, 394, 405, 411, 415, 428,
436, 458, 461, 463, 518; şi relaţiile
cu Uniunea Sovietică, 234, 330, 331,
373; şi securitatea colectivă, 30, 62,
85, 89, 94, 119, 282, 285, 300, 314,
319, 324, 331, 385, 422, 428, 440,
442; şi Societatea Naţiunilor, 294,
319, 324, 334, 336, 356, 428;
„Italia-Milano Corriere Padano”,
217
IUGOSLAVIA, 5, 42, 45, 51, 44, 87,
112, 169, 218, 228, 244, 249, 279,
280, 281, 307, 317, 334, 358, 371,
375, 376, 387, 403, 406, 413, 414,
426, 454, 463, 480, 488, 493, 520,
546; şi Comisia Europeană a Dunării,
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205, 402, 436, 449, 455; şi
Conferinţa
(convenţia)
de
la
Montreux, 79, 86, 109, 110, 112,
165, 181; şi Înţelegerea Balcanică,
410, 417, 481, 500, 503, 504, 526,
537; şi Mica Înţelegere, 205, 240,
341, 348, 377, 410, 449, 455, 481,
500, 503, 534; şi războiul civil din
Spania, 158, 205; şi recunoaşterea
anexării Etiopiei de către Italia, 8; şi
reforma
Pactului
Societăţii
Naţiunilor, 112, 205; şi relaţiile cu
Austria, 28, 205, 250, 452, 467; şi
relaţiile cu Bulgaria, 18, 42, 101,
112, 291, 360, 364, 410, 469, 481,
503, 504, 526, 531, 533, 537, 542; şi
relaţiile cu Cehoslovacia, 540; şi
relaţiile cu Franţa, 4, 42, 99, 99, 184,
278, 291, 410, 500; şi relaţiile cu
Germania, 42, 225, 235, 240, 257,
291, 358, 364, 380, 390, 473, 496,
500; şi relaţiile cu Grecia, 42, 112,
204, 481, 500, 504; şi relaţiile cu
Italia, 12, 42, 74, 112, 203, 205, 240,
274, 279, 282, 291, 300, 331, 345,
349, 356, 362, 377, 380, 388, 390,
405, 410, 411, 428, 436, 458, 500,
518; şi relaţiile cu Marea Britanie,
42, 61, 112, 136, 167, 203, 204, 258,
291, 304, 500; şi relaţiile cu Polonia,
248, 412; şi relaţiile cu România,
231, 244, 380, 410, 417, 481, 487,
503; şi relaţiile cu Turcia, 86, 102,
110, 112, 164, 185, 201, 215, 338,
364, 410, 504, 525, 542; şi relaţiile
cu Ungaria, 205, 283, 370, 377, 383,
425, 496, 500, 505, 510; şi relaţiile
cu Uniunea Sovietică, 205, 225, 291,
303, 364, 500; şi securitatea
colectivă, 95, 112; şi Societatea
Naţiunilor, 291, 294
„Izvestiia”, 20, 27, 499, 501, 534
Î

Înţelegerea
Balcanică
(Pactul
Balcanic; Antanta Balcanică), 64, 91,
99, 112, 135, 201, 203, 204, 217,
228, 231, 236, 237, 278, 279, 321,
323, 332, 381, 410, 417, 412, 487,
504, 426, 542; şi atitudinea faţă de
anexarea Etiopiei de către Italia, 8; şi
Conferinţa
(convenţia)
de
la
Montreux, 42, 86, 102, 109, 164; şi
Consiliul permanent din mai 1936, de
la Belgrad, al ~, 139, 155, 537; şi
Consiliul permanent din februarie
1937, de la Atena, al ~, 481, 487; şi
Convenţia militară a ~, 139, 155,
200, 320; şi Mica Înţelegere, 164; şi
Pactul ~, 49, 201, 266, 327, 428; şi
războiul civil din Spania, 135; şi
reforma
Pactului
Societăţii
Naţiunilor, 57, 124, 128, 163, 182; şi
relaţiile cu Albania, 2; şi relaţiile cu
Bulgaria, 87, 91, 101, 320, 351, 364,
503, 537; şi relaţiile cu Cehoslovacia,
536; şi relaţiile cu Germania, 501; şi
sancţiunile împotriva Italiei, 12, 182;
şi Societatea Naţiunilor, 42, 57; şi
Tratatul de prietenie bulgaroiugoslav, 481, 504, 526, 532, 538
J
JAMPÖL, 108, 133
JAPONIA, 20, 428, 440, 457; şi
Conferinţa
(convenţia)
de
la
Montreux, 164; şi recunoaşterea
anexării Etiopiei de către Italia, 459;
şi Europa, 518; şi Extremul Orient,
29, 459, 518; şi relaţiile cu China, 29,
270, 518; şi relaţiile cu Germania,
428, 440, 518, 535; şi relaţiile cu
Italia, 436, 440, 457, 462, 518; şi
relaţiile cu Marea Britanie, 29, 359;
şi relaţiile cu Olanda, 29; şi relaţiile
cu Polonia, 507; şi relaţiile cu
România, 175; şi relaţiile cu Statele
Unite ale Americii, 29, 221, 270,
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359; şi relaţiile cu Uniunea Sovietică,
176, 518
JAVA, Insulă, 29
JAVELLO, 74
Jeftiš, Bogoljub, om politic iugoslav,
488
JEHOL, 29
Jekov, directorul Teatrului Naţional
de la Sofia, 42
Jiang Jieshi (1887-1975), militar şi
om
politic
chinez;
şef
al
Gomindanului (20 martie 1938-5
aprilie 1975) şi preşedinte al
Republicii China (29 martie 1938-5
aprilie 1975), 270, 518
Jordan, diplomat neo-zeelandez, 294
„Journal de Gèneve”, 388
„Journal de Moscou”, 3, 31, 243,
418, 453, 501, 527
JURA, 272
Juraşcu, Dumitru (Dimitrie) D.
(1890-?), trimis extraordinar şi
ministru plenipotenţiar al României
la Oslo (30 mai 1934-30 iunie 1939),
307, 309, 357, 474, 508
K
Kaasik, diplomat estonian; directorul
Direcţiei Afaceri Politice din
Ministerul de Externe al Estoniei,
469
Kacso, Alexandru, ziarist maghiar,
409
Kaganovici,
Lazar
Moiseevici
(1893-1991), om politic sovietic, 446
Kalfov, om politic bulgar, 90
Kalfus, om politic cehoslovac;
ministrul
de
Finanţe
al
Cehoslovaciei, 404, 417
Kamenev, Lev Borisovici (18831936), om politic sovietic; 460
Kánya, Koloman von ~,, ministru de
Externe al Ungariei, 237, 249, 253,
257, 300, 370, 414, 452, 463; şi
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vizitele la Roma şi Viena, 326, 394,
417, 443
Kaper, primarul Copenhagăi, 113
Karaghizov, om politic bulgar;
ministru al Justiţiei, 90
Karahan
(Karahanean),
Lev
Mihailovici
(1889-1937),
reprezentant politic (politiceskii
predstavitel’) al Uniunii Sovietice la
Ankara (1934-mai 1937), 32
KARBIN, 440
KARINTIA, 147, 183
KARLSHRUE, 170
Kassidolatz,
Dragomir,
trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al Iugoslaviei în
Luxembrug (30 iulie 1835-25
septembrie 1936), 403, 481; şi Victor
Bădulescu, 449, 455
„Katimerini”, 301
KAUNAS, 6, 378, 495
Kellogg, Frank Billings (1856-1937),
secretar de Stat al SUA (5 martie
1825-28 martie 1929), 294; şi Pactul
Briand-Kellogg, 221, 251, 306, 442
KENYA, 74
KIEL, 4, 462, 478, 547
KIEV, 499
Kiosseivanov, Ghiorghi I., primministru al Bulgariei (23 noiembrie
1935-15 februarie 1940), 42, 58, 101,
112, 256, 291, 307, 320, 332, 351,
360, 364, 410, 500; şi Victor
Antonescu, 261; şi Tewfik Rüstü
Aras, 86, 87; şi Gheorghe Crutzescu,
519; şi Milan Stoiadinović, 317; şi
Virgil Zaborovschi, 90, 91, 317, 323,
469, 488
Kivimäki, Toivo Michael (18861968), prim-ministru al Finlandei (15
decembrie 193226 septembrie 1936), 258
KLAGENFURT, 467
Knickerbocker, ziarist american;
corespondentul lui Hearst Press la
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Roma, 74
Koefoed, Carl Andreas, om politic
danez, 547
Kojukarov, om politic bulgar, 18, 90
Koht,
Halvdan
(1873-1965),
ministru de Externe al Norvegiei
(1935-1940), 151, 474, 478
Kolev, 90
Komintern, v. Internaţionala a III-a
KONAK, 169
Kozma, om politic maghiar; ministru
de Interne al Ungariei, 283
Koskowski, ziarist polonez, 244
Kozak, professor cehoslovac, 95
„Kölnische Zeitung”, 520
„Königsberger Allgemeine Zeitung”,
466
KÖNNIGRATZ, 513
„Krasnaia Bessarabia”, 499
Krasnovski, 18, 90
KREMLIN, 446
KRICIM, 469
Krock, Arthur, ziarist american, 221
Krofta, Kamil (1876-1945), ministru
de Externe al Cehoslovaciei, 25, 80,
205, 248, 265, 273, 279, 323, 348,
354, 358, 361, 391, 393, 415, 426,
487, 505, 513, 529; şi Victor
Antonescu, 216, 241; şi Gheorghe
Aurelian, 540; şi Victor Bădulescu,
395, 404, 417; şi Theodor Emandi,
273, 371, 378
Kun, Béla, om politic maghiar, 146,
257
Kunzel-Jizerski,
reprezentantul
Cehoslovaciei
la
Societatea
Naţiunilor, 190, 358
„Kurjer Poranny”, 131, 214, 245,
318, 342
„Kurjer Warszawski”, 58, 318
L
Lacroix, om politic belgian, 300
Lagarde, diplomat francez, 485, 494

Lahovary, Nicolae, diplomat român;
însărcinat cu afaceri al României la
Viena (1934-1936), 147, 180, 183,
184, 335, 349, 369, 390, 443
Lahr, om politic austriac; viceprimar al Vienei, 254, 268
Landon, Alfred Mossman (18871987), guvernator
al
statului
Kansas/SUA (ianuarie 1933-ianuarie
1937), 359
Langa-Răşcanu, Constantin, trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al României la Atena
(10 septembrie 1924-30 decembrie
1936), 89, 200, 265, 301; şi Ioannis
Metaxax, 126, 266
Lange, 54
Langenhove, 54
Lania, ofiţer austriac, 73
Lansbury, George, om politic
britanic, 284
Laptew,
Constantin,
ministrul
României la Londra (20 octombrie
1932-1 decembrie 1936), 11, 41, 48,
62, 66, 73, 85, 98, 105, 125, 130,
143, 179, 204, 239, 259, 284, 296,
297, 314, 346, 365, 373, 396, 416,
429, 439, 442, 468, 471, 477, 486,
524, 530
Laroche,
diplomat
britanic;
ambasadorul Marii Britanii la
Bruxelles, 272
„Latvijas Kareivis”, 465
LAUSANNE, 20, 109, 111, 189,
205, 388
Laval, Pierre (1883-1945), primministru şi ministru şi ministru de
Externe al Franţei (27 ianuarie 193116 februarie 1932; 8 noiembrie 193431 mai 1935; 7 iunie 1935-22
ianuarie 1936), 51, 70, 74, 89, 93,
300, 383, 397, 428
„La Nacion”, 423
„La Parole Bulgaire”, 169, 470
„La Prensa”, 423
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„La République”, 212, 434
„La République”, 212, 434
„Lavoro Fascista”, 235
„L’Echo de Belgrade”, 42
„L’Echo de Paris”, 169, 273
„L’Etoile Belge”, 273
„L’Europe Orientale”, 169
„Le Courrier de Nice”, 112
„Le Figaro”, 212, 265
„L’Oeuvre”, 211, 273
„L’Ordre”, 5
„Le Matin”, 343
„Le Moment”, 217
„Le Petit Parisien”, 208, 383, 517
„Le Populaire”, 42
„Le Temps”, 119, 189, 208, 291, 294,
430, 45, 520, 545
„Le XXeme siècle”, 273
Lázár, om politic maghiar, 283
LEAMINGTON, 439, 440, 518, 547
Leater, diplomat britanic, 81
Lebrun,
Albert
(1871-1950),
preşedinte al Franţei (10 mai 1932-12
iulie 1940), 278, 383
Léger, om politic francez, 246, 505
LEKEMTI, 74
LEMAN, lac, 428
LEMNOS, insulă, 109, 111
LENINGRAD, 466
Leopold al III-lea (1901-1983), rege
al Belgiei (1934-1944; 1950-1951),
297, 298, 299, 300, 547
Leppik, diplomat estonian; ministrul
Estoniei la Roma, 512
Leroy, Amé, 146
Lester, înalt comisar la Societatea
Naţiunilor, 16
Lessona, Alessandro,
ministrul
Coloniilor al Italiei, 300
LETONIA, v. şi STATELE
BALTICE, 52, 294, 512; şi reforma
Pactului Societăţii Naţiunilor, 174; şi
relaţiile cu Uniunea Sovietică, 479,
495
LIBAN, 294, 322
898

LIBIA, 74
Libohova, om politic albanez, 509
Liga Naţiunilor, v. Societatea
Naţiunilor
Lipski,
Józef
(1894-1958),
ambasador al Poloniei la Berlin
(1934-1939), 353
LISABONA, 125, 138, 146, 188,
199, 310, 313, 433, 518
LITUANIA, 495; şi reforma
Pactului Societăţii Naţiunilor, 174; şi
relaţiile cu Germania, 151, 358; şi
relaţiile cu Polonia, 6, 412, 417, 512;
şi relaţiile cu Uniunea Sovietică, 466
Litvinov, Maksim Maksimovici
(1876-1951), comisar al poporului
pentru Afacerile Străine al URSS
(1930-1939), 46, 56, 57, 77, 169,
173, 190, 220, 241, 358, 446, 451,
457, 466; şi Conferinţa (convenţia)
de la Montreux, 49, 50, 99; şi
războiul civil din Spania, 294; şi
reforma
Pactului
Societăţii
Naţiunilor, 258, 294; şi Victor
Antonescu, 231, 279, 381, 487, 540;
şi Tewfik Rüstü Aras, 49; şi Jean
Paul Boncour, 49; şi Edmond Ciuntu,
173, 343
LIUBLIANA, 500
LIVORNO, 74
Llana, Queipo de ~, general spaniol,
146
Lloyd-George, David (1863-1945),
om politic britanic; prim-ministru al
Marii Britanii (7 decembrie 1916-19
octombrie 1922), 105
LOCARNO, 28, 51, 227; şi
reuniunea de la ~, 282, 319, 324,
329, 330, 331, 347, 364, 373, 412,
440, 484, 535
Locatelli, colonel italian, 74
Lohk, M, arhitect eston, 21
LONDRA, 1, 11, 39, 41, 45, 48, 52,
54, 56, 62, 66, 69, 73, 74, 82, , 85,
88, 92, 96, 98, 105, 113, 117, 119,
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120, 125, 130, 134, 138, 143, 151,
157, 158, 169, 172, 173, 189, 191,,
195, 198, 199, 202, 204, 205, 210,
216, 219, 232, 239, 246, 248, 255,
258, 259, 264, 265, 272, 284, 294,
296, 297, 300, 302, 306, 310, 313,
314, 346, 356, 358, 359, 362, 365,
373, 380, 385, 386, 416, 418, 422,
428, 429, 439, 442, 468, 471, 477,
499, 509, 518, 521, 524, 529, 535; şi
Comitetul de neintervenţie în
războiul civil din Spania, de la ~,
343, 433, 478, 484, 486, 497, 530; şi
vizita lui Jósef Beck la ~, 329, 366,
382, 386, 391, 396, 398, 406, 412,
417, 418, 429, 440, 459, 462, 512,
516; Legaţia României de la ~, 58;
telegrame
expediate
Legaţiei
României de la ~, 263, 330, 337, 425,
489
Long,
diplomat
american;
ambasadorul Statelor Unite ale
Americii la Roma, 29
Loraine, Sir P., trimis extraordinar şi
ministru plenipotenţiar al Marii
Britanii al Ankara, 67, 447
LORENA, 212, 258, 445
Los Rios, om politic spaniol, 518
Lozoraitis, Stasys (1898-1983),
diplomat
lituanian;
ministrul
Afacerilor Străine al Lituaniei (19341938), 21, 495
LÜBECK, 4
Luculescu, om politic român, 383
Lugoşianu, Ion (1890-1957), trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al României la
Roma (1 iulie 1933-27 aprilie 1938),
7, 8, 10, 22, 23, 33, 37, 47, 51, 61,
69, 74, 88, 267, 276, 285, 290, 300,
311, 325, 340, 341, 384, 385, 386,
394, 415, 427, 428, 452, 458, 489492, 518, 539, 541, 544; şi Louis de
Chambrun, 330; şi Galeazzo Ciano,
14, 15, 37, 38, 93, 94, 97, 271, 282,

319, 330, 331, 334, 347, 372, 436; şi
Eric Drummond, 440; şi Ulrich von
Hassel, 57
Lupu, Nicolae, om politic român, 5,
241
LVOV, 240
M
MACEDONIA, 42, 364, 503, 504
Macek, om politic croat, 42, 410
MacDonald, James Ramsay (18661937), prim-ministru al Marii
Britanii
(22
ianuarie
1924-4
noiembrie 1924; 5 iunie 1929-7 iunie
1935), 109
Mackensen, diplomat german; trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al Germaniei la
Budapesta, 421
Madariaga, y Rojo Salvador (18861978), reprezentantul Spaniei la
Societatea Naţiunilor (1931-1936), 4
Madgearu, Virgil (1887-1940), om
politic român, 169, 435
MADRID, 96, 115, 123, 134, 146,
151, 156, 160, 310, 313, 343, 358,
425, 427, 428, 433, 457, 518; şi
guvernul de la ~, 92, 155, 229, 313,
412, 465
Magliocco, general Italian, 74
Maiski
(Liahoveţki),
Ivan
Mihailovici
(1884-1975),
reprezentantul politic (politiceskii
predstaviteli) al Uniunii Sovietice la
Londra (1932-1943), 313
Malcolm, Sir Neill, înalt comisar
pentru problema refugiaţilor germani,
294
Malinov, om politic bulgar, 18, 90
MALMEDY, 413
MALOPOLSKA, 240
MALTA, insulă, 290, 300, 301
MANCIUKO, statul, 436, 440, 462,
518
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MANCIURIA, 146, 221, 528
Mandel,
Georges
(1885-1944),
ministrul Poştei (1934-1936) şi Înalt
Comisar al guvernului francez pentru
Alsacia şi Lorena, 383, 431
Maniu, Iuliu (1873-1953), om politic
român; prim-ministru al României
(10 noiembrie 1928-7 iunie 1930; 13
iunie 1930-10 octombrie 1930; 10
octombrie 1932-14 ianuarie 1933),
475
Mannlicher, om politic austriac, 28
MAREA ADRIATICĂ, 458
MAREA BALTICĂ, 20, 54, 56, 58,
302, 397, 412, 464, 546
MAREA BRITANIE (ANGLIA;
IMPERIUL
BRITANIC;
REGATUL UNIT), 20, 29, 39, 52,
58, 61, 67, 69, 71, 79, 89, 94-96, 99,
100, 102, 116, 136, 164, 167, 169,
174, 184, 189, 203, 305, 212, 214,
215, 217, 246, 251, 269, 266, 270,
284, 288, 290, 291, 301, 302, 338,
343, 356, 357, 358, 364, 370, 375,
391, 413, 416, 417, 431, 432, 435,
447, 449, 458, 462, 469, 471, 476,
485, 487, 489, 490, 493, 497, 498,
524, 532, 536-538; şi Comisia
Europeană a Dunării, 216, 455; şi
conferinţa statelor locarniene, 28, 30,
33, 41, 62, 66, 84, 119, 262, 276,
285, 300, 329, 330, 337, 385, 397,
428, 440, 442; şi Conferinţa
(convenţia) de la Montreux, 22, 40,
45, 49, 59, 74, 109-111, 181; şi
problema Danzig-ului, 26, 68, 98,
353; şi războiul civil din Spania, 120,
134, 135, 138, 146, 149, 154, 156,
158, 199, 428, 433, 440, 518, 535; şi
relaţiile cu Egipt, 39, 172, 346, 439,
442; şi relaţiile cu Franţa, 6, 130,
173, 246, 310, 365, 498; şi relaţiile
cu Germania, 54, 56, 58, 68, 248,
264, 312, 365, 373, 429, 473; şi
relaţiile cu Grecia, 61, 74, 204, 258,
900

301; şi relaţiile cu Marea Britanie, 6,
74, 116, 262, 290, 300, 319, 324,
330, 341, 362, 365, 373, 416, 428,
429, 436, 489, 518, 524, 535; şi
relaţiile cu Iugoslavia, 42, 61, 112,
136, 167, 203, 204, 258, 291, 304,
500; şi relaţiile cu Japonia, 29, 359;
şi relaţiile cu Polonia, 366, 382, 397,
399, 412, 529; şi relaţiile cu Statele
Unite ale Americii, 221, 359; relaţiile
cu Turcia, 20, 45, 56, 61, 74, 81, 99,
100, 110, 203, 204, 215, 339, 362,
428, 532; şi relaţiile cu Uniunea
Sovietică, 338, 365, 429
MAREA EGEE, 364, 470
MAREA
MEDITERANĂ
(MEDITERANA RĂSĂRITEANĂ,
MEDITERANA
ORIENTALĂ),
20, 29, 30, 38, 42, 45, 48, 51, 56, 61,
67, 71, 74, 79, 97, 100, 109, 147,
174, 220, 236, 259, 290, 294, 300,
301, 314, 319, 324, 339, 364, 365,
373, 428, 447, 458, 487, 489, 493,
518, 524, 532, 535, 547
MAREA NEAGRĂ, 20, 27, 49, 50,
73, 78, 99, 109, 119, 236, 413, 464,
469, 470, 496, 546
MAREA NORDULUI, 4
MAREA ROŞIE, 300, 487
MARGATE, 258; şi Congresul
Partidului Conservator de la ~, 258,
284, 290
Maria, regină a României (), 42, 547
Mariassy, de ~, diplomat maghiar;
trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al Ungariei la Ankara,
114
Marchi, diplomat italian, 388
Marinescu, colonel român, 472
Marinkoviš, Vojislav (1876-1935),
om politic iugoslav; prim-ministru al
Iugoslaviei (1932), 377
Markus, trimis extraordinar şi
ministru plenipotenţiar al Estoniei la
Varşovia, 512
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MAROC (MAROCUL SPANIOL),
96, 123, 129, 138, 150, 154, 489
MARSILIA, 283
Martinatz, om politic austriac;
ministru adjunct al Afacerilor Străine
al Austriei, 107, 124
Masaryk, Jan, diplomat cehoslovac;
ministrul Cehoslovaciei la Londra
(1925-1938), 87, 98
MASSACHUSETTS, 359
Mastný, Vojtěc Adalbert (1874-?),
trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al Cehoslovaciei la
Berlin (1932-1939), 53
Matsushima, diplomat japonez, 518
Mavrudis, Nikolaos (1873-1942),
secretar general al Ministerului de
Externe al Greciei, 526, 538, 542
MEGA, 74
Meissner, om politic german;
secretar de stat la Cancelaria celui
de-al treilea Reich, 413, 421, 483,
496
Meksi, diplomat albanez, 509
Mercalli, colonel italian, 377
„Messaggere”, 518
„Il Messagero”, 7
Metaxas, Ioannis (1871-1941), primministru şi ministru de Externe al
Greciei (13 aprilie
1936-29 ianuarie 1941), 201, 301,
323, 332, 537, 538, 542; şi Tewfik
Rüstü Aras, 215; şi Constantin
Langa-Răşcanu, 126, 266; şi dr.
Hjalmar Schacht, 6
MEXIC, 518
Meyerhoffer, om politic austriac,
269
Ménémencioglu
(MénémenlyZade),
Numan,
(1892-1958),
secretarul general al Ministerului
Afacerilor Străine al Turciei, 100,
110, 424, 484, 494
Mica Înţelegere, 5, 55, 64, 96, 170,
183, 184, 187, 203, 205, 217, 219,

225, 227, 231, 236, 238, 240, 241,
247, 279, 327, 355-358, 375, 381,
384, 403, 405, 410, 412, 414, 415,
417, 425, 428, 430, 476, 481, 487,
496, 500, 503, 506, 515, 517, 520,
523, 534, 536, 540, 547; şi Acordul
austro-german,
112;
Conferinţa
guvernatorilor Băncilor Centrale ale
statelor ~, 392; şi Consiliul
Permanent al Micii Înţelegeri de la
Bratislava, 216, 219, 223, 227, 228,
231, 235, 240, 244, 248, 260, 265,
273, 279, 281, 291, 302, 344, 355,
358, 361, 371, 381, 388, 401, 403,
411, 417, 426, 449, 455, 487; şi
recunoaşterea anexării Etiopiei de
către Italia, 8; şi reforma Pactului
Societăţii Naţiunilor, 57, 124, 294; şi
relaţiile cu Austria, 224, 230, 235,
260, 275, 300, 388, 399, 428, 461,
518; şi relaţiile cu Franţa, 42, 231,
241, 403, 449, 476, 515, 534; şi
relaţiile cu Germania, 394, 473; şi
relaţiile cu Italia, 225, 230, 235, 260,
275, 279, 300, 341, 345, 358, 362,
377, 388, 394, 415, 428; şi relaţiile
cu Polonia, 244, 459, 534; şi relaţiile
cu Ungaria, 170, 187, 219, 240, 335,
345, 362, 370, 377, 388, 391, 394,
395, 401, 409, 414, 425, 430, 458,
463, 473, 481, 500, 520; şi relaţiile
cu Uniunea Sovietică, 225, 240, 358,
515; şi restaurarea Habsburgilor, 28,
42, 400
Mihalache, Ion (1882-1963), om
politic român, 169, 499, 507
Miklas,
Wilhelm
(1872-1956),
preşedinte al Austriei (10 decembrie
1928-12 martie 1938), 6, 167, 183,
295; şi Miklós Horthy, 189
MILANO, şi Institutul pentru Studii
de Politică Internaţională de la ~,
300, 518; şi discursul lui Benito
Mussolini, de la 1 noiembrie 1936,
de la ~, 341, 345, 348, 355, 357, 368,
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370, 373, 375, 377, 383, 384, 388,
393, 405, 513, 416, 426, 430, 436,
452, 458, 461-463, 476, 500
Milch, Eberhard, general german;
secretar de stat la Ministerul Aerului
al Germaniei, 428
Millerand, Alexandre (1859-1943),
prim-ministru (20 ianuarie 1920-24
septembrie 1920) şi preşedinte al
Franţei (23 septembrie 1920-11 iunie
1924), 300, 487
Milotay, Ştefan, om politic maghiar,
430
Minov, profesor bulgar, 42
Mişaikov, om politic bulgar, 18, 90
„Mişcarea”, 217
Mitilineu, Mihail I. (1869-?),
consilier delegaţie la Legaţia
României de la Praga (15 septembrie
1930-1 noiembrie 1937), 513, 515,
536
Moe, Finn, ziarist norvegian, 357
MOGHILEV, 133
Molotov, Viaceslav Mihailoivici
(1890-1986),
preşedinte
al
Consiliului Comisarilor poporului
(19 decembrie 1930-6 mai 1941) şi
comisar al poporului pentru Afacerile
Străine al URSS (3 mai 1939-1 iunie
1956), 446, 457, 460
Moltke, Hans Adolf von ~,
ambasadorul Germaniei la Varşovia,
412
Monroe,
James
(1758-1831),
preşedinte al SUA (4 martie 1817-8
martie 1825), şi doctrina ~, 29
Monteiro,
diplomat
portughez;
ministru al Afacerilor Străine al
Portugaliei, 146, 188, 294
MONTREUX, 10, 11, 17, 25, 49,
50, 57, 59, 60, 63, 75-79, 86, 87, 93,
99
MORAVSKA OSTRAVA, 244, 513
Morrison, preşedintele Comitetului
de neintervenţie în războiul civil din
902

Spania, 198
Morrison, Herbert, om politic
britanic, 284
„Morning Post”, 191
MOSCOVA, 3, 5, 20, 25-27, 29, 31,
50, 56, 82, 83, 92, 108, 125, 132,
133, 145, 169, 173, 188, 190, 213,
220, 226, 231, 240, 243, 258, 264,
313, 319, 343, 358, 378, 381, 383,
391, 405, 412, 418, 427, 428, 431,
433, 446, 450, 457, 460, 462, 466,
470, 479, 499, 499, 501, 507, 517,
518, 520, 522, 523, 527, 529, 534,
546, 547; telegrame expediate
Legaţiei României de la ~, 222
„Moscow Daily News”, 523
Motta,
Giuseppe
(1871-1940),
directorul Departamentului politic al
Confederaţiei Elveţiene, 8, 57, 294,
288, 535; şi Mihail Boerescu, 160; şi
Ion Broşu, 358
MOYALE, 74
Mowinckel, Johan Ludwig (18701943), om politic norvegian; primministru al Norvegiei (1928-1931),
508
Munch, Peter Rochegune (18701948), ministru de Externe al
Danemarcei (1929-1940), 4, 57, 462,
547; şi Marcel Romanescu, 151, 478
Munters, ministru de Externe al
Letoniei, 52, 174, 479, 495
Muret, Maurice, ziarist, 5, 189
Mussolini, Benito (Il Duce) (18831945), prim-ministru (31 octombrie
1922-25 iulie 1943) şi conducător al
Italiei (23 septembrie 1943-26 aprilie
1945), 8, 29, 41, 48, 51, 69, 76, 93,
100, 112, 113, 179, 189, 226, 231,
233, 234, 257, 288, 295, 300, 301,
359, 381, 384, 390 416, 417, 422,
425, 430, 436, 458, 461, 518, 546; şi
Conferinţa
(convenţia)
de
la
Montreux, 74; şi conferinţa statelor
locarniene, 58, 88; şi discursul de la
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Avellino, 218; şi discursul, de la
Milano, de la 1 noiembrie 1936, 341,
345, 348, 355, 357, 368, 370, 373,
375, 377, 383, 384, 388, 393, 405,
513, 416, 426, 430, 436, 452, 458,
461-463, 476, 500; şi războiul civil
din
Spania,
132,
154;
şi
recunoaşterea anexării Etiopiei de
către Italia, 294; şi Louis Chambrun,
330; Guido Schmidt, 224, 230, 235;
şi Kurt Schuschnigg, 6
Musy, Jean-Marie (1876-1952),
preşedinte al Confederaţiei Elveţiene
(1925 şi 1930), 358
Muşanov, Nikola, prim-ministru al
Bulgariei (12 octombrie 1931-19 mai
1934), 18, 90, 323, 488
MÜNCHEN, 410
N
Nadi, Yunus, om politic turc şi
director al ziarelor „Cumhuriyet” şi
„La République”, 20, 212
NANKING, 29, 518
Napoleon I (1769-1921), împărat al
Franţei (1804-1814), 214
NAPOLI, 74, 428, 458
„Naprawa”, 528
„Narodnoe osvobojdenie”, 512
Nasi, Gugliemo Ciro (1879-1971),
general italian; guvernator al
Narrarului, 74
Nastasieviš, trimis extraordinar şi
ministru plenipotenţiar al Iugoslaviei
la Viena, 467
Negus, v. Hailé Sélasié I
Neicov, 91
„Nemzeti Ujsag”, 86
NEUILLY-SUR-SEINE, v. Tratatul
de la Neuilly-sur-Seine
Neurath, Konstantin (Constantin)
von ~ (1873-1956), ministru de
Externe al Germaniei (1932-1938),
53, 75, 116, 132, 177, 303, 353, 363,

367, 394, 398, 425, 445, 496; şi
războiul civil din Spania, 132, 148,
156; şi vizita în Ungaria, 237, 249,
253, 257, 269, 276; şi Galeazzo
Ciano, 332, 334; şi Miklós Horthy de
Nagybánya, 237; şi Nicolae PetrescuComnen, 123, 127, 420, 422
Neustäder-Stürmer,
diplomat
austriac; ministrul Austriei la
Budapesta, 254
NEW YORK, 221, 359, 497
„New York Times”, 221
„New York Herald Tribune”, 497
Niceto, Alcalá-Zamora, (1877-1949),
preşedinte al Spaniei (2 decembrie
1931-11 mai 1936), 146
Nickl de Oppavar, Alfred, director
general al Secţiei de tratate
comerciale din Ministerul de Externe
al Ungariei, 311, 394, 428
Niederle, diplomat cehoslovac, 393
NIKOLAEV, om politic bulgar;
ministru al Instrucţiunii Publice, 169,
323
NISA, 218
NISTRU, 413, 499, 514
„Norsdische Gessellschaft”, 4
NORDSCHLESWIG, 547
NORRKÖPING, 546
NORVEGIA, 57, 113, 151, 258,
294, 357, 474, 478, 508, 547; şi
reforma
Pactului
Societăţii
Naţiunilor, 176
Norvin, William, 547
NOUA ZEELANDĂ, 57, 294
„Novosti”, 291, 410
Nullusi, diplomat albanez, 509
„Nuova Antologia”, 377
NÜRNBERG, 159; şi Congresul
Partidului
Naţional-Socialist
German, 189, 202, 225, 226, 232234, 237, 239, 258, 259, 263, 264,
381, 429
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O
„Obsservatore Romano”, 42
„Observer”, 462
OCEANUL
ÎNGHEŢAT
(ARCTIC), 429
OCEANUL PACIFIC, 29, 359, 518
Ohlin, Bertil, 113
OHRIDA, 291
OLANDA, 57, 203, 258, 462; şi
problema Rinului, 417; şi războiul
civil
din
Spania,
535;
şi
recunoaşterea anexării Etiopiei de
către Italia, 282, 300, 535; şi reforma
Pactului Societăţii Naţiunilor, 119,
176; şi relaţiile cu Germania, 176; şi
relaţiile cu România, 193; şi relaţiile
cu Uniunea Sovietică, 176; şi
securitatea colectivă, 119
Ollson, Oscar, om politic suedez, 95
ORADEA, 453
ORIENTUL APROPIAT, 20
ORŞOVA, 437
OSLO, 307, 309, 357, 462, 474, 508,
547
„Osservatore Romano”, 42
Ossietzky, 462, 474
Oster, George, 423
Ostrovski, Mihail Semionovici
(1892-1947), reprezentantul politic
(politiceskii predstavitel’) al URSS la
Bucureşti (1934-1938), 231; şi Victor
Bădulescu, 355, 374, 453, 514
Osuski, Stefan (1889-1973), trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al Cehoslovaciei la
Bucureşti (1921-1940), 294, 506
Østergard, diplomat danez; membru
al Legaţiei Danemarcei la Madrid,
151
„8 Orai Ujsàg”, 545
P
Pacelli,
904

Eugenio

(1876-1958),

cardinal; secretar de Stat al
Vaticanului (1930-1939); viitorul
papă Pius al XII-lea, 359
PALESTINA, 218, 294, 366, 386,
417
Pangalos, general grec, 301
Panov, general bulgar, 87
Papen, Franz von ~ (1879-1969),
cancelar (1 iunie-17 noiembrie 1932)
şi ambasador al Germaniei la Viena
(1934-1938), 82, 170, 370, 399, 467;
şi Kurt Schuschnigg, 33, 36, 74
Papiniu, Eugen I., însărcinat cu
afaceri ad-interim României la
Belgrad, 42, 55, 106, 107, 112, 203,
291, 441, 455
PARAGUAY, 294
Paraschivescu, Gheorghe, diplomat
român de la Direcţia cifru a
Ministerului Afacerilor
Străine, 200, 331, 332, 333, 473, 485
PARIS, 1, 5, 42, 69, 74, 83, 92, 96,
117, 118, 131, 134, 135, 149, 153,
156, 158, 161, 166, 168, 173, 186,
189, 194-197, 205-209, 211, 212,
214, 221, 226, 228, 232, 236, 239,
242-246, 248, 251, 258, 259, 263265, 272, 279, 280, 281, 286, 287,
289, 291-294, 296, 313, 322, 329,
338, 353, 362, 367, 383, 406, 410,
412, 424, 426, 428, 429, 431, 433,
435, 437, 438, 442, 456, 459, 462,
474-476, 484, 493, 498, 501, 504,
505, 509, 512, 517, 518, 520-523,
525, 527, 532, 534, 547; şi Expoziţia
mondială din 1937, de la ~, 21;
telegrame
expediate
Legaţiei
României de la ~, 263, 330, 337, 347,
432, 465, 503, 506
Parr, Sir James, om politic britanic,
57
Pastuhov, om politic bulgar, 90
Paul, Karagheorghević (1893-1976),
regent al Iugoslaviei (9 octombrie
1934-27 martie 1941), 248, 279, 281,
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307, 522, 540; şi Victor Cădere, 531;
şi vizita în România, 5, 487
PAVIA, 428
Pavolini, om politic italian, 7
Payard, diplomat francez; însărcinat
cu afaceri al Franţei la Moscova, 145
PEIPING, 29
Pella, Vespasian (1898-1954), trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al României la Haga şi
delegat al României în Comisiile
Europeană şi Internaţională a Dunării
(30 aprilie 1936-15 octombrie 1939),
13, 49, 50, 59, 60, 63, 119, 176, 193,
493, 494, 504, 506, 535
PENINSULA IBERICĂ, 146, 154,
221, 296, 433
Penkov, om politic bulgar, 169
PENINSULA BALCANICĂ, 42,
86, 91, 112, 164, 236, 240, 291, 323,
339, 364, 405, 469, 500, 504; şi
influenţa Franţei, 191; şi influenţa
Germaniei, 65, 113, 142; şi influenţa
Italiei, 65, 100, 358
PENNSYLVANIA, 359
PERU, 294
PERSIA, v. IRAN
Pertinax, pseudonim pentru André
Géraud (v. Géraud, André)
Pery, om politic francez, 476
„Pester Lloyd”, 121, 169
„Pesti Hirlap”, 545
„Pesti Naplo”, 545
Petala, Vintilă (1899-?), consilier de
legaţie la Legaţia României de la
Berlin (1 mai 1934-1 aprilie 1937),
46, 53, 55, 288, 298, 299, 303, 304,
353, 367, 368, 380, 480, 496
Petrescu-Comnen, Nicolae (18811958), trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al
României la Berlin (1 mai 1932-23
aprilie 1938), 81, 116, 148, 159, 161,
170, 177, 226, 231, 237, 263, 264,
381, 387, 398, 406, 407, 412, 425,

480, 483, 496; şi Konstantin
(Constantin) von Neurath, 123, 127,
420, 422; şi Alfred Rosenberg, 445;
telegrame primite, 482
Petru al II-lea (1923-1970), rege al
Iugoslaviei (1934-1945), 278, 281,
410
Pétain, Henri Phillipe (1856-1951),
mareşal şi om politic francez;
ministru de Război (1934-1939) şi
şef al regimului de la Vichy (19401944), 1
Phillips,
William,
diplomat
american; ambasadorul Statelor
Unite ale Americii la Roma, 29
„Piccolo”, 500
Pilsudski,
Joszef
(1867-1935),
preşedinte al Poloniei (14 noiembrie
1918-9 decembrie
1922), 487
Pirelli, 518
PIREU, 201
PIRINEI, munţii, 428, 433
Pius al XI-lea (Papa, Sf. Părinte)
(1857- 1939), papă între 1922-1939,
234
„Politika”, 42, 112
Politis, Nikolaos Sokrates (18721942), trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al Greciei la Paris şi
reprezentantul Greciei în Adunarea
Societăţii Naţiunilor (1927- 1939),
294
POLONIA, 17, 25, 35, 42, 56, 57,
131, 137, 140, 153, 287, 292, 329,
344, 383, 397, 456, 470, 501, 507,
527, 528, 534; şi relaţiile cu Austria,
412; şi relaţiile cu Cehoslovacia, 214,
223, 227, 228, 231, 236, 238, 240,
243, 248, 262, 354, 382, 386, 397,
412, 456, 511, 517; şi relaţiile cu
Estonia, 21, 412, 512; şi relaţiile cu
Franţa, 131, 137, 140, 153, 168, 189,
207, 214, 232, 243, 244, 251, 286,
287, 329, 412, 456, 476, 517, 529;
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şi relaţiile cu Germania, 65, 68, 73,
75, 231, 243, 305, 329, 412, 418,
456, 501, 511, 522, 529; şi relaţiile
cu Italia, 412; şi relaţiile cu
Iugoslavia, 248, 412; şi relaţiile cu
Japonia, 507; şi relaţiile cu Lituania,
6, 412, 417, 512; şi relaţiile cu Marea
Britanie, 366, 382, 397, 399, 412,
529; şi relaţiile cu Ungaria, 65, 124,
412, 456, 527; şi relaţiile cu Uniunea
Sovietică, 153, 242, 251, 306, 329,
366, 391, 412, 456, 511, 529; şi Mica
Înţelegere, 244, 459, 534; şi
problema Coridorului, 58, 516, 529;
şi problema Gdansk (Danzig), 16, 17,
26, 35, 56-58, 75, 81, 85, 113, 153,
190, 254, 287, 302, 342, 366, 367,
386, 412, 456, 516, 529
„Polska Zbrojna”, 214
„Polska-Informacje Polityczne”, 245
Ponsot, Henri, ambasador al Franţei
la Ankara (1936-1938), 338, 447
Popescu-Paşcani, Ion (1885-?),
secretar de legaţie cl. I la Legaţia
României de la Moscova (1
decembrie 1934-1 mai 1939), 145
Popescu,
Alexandru,
diplomat
român; consulul României la Lvov,
240
Popescu, M., 402
Popescu, Stelian (1874-1954), ziarist
şi om politic român, 5
Popovici, Andrei (1895-?), secretar
de legaţie clasa II-a la Legaţia
României de la Washington (19251937); însărcinat cu afaceri, 29, 221,
359
Popoviš, profesor iugoslav, 94
PORTUGALIA, 16, 57, 81, 125,
138, 144, 146, 188, 199, 294, 310,
313, 334, 433, 490
PORŢILE DE FIER, 205, 402, 437,
441, 455
Potiomkin,
Vladimir
Petrovici
(1874-1946), reprezentantul politic
906

(politiceskii predstavitel’) al URSS la
Paris (1934-1937), 484, 520
Pound, amiral britanic, 301
POZNANIA, regiune, 412, 522
PRAGA, 25, 43, 46, 55, 56, 80, 83,
95, 108, 118, 132, 133, 161, 186,
189, 193, 195, 225, 231, 240, 244,
251, 273, 298, 302, 308, 318, 324,
337, 341, 343, 344, 348, 351, 352,
355, 356, 358, 369-371, 378, 381,
388, 391-393, 395, 398, 403, 404,
409-412, 417-419, 422, 426, 428,
454, 455, 456, 470, 473, 481, 487,
505, 512, 513, 515, 521, 529, 536,
540, 547; telegrame expediate
Legaţiei României de la ~, 161, 274,
317, 320, 326, 330, 337, 354, 361,
372, 402
„Prager Presse”, 80, 515, 536
„Pravda”, 3, 20, 27, 86, 213, 222,
499, 507, 517, 522
Price, Ward, ziarist american, 428
Protiš (Protici), trimis extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar
al
Iugoslaviei la Praga, 403, 454
PRUSIA ORIENTALĂ, 353, 406
PRZEMYSL, 251
Puaux, Gabriel Ernest Paul (18831969), trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al Franţei la Viena
(1933-1938), 184
Puşcaru, Sextil, profesor, 547
Q
Queipo de Llano y Sierra, Gonzalo
(1875-1951), general spaniol, 146
Quinones, José Maria Robles y ~,
general şi om politic spaniol, 146
Quintana, om politic spaniol, 146
R
RADOM, 251
Rájniss, Francisc,

om

politic
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maghiar, 430
Raicoviceanu, N., diplomat român,
13
Ramsey, Sir Patrick, diplomat
britanic; trimis extraordinar şi
ministru plenipotenţiar al Marii
Britanii la Copenhaga, 462
Rastukov, om politic bulgar, 90
Rădulescu, Savel (1895-1970),
subsecretar de Stat la Ministerul
Afacerilor Străine al României (21
octombrie 1932-29 august 1936), 87,
423; telegrame primite, 7
Răsmiriţă, diplomat român, 521
Războiul civil din Spania (afacerile
spaniole; evenimentele din Spania),
92, 96, 117, 120, 123, 125, 129, 132135, 138, 141, 142-146, 148-150,
154, 156, 158, 160, 173, 179, 188,
197, 198, 199, 205, 220, 221, 226,
255, 294, 296, 310, 313, 319, 324,
343, 394, 427-429, 433, 435, 436,
440, 457, 462, 465, 476, 478, 484,
486, 490, 497, 518, 530, 535, 537
Reek, general; şef al Statului Major
al armatei estoniene, 513
REGATUL UNIT, v. MAREA
BRITANIE
„Regime fascista”, 217, 458, 518
„Reichpost”, 42
REIKJAVIK, 113
Reinhardt,
Fritz
(1895-1969),
secretar de stat la Ministerul de
Finanţe al Germaniei (1933-1945),
263
REPUBLICA FEDERATIVĂ A
SOVIETELOR. v. UNIUNEA
REPUBLICILOR SOCIALISTE
SOVIETICE
Restaurarea
(Restauraţia)
Habsburgilor, 1, 6, 28, 33, 51, 55, 74,
80, 165, 205, 312, 368, 372, 384,
389, 394, 399, 400, 412, 415, 422,
428, 436, 452, 458, 469
REŞIŢA, 333, 448

REVAL, v. TALLINN
„Revue de Paris”, 451
Reynaud, Paul (1878-1966), primministru al Franţei (21 martie-16
iunie 1940), 246, 425, 431
Ribbentrop, Joachim von ~ (18931946), ambasador itinerant (19351936) şi ministru de Externe al
Germaniei (1938-1945), 6, 11, 148,
417, 429, 473, 496, 518
Ribeira, om politic spaniol, 146
RIGA, 21, 52, 174, 466, 479, 495; şi
Conferinţa statelor baltice de la ~,
495, 507, 512; Legaţia României de
la ~, 6
RIN, 28, 263, 264, 347, 428, 462; şi
Comisia ~, 127
RIO DE JANEIRO, 57, 146, 294
Riveira, Miguel Primo de ~ (18701930), general şi om politic spaniol;
conducător al Spaniei (1923-1930),
301
Rizzo, amiral italian, 452, 458
ROCCA DELLA CAMINATE, 6,
74, 224, 230, 235, 260, 428
RODI, 518
ROMA, 7, 10, 14, 15, 22, 24, 30, 33,
37, 38, 47, 51, 61, 69, 74, 76, 88, 93,
94, 97, 122, 154, 217, 218, 224, 230,
233-235, 267, 271, 276, 282, 285,
290, 300, 311, 319, 325, 330, 331,
334, 340, 347, 372, 384, 394, 427,
428, 436, 440, 452, 458, 489-491,
518, 539, 541
Romanescu,
Marcel
(1897-?),
consilier de legaţie la Legaţia
României de la Copenhaga, 4, 113,
258, 462, 547; şi Peter Munch, 151,
478
ROMÂNIA, passim
Roosevelt, Franklin Delano (18821945), preşedinte al SUA (4 martie
1933-12 aprilie 1945), 29, 359, 462,
508; şi discursul de la Chattanooga,
221; şi discursul de la Conferinţa
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panamericană de la Buenos Aires,
476, 546
Rosenberg, Alfred (1893-1946),
şeful Biroului de politică externă al
Partidului NaţionalSocialist German, 226, 413, 430,
436, 462, 483, 496; şi Nicolae
Petrescu-Comnen, 445
Rosenfeld, O., ziarist, 42
Rosetti, Alexandru, profesor român,
547
Rosso, Augusto, ambasadorul Italiei
la Moscova, 29
Rothermere,
Harold
Sidney
Harmsworth, lord (1868-1940) ~,
proprietar al ziarelor „London Daily
Mail‖ şi „Daily Mirror‖, 29, 113
ROTTERDAM, 176
Runciman, om politic britanic, 478
RUSIA,
v.
UNIUNEA
REPUBLICILOR SOCIALISTE
SOVIETICE
RUSIA SOVIETICĂ, v. UNIUNEA
REPUBLICILOR SOCIALISTE
SOVIETICE
Rydz-Śmigly, Edward (1886-1941),
mareşal şi om politic polonez, 17,
287, 329, 342, 391, 444, 487, 529; şi
Maurice Gamelin, 131, 214, 232; şi
vizita la Paris, 153, 168, 189, 207,
214, 232, 245, 251, 258, 353, 510,
517
S
SAAR, 302, 413
Saavedras Lamas, Carlos (18781959), ministru de Externe al
Argentinei (1932-1938), 36, 157,
474, 518; şi Pactul ~, 294, 518
Sabri, Mehmet, comisar de poliţie
turc, 315
SAINT-GERMAIN, 487
SAINT GOTARD, 377
Saint-Léger, Alexis (1887-1975),
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secretar general al Ministerului de
Externe al Franţei (1933-1940), 246,
505
SALAMINA, 301
Salata, F., diplomat italian; ministrul
Italiei la Viena, 184, 274
Salazar, António de Oliveira (18891970), om politic portughez;
conducător al Portugaliei, 146, 188,
313
SALONIC, 42, 291, 500
SALVADOR, 294
SAMOTRACE, insulă, 109, 111
„Samouprava”, 42, 112, 500
Samsonovici, Nicolae (1877-1950),
general român; şef al Statului Major
General (21 iunie 1927-11 august
1932; 11 decembrie 1934-1 februarie
1937), 315, 377, 464; şi vizita în
Polonia, 516, 517, 527, 528, 534;
telegrame primite, 333
Sandler, Rickard Johannes (18841964), prim-ministru al Suediei (24
ianuarie 1925- 7 iunie 1926) şi
ministru de Externe (24 septembrie
1932-19 iunie 1936), 269, 478, 546
Sandys, om politic britanic, 284
Sandfeld, Kr., profesor danez, 547
Sanjurjo y Sacanell, Jose, (18721936), general şi om politic spaniol,
154
Santoro,
directorul
Oficiului
Monopolului Petrolului din Italia, 24
Saraçioğlu (Saracioglu), Sükrü
(1887-1953), ministru interimar al
Afacerilor Străine al Turciei, 44; şi
Eugen Filotti, 78, 79
Sassoon, Sir Philip, om politic
britanic, 290
Sarafov, diplomat bulgar; secretar
general ad-interim la Ministerul
Afacerilor Străine al Bulgariei, 87
Sauerwein, Jules, ziarist danez, 462
Savadjian, Leon, ziarist, 112
SAVOIA, 218, 272
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Savoia, Casa de ~, 369
Savoia, Maria Elisabeta de ~ (19021944), principesă italiană, 452, 458,
463
Schacht, dr. Hjalmar Horace Greeley
(1877-1970), economist german;
ministrul Economiei al Germaniei
(aprilie 1934-noiembrie 1937), 4, 65,
240, 258, 263, 276, 387, 392, 472,
480, 496, 522, 529, 547; şi Ioannis
Metaxax, 6; şi vizita în Grecia, 6; şi
vizita în Franţa, 189; şi vizita în
Iugoslavia, 42; şi vizita în Turcia,
323, 387, 407, 408
Schive, ziarist norvegian, 357
„Schlesische Zeitung”, 169
Schmidt, Guido, diplomat austriac;
ministru de Externe al Austriei
(februarie 1936-martie 1938), 260,
275, 294; şi Victor Antonescu, 250; şi
Galeazzo Ciano, 225; şi Benito
Mussolini, 224, 230, 235; Miklós
Horthy, 183, 189; şi vizita în Italia,
230, 235, 274, 300, 332, 334, 369,
394, 467; şi vizita în Ungaria, 316,
326, 349, 370
Schmitz, Richard, primar al Vienei
(1934-1938), 6, 260
SCHOENBERG, 353
Schücking, judecător german, 294
Schüller, diplomat austriac, 311
Schuschnigg, Kurt (1897-1977),
cancelar al Austriei (29 iulie 1934-11
martie 1938), 6, 33, 56, 170, 184,
254, 260, 268, 277, 295, 312, 370,
394, 417, 444, 467; şi şi Benito
Mussolini, 6, 428; şi Adolf Hitler,
183; şi Miklós Horthy, 183, 189; şi
Franz von Papen, 36, 74
Scortzescu,
Theodor,
diplomat
român; ministrul României la Riga,
174, 466, 479, 495
Seba, Jan (1866-1953), trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al Cehoslovaciei la

Bucureşti (1933-1937), 391, 395; şi
Victor Bădulescu, 454, 455, 521
Sedky Paşa, om politic turc; primministru al Turciei, 39
Seizov, V., 475
Seljamaa, J., om politic estonian;
ministrul Afacerilor Străine al
Estoniei, 21
SERBIA, 291, 294
SFÂNTUL SCAUN, v. VATICAN
Sf. Ştefan, v. Stefan (István) I cel
Sfânt
SIAM, 294
SICILIA, 300, 518
SILEZIA (SILEZIA DE SUS;
SILEZIA SUPERIOARĂ), 17, 58,
251, 305, 354, 406, 412
Simon, Sir John, om politic britanic,
58, 284, 428
Simpson, Wallis (1896-1986), , 471,
497
SINAIA, 179
Sinclair, Sir Archibald Henry (18901970), om politic britanic, 105
SINGAPORE, 29
SIRIA, 204, 294, 322, 424, 432, 438,
485, 493; şi relaţiile cu Turcia, 212
SKAGEN, 4, 547
Skeletti, ataşatul militar al României
de la Roma,47
Skladowski, Felicjan Slawoj (18851962), prim-ministru al Poloniei (15
mai 1936- 17 septembrie 1939), 487,
528
SKOPIJE, 42
SLOVACIA, 349 487
„Slovo”, 90, 169, 470
Smilov, om politic bulgar, 90
SMYRNA, 109
„Social-Demokraten”, 462, 547
Societatea
Naţiunilor
(Liga
Naţiunilor; Societatea Naţiunilor;
Sociétè des Nations; SDN; SN), 8,
12, 18, 29, 36, 42, 49, 50, 52, 56, 69,
74, 77, 95, 98, 99, 112, 105, 119,
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178, 189, 201, 203, 204, 204, 212,
215, 217, 219, 225, 229, 247, 251,
258, 260, 272, 273, 279, 292, 293,
294, 300, 303, 306, 319, 323, 324,
327, 334, 342, 343, 345, 346, 348,
353, 356-358, 369, 379, 385, 388,
394, 397, 399, 412, 415, 417, 423,
428, 430, 432, 439, 438, 442, 443,
447, 450, 451, 462, 473, 476, 478,
484-487, 489, 493, 495, 496, 512,
518, 529, 534, 535, 545-547; şi
problema Danzig, 16, 26, 35, 58, 68,
75, 76, 81, 342, 412; şi problema
dezarmării, 294; şi problema
etiopiană, 9, 57, 74, 291; şi războiul
civil din Spania, 294, 518; şi reforma
Pactului Societăţii Naţiunilor, 6, 57,
64, 76, 105, 107, 112, 119, 124, 128,
137, 157, 163, 172, 174, 176, 182,
205, 240, 258, 265, 269, 294, 347,
373, 396, 418, 422, 428, 439, 487,
494, 511, 527, 547
SOFIA, 18, 42, 58, 86, 87, 90, 91,
101,169, 180, 189, 256, 201, 307,
317, 323, 351, 360, 376, 469, 470,
475, 488, 500, 519, 521, 537;
telegrame
expediate
Legaţiei
României de la ~, 261, 526
Sofulis, Themistoklis (1860-1949),
prim-ministru al Greciei (25 iulie-27
noiembrie 1924; 22 noiembrie 19454 aprilie 1946; 29 august 1947-24
iunie 1949), 126
Solacolu, diplomat român; consilier
de presă la Legaţia României de la
Roma, 217
SOMALIA, 74
Somkuthy, general maghiar, 283
SOPRON, 461
Sotelo, Calvo, om politic spaniol,
146
Spaak, Paul-Henry (1899-1972),
prim-ministru al Belgiei (15 mai
1938-22 februarie 1939; 13-31 martie
1946; 20 martie 1947-11 august
910

1949), 272
SPANIA, 42, 57, 82, 92, 94, 96, 105,
113, 115, 117, 118, 120, 123, 125,
129, 132, 134, 135, 138, 142-146,
148-152, 154, 156, 158, 160, 172,
173, 179, 188, 197-199, 239, 255,
296, 310, 313, 427, 433, 465, 484,
486, 490, 530, 535
SPEZIA, 458
Spina, om politic austriac, 43
SPOLETO, 377
SREMSKI KARLOVTZI, 291
Sroik, om politic austriac, 28
Stalin
(Djugaşvili),
Iosif
Vissarionovici (1878-1953), secretar
general al Partidului Comunist al
URSS (3 aprilie 1922-5 martie 1953)
şi
preşedinte
al
Consiliului
Comisarilor
Poporului al URSS (6 mai 1941-5
martie 1953), 27, 343, 446, 460
„Stampa”, 169, 300
Starhemberg, Ernst Rüdiger von ~
(1899-1956),
vice-cancelar
al
Austriei (1934-1936), 6, 28, 184,
254, 168, 177, 295, 300, 312, 405
STATELE BALTICE, 52, 412, 522;
şi colaborarea între ~, 21; şi
Conferinţa miniştrilor de Externe ai
Înţelegerii Baltice de la Riga, 495,
507, 512; şi reforma Pactului
Societăţii Naţiunilor, 174; şi relaţiile
cu Uniunea Sovietică, 466, 479
STATELE
UNITE
ALE
AMERICII, 29, 82, 83, 188, 203,
221, 359, 459, 476, 487, 497, 508,
518, 546; şi relaţiile cu China, 270; şi
relaţiile cu Italia, 359; şi relaţiile cu
Japonia, 29; şi relaţiile cu Marea
Britanie, 221, 359
Staud, om politic austriac, 277
Stauning, Thorvald August Marinus
(1873-1942),
prim-ministru
al
Danemarcei (23 aprilie 1924-14
decembrie 1926; 30 aprilie 1929-3
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mai 1942), 113, 547
Stefan (István) I cel Sfânt (9751038), rege al Ungariei (997-1038),
458
Steidle, diplomat austriac; consulul
general al Austriei la Trieste, 254
Steinkopf, Alvin J., ziarist american;
şeful biroului Agenţiei Associated
Press de la Viena, 497
Stelescu, Mihai (1907-1936), om
politic român, 169
STIRYA, 147
Stîrcea, Ion, diplomat român;
secretar de legaţie la Legaţia
României de la Viena, 83
STOCKHOLM, 225, 269, 546
Stockinger, om politic austriac, 277,
295, 312
Stoiadinoviš, Milan (1888-1961),
prim-ministru
şi
ministru
al
Afacerilor Străine al Iugoslaviei (24
iunie 1935-5 februarie 1939), 42, 86,
112, 136, 192, 228, 248, 282, 291,
300, 307, 358, 360, 361, 364, 371,
376, 402, 403, 410, 417, 437, 449,
454, 455, 469, 481, 487, 488, 504,
518, 526, 532, 533, 537, 538, 540,
542; şi Victor Antonescu, 205, 216,
280, 281; şi Tevfik Rüstü Aras, 86,
327, 333, 493, 500; şi Kemal
Mustafa Atatürk, 327; şi Victor
Bădulescu, 205; şi Victor Cădere,
503; şi Eugen Filotti, 332, 333; şi
Alexandru Gurănescu, 403; şi Ismet
Inönü, 321, 322, 323, 333; şi
Ghiorghi I. Kiosseivanov, 317; şi
Vasile Stoica, 351; şi vizita la
Ankara, 321, 327, 332, 333, 339,
364; şi vizita la Bucureşti, 205, 225,
231, 240, 244, 279, 280, 291, 364,
381, 521
Stoica, Vasile (1889-1959), diplomat
român; ministrul României la Sofia,
18, 90, 91, 169, 256; Milan
Stoiadinović, 351

Stoicescu,
Gheorghe,
trimis
extraordinar
şi
ministru
plenipotenţiar al României la Tokio
(9 noiembrie 1927-14 septembrie
1936), 175, 270
Stoilov, om politic bulgar, 169
Stolîpin, Piotr Arkadievici (18621911), om politic rus; prim-ministru
al Rusiei (1906-1911), 547
STRÂMTORI, 13, 24, 32, 34, 42,
44, 49, 50, 59, 78, 102, 111, 121,
339; şi Convenţia (Conferinţa) cu
privire la ~, 20, 23, 57, 64, 79, 97,
91, 103, 109, 110-113, 165, 166, 294;
şi problema ~, 27, 56, 86, 113, 114,
432; şi remilitarizarea ~, 59, 78
STRESA, 234, 341, 347, 428, 458; şi
frontul de la ~, 22, 48, 51
Stresemann, Gustav (1878-1929),
cancelar al Germaniei (13 august-23
noiembrie 1923), 406
Sturm-Jurisiš, trimis extraordinar şi
ministru plenipotenţiar al Iugoslaviei
la Sofia, 87
SUBOTIA, 42
SUDAN, 518
SUEDIA, 95, 109, 151, 177, 225,
269, 294, 494, 546, 547; şi războiul
civil din Spania, 156; şi reforma
Pactului Societăţii Naţiunilor, 57,
176
SUEZ, Canalul, 96, 489, 518
Sugimura, Yotaro, diplomat japonez;
ambasadorul Japoniei la Roma, 518
Suma, Yakichiro, diplomat japonez;
consulul general al Japoniei la
Nanking, 29
SUMATRA, insulă, 29
„Sunday Dispatch”, 500
Suphi-Tanriöer, Hamdullah (1886?), trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al Turciei la Bucureşti
(1931-1944), 201
Suvici (Suvich), Fulvio, diplomat
italian; ambasadorul Italiei la
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Washington, 29, 300, 359
SYRACUSA, 518
Szembek,
Jan
(1881-1944),
subsecretar de stat în Ministerul de
Externe al Poloniei, 214, 251
Swanson, ministrul Marinei Statelor
Unite ale Americii, 221
Ş
Şeicaru, Pamfil (1894-1980), ziarist
român; fondator şi proprietar al
ziarului „Curentul‖, 169, 499
Şerbănescu, om politic român;
deputat, 90; cazul ~, 91, 169
ŞUMEN, 91
T
Tabouis (Lequesne), Geneviève
(1892-1985), ziaristă franceză, 211
TALLINN, 21, 512; Conferinţa
Înţelegerii Baltice de la ~, 495;
telegrame
expediate
Legaţiei
României de la ~, 174
„Tan‖, 212
Tnaczos, general maghiar, 294
TANGER, 146
TARANTO, 458
Tarauskas,
diplomat
lituanian;
ministrului Lituaniei la Praga, 378
Tătărescu, Gheorghe (1886-1957),
prim-ministru al României (5
ianuarie 1934-30 noiembrie 1939),
64, 169, 201, 215, 217, 338, 417,
475; şi vizita la Belgrad, 307, 309,
318, 358, 370, 410; telegrame
primite, 1-3, 10-12, 17, 22, 23, 25,
26, 32, 40, 41, 44, 45, 48-50, 52, 54,
55, 59, 60-63, 65-69, 75, 76, 78, 79,
85, 92, 93, 101, 103, 117, 119, 122,
126, 131, 135, 137, 138, 140, 144,
149, 153, 158, 159, 161, 162, 166,
168, 171-174, 177, 178, 180, 185,
190-195, 199, 201, 202, 210, 211,
213, 215-217, 220, 226-228, 235,
912

237, 242, 243, 247-249, 251, 253,
257, 261-263, 266, 271, 274, 276,
277, 282, 285-288, 290, 299, 303,
306, 308, 311, 316-321, 325-328,
330-332, 334-336, 338, 341, 342,
346, 347, 349, 350, 352, 354, 362,
363, 365-368, 370-372, 376, 378,
379, 384, 386, 389, 392, 395, 396,
402, 404-408, 414, 418, 420, 422,
424, 425, 427, 431, 432, 438, 441,
446-448, 450, 451, 457, 460, 465,
469, 471, 472, 476, 478, 489, 491,
493, 499, 501-503, 505-508, 510,
511, 515, 517, 519, 522, 523, 526,
527, 533-535, 537-539, 541-543
TEKIA, 437
„Telegraf‖, 468
TENEDOS, insulă, 111
Teotokis, Gheorghios, om politic
grec, 126
Terra, Gabriel (1873-1942), om
politic
uruguayan;
preşedintele
Uruguayului (1931-1938), 229
TESCHEN, 354
TESSIN, 388
„Tevere‖, 452, 458
„The Economist‖, 20
„The Japan Times & Mail‖, 175
„Tidens Tegn”, 357
TIETSIN, 29
„Times”, 42, 191, 431, 547
TIRANA, 2, 180, 509; Legaţia
României de la ~, 2, 509
TIRASPOL, 499
TIROL
(TIROLUL
MERIDIONAL), 147, 189, 254, 369
Titulescu
(Titulesco),
Nicolae
(1882-1941), ministru al Afacerilor
Străine (10 octombrie 1934-29
august 1936), 64, 70, 71, 91, 121,
162, 169, 178, 201, 221, 224, 240,
241, 274, 374, 377, 395, 423, 462,
534; şi înlocuirea din guvern, 191,
194, 195, 213, 217, 228, 231, 235,
240, 244, 358, 381, 384, 475, 520,
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523; şi problema Dunării, 216, 252,
360, 455, 514; şi Proiectul de
protocol al Tratatului de asistenţă
mutuală româno-sovietic, 74, 470; şi
războiul civil din Spania, 142, 179; şi
reforma
Pactului
Societăţii
Naţiunilor, 124, 163, 487; telegrame
primite, 2-5, 7, 8, 10-15, 17, 20-22,
25-29, 32, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 47,
49, 55-57, 69, 74-76, 78-80, 82-87,
89-99, 101-105, 109-114, 117-122,
125, 126, 129-132, 134-141, 143144, 146-147, 149, 151, 153, 154,
156-161, 167-169, 171, 173-176,
180, 183-186, 188
Tisza, conte maghiar, 21
TOGO, 429
TOKYO, 175, 270, 429, 436, 440,
462, 518
TOLEDO, 433
Tomaseviš, om politic iugoslav, 95
TORINO, 235
Torre, Capasso, conte italian, 462
Toşev, Andrei Slavov (1867-1944),
om politic bulgar; prim-ministrul al
Bulgariei (1935), 90
Tratatul franco-sovietic de asistenţă
mutuală (Pactul franco-sovietic;
Tratatul franco-sovietic; 2 mai 1935),
1, 56, 99, 233, 234, 292, 300, 319,
323, 330, 331, 338, 347, 357, 358,
396, 422, 428, 431, 459, 476, 496,
518
Tratatul
germano-polon
de
neagresiune (26 ianuarie 1934), 462
Tratatul de la Lausanne, 20, 11, 204
Tratatul de la Locarno (Pactul de la
Locarno; Acordul de la Locarno; 16
octombrie 1925), 56, 80, 88, 202,
227, 232, 234, 258, 262 264, 272,
276, 282, 285, 289, 293, 300, 302,
314, 319, 324, 330, 336, 385, 386,
417, 422, 428, 429, 440, 442, 476,
547
Tratatul minorităţilor (10 septembrie

1919), 178, 187, 205, 394, 400, 405,
428
Tratatul de la Neuilly-sur-Seine (27
noiembrie 1919), 96, 412, 481
Tratatul de neagresiune şi conciliere
de la Rio de Janeiro (Pactul Saavedra
Lamas; 10 octombrie 1933), 57, 294
Tratatul de la Rapallo (26 aprilie
1922), 413
Tratatul de renunţare la război
(Pactul Briand-Kellog, 27 august
1928), 251, 194, 442
Tratatul româno-polon de alianţă (3
martie 1921), 444
Tratatul de la Saint Germain (10
septembrie 1919), 487
Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920),
178, 186, 187, 205, 210, 248, 359,
377, 411, 412, 417, 430, 437, 454,
455, 461, 481, 487, 498, 527, 545
Tratatul de la Versailles (28 iunie
1919), 96, 188, 189, 244, 258, 264,
298, 300, 319, 324, 402, 418, 429,
437, 462, 478, 547
TRIANON, 178, 186, 187, 205, 210,
248, 359, 377, 411, 412, 417, 430,
437, 454, 455, 461, 481, 487, 498,
527, 545
„Tribuna‖, 217
TRIESTE, 89, 254, 500
Trifonovici,
Trifon,
directorul
ziarului „Dnes‖, 169
TRIPOLI, 518
TROPAU, 513
Troţki, Lev Davidovici (1879-1940),
revoluţionar şi om politic sovietic,
146, 258, 474, 547
Tudela,
diplomat
peruan;
reprezentantul Peru la Societatea
Naţiunilor, 294
TUNIS, 218
TURCIA, 42, 94, 115, 169, 218,
430; şi Conferinţa (convenţia) de la
Montreux, 20, 23, 32, 34, 40, 44, 49,
50, 59, 60, 74, 81, 86, 87, 91, 102,
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103, 109, 110, 114, 121, 164, 339; şi
Înţelegerea Balcanică, 86, 112, 128,
135, 164, 182, 185, 201, 204, 236,
338, 401, 504, 525, 537, 544; şi
problema Alexandrettei şi Antiohiei,
212, 322, 338, 339, 424, 432, 434,
438, 447, 450, 465, 485, 493, 494,
504; şi războiul civil din Spania, 135,
202; şi reforma Pactului Societăţii
Naţiunilor, 128, 182; şi relaţiile cu
Bulgaria, 86, 87, 110, 364, 469, 481,
504, 537; şi relaţiile cu Franţa, 49,
60, 99, 114, 204, 212, 215, 339, 362,
364, 424, 432, 434, 438, 447, 450,
465, 485, 493, 494, 504; şi relaţiile
cu Germania, 363, 407, 408; şi
relaţiile cu Grecia, 103, 109, 110112, 201, 525, 537, 542; şi relaţiile
cu Italia, 69, 71, 74, 86, 89, 94, 100,
362, 428; şi relaţiile cu Iugoslavia,
86, 102, 110, 112, 164, 185, 201,
215, 338, 364, 410, 504, 525, 542; şi
relaţiile cu Marea Britanie, 20, 45,
56, 61, 74, 81, 99, 100, 110, 203,
204, 215, 339, 362, 428, 532; şi
relaţiile cu România, 78, 102, 110,
112, 164, 185, 201, 215, 338, 364,
504, 525, 542; şi relaţiile cu Siria,
212; şi relaţiile cu Ungaria, 86, 114;
şi relaţiile cu Uniunea Sovietică, 3,
20, 27, 31, 99, 110, 236, 363
„Turist”, 510
Ţ
Ţankov, Aleksandr, om politic
bulgar, 90, 323, 469, 530, 532;
gruparea ~, 18, 58, 503, 531
„Ţara Noastră”, 217
U
UCRAINA
(UCRAINA
SOVIETICĂ), 73, 499
„Uj Magyarság”, 430
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Ulrichsen, H.F., om politic danez,
547
„Ulus”, 27
UNGARIA, 21, 25, 29, 42, 109, 141,
174, 183, 187, 189, 237, 254, 274,
275, 283, 326, 355, 358, 370, 373,
387, 415, 420, 430, 461, 502, 545; şi
Acordurile (Protocoalele) de la
Roma, 25, 74, 237, 250, 300, 334,
390, 394; şi Conferinţa (convenţia)
de la Montreux, 114; şi Conferinţa de
la Viena, 224, 230, 276, 319, 350,
370, 414, 436, 458, 463, 518; şi
discursul lui Benito Mussolini, de la
Milano, 341, 350, 356, 368, 375,
377, 388, 462; şi războiul civil din
Spania, 436; şi recunoaşterea
anexării Etiopiei de către Italia, 57,
294, 341, 368, 384, 389, 394, 428; şi
reforma
Pactului
Societăţii
Naţiunilor, 57, 294; şi relaţiile cu
Austria, 141, 257, 334, 350, 362,
376, 389, 394, 405, 411, 415, 428,
436, 458, 461, 463, 518; şi relaţiile
cu Cehoslovacia, 73, 240, 369, 377,
383, 522; şi relaţiile cu Germania,
56, 165, 169, 182, 183, 213, 237,
253, 257, 370, 398, 428, 445, 470,
473; şi relaţiile cu Italia, 1, 257, 334,
350, 361, 362, 368, 370, 372, 394,
428, 436, 452, 458, 518; şi relaţiile
cu Iugoslavia, 205, 240, 249, 283,
370, 377, 383, 425, 496, 500, 505,
510; şi relaţiile cu Mica Înţelegere,
170, 187, 219, 240, 335, 345, 362,
370, 377, 388, 391, 394, 395, 401,
409, 414, 425, 430, 458, 463, 473,
481, 500, 520; şi relaţiile cu Polonia,
65, 124, 412, 456, 527; şi relaţiile cu
România, 114, 240, 463, 487, 502,
510, 540, 377, 383; şi relaţiile cu
Turcia, 86, 114; şi restaurarea
Habsburgilor, 165, 399, 422, 458; şi
revizuirea clauzelor militare ale
Tratatului de la Trianon, 170, 178,
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187, 189, 205, 210, 216, 220, 248,
249, 257, 356, 362, 368, 370, 384,
391, 399, 401, 405, 411, 415, 417,
428, 430, 436, 454, 461, 545; şi
securitatea colectivă, 370
UNIUNEA AFRICII DE SUD, 57
Uniunea Panamaricană, 29
UNIUNEA
REPUBLICILOR
SOCIALISTE
SOVIETICE
(IMPERUL
SOVIETIC;
REPUBLICA FEDERATIVĂ A
SOVIETELOR;
REPUBLICA
SOVIETELOR; RUSIA; RUSIA
BOLŞEVICĂ;
RUSIA
SOVIETICĂ; RUSIA ŢARISTĂ;
SOVIETELE), 49, 59, 130, 146,
221, 233, 252, 284, 308, 358, 384,
399, 431, 446, 451, 459, 470, 473,
480, 495, 501, 512, 515, 529, 546; şi
Acordul austro-german, 69; şi
Comisia Europeană/Internaţională a
Dunării, 243, 430, 514; şi Conferinţa
(convenţia) de la Montreux, 20, 27,
32, 49, 50, 64, 99, 109, 112; şi
expansiunea comunistă, 229, 343,
373; şi problema coloniilor, 429; şi
problema Danzigului, 302; şi
războiul civil din Spania, 125, 132,
134, 145, 146, 156, 188, 198, 313,
330, 337, 343, 412, 427, 436, 459,
518; şi relaţiile cu Cehoslovacia, 169,
225, 228, 231, 235, 240, 248, 262,
307, 352, 354, 381, 412, 422, 431,
445, 458, 507, 520, 536; şi relaţiile
cu China, 270, 518; şi relaţiile cu
Danemarca, 547; şi relaţiile cu
Franţa, 56, 189, 258, 262, 302, 357,
431, 459, 476, 520; şi relaţiile cu
Germania, 46, 73, 176, 188, 189,
202, 220, 225, 226, 239, 254, 258,
259, 264, 302, 373, 383, 386, 398,
429, 456, 496, 507; şi relaţiile cu
Italia, 234, 330, 331, 373; şi relaţiile
cu Iugoslavia, 205, 225, 240, 291,
302, 364, 500; şi relaţiile cu Japonia,

176, 535; şi relaţiile cu Marea
Britanie, 338, 365, 429; şi relaţiile cu
Mica Înţelegere, 225, 240, 358, 515;
şi relaţiile cu Norvegia, 474, 547; şi
relaţiile cu Olanda, 176, 535; şi
relaţiile cu Polonia, 153, 242, 251,
306, 329, 366, 391, 412, 456, 511,
529; şi relaţiile cu România, 70, 77,
78, 104, 108, 133, 169, 217, 228,
231, 236, 240, 248, 306, 307, 343,
355, 374, 375, 377, 378, 381, 412,
429, 456, 464, 470, 473, 453, 487,
499, 505, 514, 518, 520, 527, 539,
540; şi relaţiile cu statele baltice,
466, 479, 495, 522, 546, 547; şi
relaţiile cu Uruguay, 229; şi relaţiile
cu Turcia, 3, 20, 27, 31, 99, 110, 236,
363; şi securitatea colectivă, 185,
226, 267, 294, 319, 398, 429, 431,
451, 457, 459, 469; şi Societatea
Naţiunilor, 294, 306, 451
„Universul”, 5, 70, 169
Urbsys, diplomat lituanian; secretar
general al Ministerului Afacerilor
Străine al Lituaniei, 495
URUGUAY, 146; şi problema
dezarmării, 294; şi propaganda
revizionistă maghiară, 423; şi
relaţiile cu România, 229; şi relaţiile
cu Uniunea Sovietică (propaganda
comunistă din ~, 229
„Utro”, 90
„Uus Esti”, 21
Uzunoviš, Nikola (1873-1954), om
politic iugoslav; prim-ministru al
Iugoslaviei (1926-1927; 1934), 410
V
Vaida-Voevod, Alexandru (18721950), prim-ministru al României (6
iunie-20 octombrie 1932), 169, 241
VALEA DUNĂRII, 184, 260, 399
VALENCIA, 160; şi guvernul de la
~, 412, 462, 518, 530, 546
915
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Valera, Edmond de ~, reprezentantul
Irlandei la Societatea Naţiunilor, 57
Valle, Pedro Augusto del ~ (18931978), general italian; subsecretar de
stat la Ministerul Aeronauticii din
Italia, 33, 428
VALONIA, 272
Vansittart, Lord Robert Gilbert
(1881-1957), secretar permanent al
Ministerului de Externe al Marii
Britanii (1930-1938), 98, 130, 148,
177
VARŞOVIA, 7, 17, 25, 26, 35, 58,
65, 68, 72, 75, 131, 137, 140, 153,
168, 173, 174, 189, 207, 214, 227,
232, 233, 238, 243-245, 251, 272,
286, 287, 305, 306, 318, 328, 329,
336, 342, 352-354, 358, 367, 368,
382, 391, 397, 406, 412, 417, 444,
445, 453, 454, 456, 459, 462, 464,
470, 473, 478, 487, 496, 501, 505,
511, 512, 514, 516-518, 520, 521,
528, 529, 534, 543, 546, 547; Legaţia
României de la ~, 58, 249; telegrame
expediate Legaţiei României de la ~,
81, 262, 330, 337, 344, 386, 396,
441, 448
Vasiliev, Radi, om politic bulgar, 18
VATICAN, 358, 411; şi relaţiile cu
Austria, 6, 42; şi relaţiile cu
Germania, 234; şi relaţiile cu Statele
Unite ale Americii, 359
Vayo, Alvarez del ~, ministru de
Externe al Spaniei, 294, 313, 462,
478â
Văleanu, Ion, diplomat român;
secretar de legaţie la Legaţia
României de la Atena, 213, 53
Văllimărescu, Constantin (1915-?),
trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la Riga
(26 noiembrie 1935-1 octombrie
1936), 52
VENEZUELA, 294
„Venkov”, 308
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VERSAILLES, 96, 188, 189, 244,
258, 264, 298, 300, 319, 324, 402,
418, 429, 437, 462, 478, 547
Veverka, F., diplomat cehoslovac;
ministrul Cehoslovaciei la Viena,
369, 417
Victor Emanuel al III-lea (18691947), rege al Italiei (1900-1946), 29,
57, 205, 300, 372, 452, 458, 512
Vicuna, Rivas, reprezentantul Chile
la Societatea Naţiunilor, 57
Vidal, Emilio Mola (1887-1937),
general şi om politic spaniol, 146
VIDIN, 91, 256
VIENA, 28, 42, 80-83, 104, 112,
127, 147, 169, 183, 184, 203, 235,
244, 254, 260, 268, 274, 275, 277,
295, 312, 326, 334, 335, 349, 368,
369, 377, 384, 390, 393, 395, 417,
422, 443, 455, 461, 467, 487, 496,
497, 500; şi Acordul austro-german,
de la ~, 46, 56, 69, 74; şi Conferinţa
miniştrilor de Externe ai Austriei,
Italiei şi Ungariei de la ~, 223, 224,
249, 257, 260, 271, 274-276, 282,
300, 303, 311, 312, 316, 326, 349,
350, 362, 368, 370, 372, 379, 384,
389, 390, 394, 399, 400, 405, 414,
428, 436, 441, 452, 458, 461, 463,
518; telegrame expediate Legaţiei
României de la ~, 6, 65, 235, 257,
276, 311, 316, 330, 337, 372, 379,
494; şi Universitatea din ~, 73
VILNO, v. VILNIUS, 6
VISTULA, 514
Vişoianu, Constantin (1898-1994),
trimis extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al României la
Varşovia (1 octombrie 1935-24
noiembrie 1936), 17, 26, 35, 58, 65,
68, 72, 75, 81, 227, 238, 245, 251,
306
VLADIVOSTOK, 270
Vlădescu, Nicolae M., diplomat
român; director-adjunct al Direcţiei

Documente Diplomatice Române, II, 18, 1 Iulie - 31 Decembrie 1936

politice din Ministerul Afacerilor
Străine al României (1 noiembrie
1936-1 noiembrie 1939), 484
Vlora, Ekrem, diplomat albanez;
secretar general al Ministerului
Afacerilor Străine al Albaniei, 509
Volti, conte italian, 54
Voroşilov,
Kliment
Efremovici
(1881-1969), mareşal şi om politic;
comisar al poporului
pentru Apărare al URSS (19341940), 446
„Völkischer Beobachter”, 169, 406,
430, 483
„Vradini”, 301
„Vreme”, 42, 112, 291, 488
„Vremea”, 211
W
Wang, diplomat chinez, 294
„Warszawski Dziennik Narodowy”,
528
WASHINGTON, 29, 221, 270, 300,
359, 459, 474, 497; şi Uniunea
Panamericană de la ~, 29
Water, delegatul Uniunii Africii de
Sud la Societatea Naţiunilor, 58
Waterlow, Sir Sidney, trimis
extraordinar şi ministru
plenipotenţiar al Marii Britanii la
Atena, 301
Weber, „Hofrat‖, om politic austriac,
467
WEIMAR, 75
Welles,
Sumner
(1892-1961),
diplomat american, 359
Weninger, 295
Westman, Karl Gustaf (1876-1944),
ministrul Afacerilor Străine al
Suediei (1936), 57, 225
Weydental, Bartel de ~, diplomat
polonez; ministrul Poloniei la
Beijing, 270
Weygand, Maxime (1867-1965),

general francez, 532
Wickman, J., ziarist suedez, 225
WIENER NEUSTADT, 268, 295
Wiesner, om politic austriac, 312,
422, 428, 436
Wildner, şeful Direcţiei economice a
Cancelariei celui de-al treilea Reich,
147
Winckler, om politic maghiar, 283,
370
Wingfield, Sir Charles, ambasadorul
Marii Britanii la Lisabona, 434
Winkler, Franz, vice-cancelar al
Austriei (29 ianuarie 1932-21
septembrie 1933), 254, 295
Wohlthat,
Helmuth,
şeful
Departamentului pentru Planul de
patru ani, 387
Write, 435
Y
YORKSHIRE, 143, 547
YOSHIDA, 138
Young, ziarist britanic, 370
Yung, Guido, om politic italian, 24
Z
Zaborovschi,
Virgil,
diplomat
român; însărcinat cu afaceri al
României la Sofia (1933-1937), 87,
90, 91, 170, 317, 323, 469, 470, 475,
488
ZAGREB, 410, 500
Zajicek, om politic german, 43
Zamfirescu,
Alexandru
Duiliu
(1892-1968), consilier de legaţie la
Legaţia României de
la Varşovia (1 octombrie 1935-15
noiembrie 1936), 138, 146, 188, 310,
313, 543
Zănescu,
Constantin,
diplomat
român; consilier de legaţie la Legaţia
României de la Madrid (1933-1937),
917
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146; telegrame expediate, 115
Zeceviš, profesor iugoslav, 95
Zeeland, Paul van (1893-1973),
prim-ministru al Belgiei (25 martie
1935-23 noiembrie 1937), 8, 9, 38,
57, 271, 272
Zeligowski, Lucjan (1865-1947),
general şi om politic polonez, 512
Zernatto, om politic austriac; vicepreşedinte al Frontului Patriotic
Austriac, 261, 301
Zeuceanu, 242, 435
Zihni, Faik, diplomat turc, 315
Zingarelli, Nicola (1860-1935),
filolog italian, 377
Zogu I, Ahmed Bey (1895-1961),
rege al Albaniei (1928-1939), 2, 509;
şi Înţelegerea balcanică, 2
„Zora”, 91, 169, 475
„Zorile”, 499
ZÜRICH, 242
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